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CREATIVITATEA LA SUPERLATIV

Prof. dr. Viorel Roman
(Universitatea Bremen, Germania)

Cine vrea sã se informeze despre o persoanã sau o activi-
tate de anvergurã cautã în primul rând, în era Internetului, pe Google
ºi iatã ce gãseºte: „Mariana Brãescu“ apare de 26.000, iar „Casa
Lux Bucureºti“ de 340.000 ori. Fãrã îndoialã avem de a face cu
o personalitate foarte cunoscutã, atât pe tãrîm literar cât ºi în lumea
afacerilor, ºi, în acelaºi timp, cu o firmã de mare succes. Reþeta pen-
tru a ajunge la astfel de performanþe este simplã pentru d-na Brães-
cu: „Ca sã ai succes, important este sã nu copiezi pe nimeni. Tre-
buie sã inventezi!“ Aºa a dovedit-o atât în piesele de teatru, în lite-
raturã cât ºi în punerea pe picioare a unuia din cele mai impor-
tante grupuri de media din þarã ºi cel mai important editor de pre-
sã pentru casã din Europa de Est. Casa Lux edita, la sfârºitul anu-
lui 2005, ºapte titluri dintre care ºase reviste lunare: Casa Lux,
Casa de vacanþã, Practic în bucãtãrie, Practic — Idei pentru casã,
gradinã ºi apartament, Draga mea ºi Cãrticica Draga mea pentru
copii, precum ºi, bimensual, Colecþia Cãrticica Practicã. Fiecare
din aceste publicaþii a fost deschizãtor de drum ºi este lider pe
segmentul de piaþã cãruia i se adreseazã. Chiar dacã aceste iniþia-
tive vor putea fi continuate de trustul de presã german Burda, meri-
tul ideii iniþiale — a fondatoarei ºi creatoarei de „standard“, care
timp de 12 ani a pus bazele ºi a veghiat ca totul sã fie în armonie
cu milioanele de cititori — rãmâne neºters. Cine cunoaºte opera d-nei
Brãescu, urmãreºte apariþiile ei la TV, în presã, în lumea de afa-
ceri ºi mai ales o cunoaºte personal, rãmâne surprins. Paradig-
mele omului de succes postrevoluþionar sunt parcã de altã naturã.
Simplitatea, creativitatea, spontaneitatea sunt coordonatele întregii
ei creaþii literare, din lumea afacerilor ºi, nu în ultimul rând, în dome-
niul social. 

Într-o lume în derivã, Mariana Brãescu ne dã încredere în viitor
ºi, sunt convins, ne putem aºtepta încã de acum la noi iniþiative,
pentru cã dupã cum însã a mãrturisit public, mai are multe idei încã
nerealizate, care ne vor surprinde, tot aºa cum am surprins „Pro-
fesor… de admitere“, „Londra de la 3 la 5“ ºi mai ales Casa Lux.
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I. PROZATORUL

MARIANA BRÃESCU SAU
FABULA DELICATÃ

Alexandru Nemoianu (S.U.A.)

Am avut bucuria sã primesc nou publicatele volume ale
Marianei Brãescu „Imperfecþiuni provizorii“ ºi „Îmi amintesc ºi
îmi imaginez“. Cu mare bucurie am descoperit un scriitor deplin,
agil, binevoitor, ironic ºi în nimic  scorþos; dovadã de delicateþe
faþã de sine ºi înþeleaptã înþelegere a cititorilor. Câteva lucruri
pot fi  menþionate aproape ca o listã de inventar.

Mariana Brãescu stãpâneºte ºi foloseºte cu mãiestrie limba
românã, înþelesul cuvântului ºi cunoaºte profund condiþia umanã,
ceea ce înseamnã mai ales înþelegerea limitelor ei. Personajul,
care poate fi Profesor Universitar, Doctor sau modest sub-con-
tabil, este disecat de Mariana Brãescu pânã în adâncurile pe
care însui nu ºi le ºtie. Este uluitor ºi surprinzãtor modul în care
Mariana Brãescu înfãþiºeazã simultan realitatea în starea ei dublã.
În condiþia vãzutã; fragmentatã, fragilã, temporarã, aparent ab-
surdã ºi inutilã ºi pe planul veºnic, unde toate se unesc ºi capãtã
înþeles. Cred cã cele spuse pot fi perfect ilustrate de „Un amor“
cuprins în volumul „Imperfecþiuni provizorii“.

Mariana Brãescu se „joacã“, prinde în cursã pe cititor. Situa-
þiile sunt, mai întâi, înfãþiºate dintr-o perspectivã aparent crudã
ºi care coboarã pe cititor în adâncurile cele mai ascunse ale
firii omeneºti, acolo unde sunt acele „secrete“ pe care nu le dez-
vãluim nicicui. Dar brusc, Mariana Brãescu schimbã tonul ºi ne
învaþã adevãrul simplu (ca toate adevãrurile) cã frumuseþea este
în tot locul dar se dezvãluie doar dragostei.

Sã o citeºti pe Mariana Brãescu este o bucurie ºi un privilegiu.
2005
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„SIMPLITATE ÎN DRUM
SPRE PERFECÞIUNE“

Dimitrie Grama (Danemarca)

Orice persoanã înzestratã cu puþinã imaginaþie, înzestratã
cu ceva mai multã rãbdare ºi mai alesîinzestratã cu ambiþie, poate
în timp sã producã un roman în trei volume sau chiar mai multe.
Piaþa comercialã este la ora actualã invadatã de romane-foile-
ton de toate genurile. Eu, din pacate nu sunt binecuvintat cu rãb-
dare ºi nici cu îngãduinþã. Pentru cã întotdeauna am considerat
cã existã o elita care, oricît s-ar împotrivi mediocritatea ºi infe-
rioritatea numeric dominante, continuã sã strãluceascã ca o pia-
trã preþioasã printre bolovanii drumului. De asemenea, nu citesc
teatru. Nu sunt obiºnuit ºi am impresia cã sunt martor la ceva
care nu aparþine domeniului meu de fantezie. S-ar putea sã fiu
invidios pe cei care pot sã producã piese de teatru. 

Întîmplarea a fãcut sã intru în posesia mai multor lucrãri
scrise de Mariana Brãescu. ªi bine-nþeles cã am început cu
proza, lãsînd teatrul deoparte cu sentimentul vag, dar oricum
clar, cã poate niciodatã nu voi citi vreuna din piesele de teatru.
Dar „urcînd în nuc pîna la cer“ cu Ana din „Îmi amintesc ºi îmi
imaginez“, doar sã descopar „perla negresei“ în „raiul pierdut“
ºi sã fiu pãrãsit apoi fãrã milã într-o „ploaie de varã“, mi-am dat
seama cã trebuie sã mã refugiez în acele „imperfecþiuni provi-
zorii“. Pentru cã altfel riscam sã rãmîn pe veci prizonierul acelor
povestiri scurte, simple ºi în drum spre perfecþiune. Impresion-
at de aceste perle rare, spre surprinderea mea totalã, am citit
ºi piesele de teatru ale Marianei Brãescu. ªi fãrã sã vreau, am
fost pãrtaº în acþiune, am fost unul din personaje sau chiar mai
multe. Oare ce poþi sã-þi doreºti mai mult ca simplu cititor.

POEZIA DIN MIEZUL DE NUCÃ

Antonia Iliescu, (Belgia)
În luna noiembrie, lunã urâtã ºi ploioasã, cerul din preaj-

ma casei mele s-a fãcut senin: tocmai primisem o seamã de
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cãrþi, printre care ºi trei cãrþi ale Marianei Brãescu. Mi s-a
cerut pãrerea dupã lecturarea lor. Sunt fericitã cã pot sã exprim
acum ce efect au avut asupra mea scrierile acestei remarca-
bile scriitoare.

Iatã, încep prin a spune cã am avut un adevãrat ºoc al sur-
prizei: cum de nu am auzit nimic pânã acum despre aceastã mare
scriitoare? Cum de nu s-au fãcut scenarii de film dupã unele proze
scurte, adevãrate capodopere? 

Pãrerea pe care o fomulez aici mi-am fãcut-o în urma citirii
celor douã cãrþi de prozã scurtã —  «Îmi amintesc ºi îmi ima-
ginez», ºi «Imperfecþiuni provizorii» — ºi a piesei de teatru,
comedie satiricã în trei acte „Al treisprezecelea Caesar“.

Cele trei cãrþi fac singure portretul scriitoarei: ea mânuieste
cu dexteritate dialogul, intriga de idei, fantezia poeticã dar ºi sati-
ra ºi psihologia personajului. Cele trei opere care mi-au pãtruns
în casã — ºi încã mai mulþumesc dãruitorului — mi-au adus în bi-
bliotecã nu un scriitor, ci trei! (ºi poate chiar mai mulþi, ...). 

Mã întreb deci: cum ar putea oare cineva sã treacã nepãsã-
tor peste acele pagini de o zguduitoare gingãºie îmbinatã cu
drame care se consumã chiar ºi dincolo de pagina închisã a
cãrþii? Proza din cartea «Îmi amintesc ºi îmi imaginez», aceastã
suitã de romane miniaturale, este deopotrivã senzualã, delicatã,
aromatã, dar ºi profundã ºi emoþionantã. Nici nu ºtii când îþi
scapã lacrima pentru acele destine patetice ale unor stranii per-
sonaje, fiecare reprezentând prototipul unei lumi. ªi nici nu îþi
dai seama când aluneci în propriile-þi amintiri; ºi atunci te trezeºti
descumpãnit: „De ce plâng? Pentru cine plâng?“ Este un gen
de prozã care trezeºte sufletul din somn. Personajele ei îmbo-
gãþesc lumea cãrþilor cu gesturi noi: pictorul Boris picteazã „în-
muindu-ºi pensula în inimã în loc de vopsea“; Zinei Eschenazi „îi
creºte voalul de mireasã pe umeri“; „pãrul negru al bunicii care
se mai întunecã c-o noapte“... 

Proza Marianei Brãescu este una circularã ºi disciplinatã.
Cuvintele se aºeazã singure în fraze, frazele în rânduri, rândurile
în pagini, paginile în carte ºi cartea în suflet. Totul este pus acolo
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unde trebuie ºi nu existã disonanþe, totul fiind armonie de idei,
de cuvinte, de imagini, de stil. Proza ei cântã. ªi totul se face
cu o perfecþiune de cerc, de la primul cuvânt la ultimul, dupã
care te reîntorci la primul cuvânt, dorind sã-l adânceºti. Ca o
þesãtoare harnicã în faþa rãzboiului de tesut, ea porneºte bãtã-
tura ºi îi strecoarã modelul pe îndelete, prin imagini de o indes-
criptibilã gingãsie: „câte-un tunet, departe, sparge cerul, câte-un
fulger sprinþar, îl tiveºte la loc“. Proza ei alunecã fãrã sã te
previnã, în poezie de cea mai bunã calitate: „Oare mai plouã la
fel peste codrul meu verde, aºezat în drum tãtãresc? Ce fetiþã
suspinã la pieptul lui de bãrbat? Tot aºa, din mãtase, sînt puii?
Dar salcâmul, înfloreºte la fel de curat?“ (Ploaie de varã).

Paginile scrierilor ei, fantastic de fantastice!, ne poartã în
caleºti trase de cai sãlbateci care ne atrag în nopþile tainice ale
unor vremuri cu parfum de bunici ºi strãbunici. Alteori ne tre-
zim dansând dansul lui Zorba, cu toþi acei greci þinându-se dupã
umeri; te vezi ridicându-te ca în transã încercând sã-þi potriveºti
pasul cu paºii lor, te duci cu ei în lumea lor de-acasã, dupã care
plâng ºi danseazã, cãci oamenii dezrãdãcinaþi danseazã ºi plâng. 

Proza Marianei Brãescu, aceastã prozã consistentã ca
miezul de nucã, este scrisã sub patima nucului uriaº, izvor de
înþelepciune, sursã de zbor ºi de miez cu gust amãrui, tras din
coaja verde. Închizând cartea acestei mari scriitoare, am spus:
„Ce bine cã ºi-a amintit! Ce bine cã ºi-a imaginat!“

2006

CALITATEA OBSERVAÞIEI ªI
INTELIGENÞA REGIEI

M. Ungheanu

Prozele Marianei Brãescu se disting prin observaþia acutã
a vieþii, prin tãietura precisã ºi sinteticã, prin ironie, prin vioici-
une. Autoarea îºi culege observaþiile dintr-o lume pe care roman-
ul ºi nuvela contemporanã, dacã existã o asemenea specie astãzi,
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au lãsat-o pe dinafarã: lumea micilor funcþionari, a oamenilor
cu vieþi circulare, monotone etc. Plãcerea este de a observa
oameni, de a ridiculiza ticuri, de a înfãþiºa cu sarcasm eºan-
tioane de viaþã contemporanã. Prin excelenþã realistã, proza
scrisã de Mariana Brãescu vãdeºte calitatea observaþiei prin
selecþia amãnuntului ºi inteligenþa regiei. Figurile ºi ticurile vizate
sînt decupate precis, rapid, impuse fluent cititorului ºi totodatã
amuzant. Dacã rutinier aceste proze pot fi situate schematic
în spaþiul prozei de umor, practic aspiraþia ºi valoarea lor este
alta. Deºi foiletonisticã, în unele din „Ipotezele“ cãrþii, aceastã
prozã satiricã se hrãneºte de la bune modele ºi intrã în spaþiul
literaturii psihologice. De altfel, observaþia psihologicã esenþialã
ºi concentrarea dau, în primul rînd, valoarea schiþelor ºi prozelor
mai lungi ale Marianei Brãescu. Faþã de proza medie curentã,
majoritatea sofisticatã de conflicte ºi probleme artificiale, schiþele
de aici aduc un aer proaspãt, aerul realitãþii, al autenticului. Vir-
tuþile dovedite în aceste proze recomandã cartea pe care o sus-
þin, cu credinþa, în plus, a succesului la cititor.

1985

O DOAMNÃ ÎNTRE DOAMNE

Miron Þic

A scrie despre Doamna Mariana Brãescu nu este un lucru
greu; însãºi proza ºi dramaturgia Domniei Sale îþi uºureazã pu-
nerea în paginã a gândurilor sincere pe care cu siguranþã le
meritã. Le meritã din mai multe motive, toate, bine întemeiate;
întâi, fiindcã proza din volumul „Îmi amintesc ºi îmi imaginez“ te
cucereºte de la prima citire ºi, mai apoi, te face sã revii la unele
pagini, în care, îþi poþi vedea anii tinereþii, copilãria petrecutã
într-un sat, sã-þi aduci aproape sãrbãtorile marilor praznice dar
ºi imagini uimitoare, pe care autoare le picurã în aceastã carte
de vis ºi de luminã. De culoare ºi adevãr, de simþire prelungi-
tã, cum ar fi un zbor al unei pãsãri neobosite sub cerul de un
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albastru infinit. Casa bunicilor sau a pãrinþilor, grãdina cu acel
pom de care cine nu-ºi aminteºte? nucul, toate rãmân ca un
mare semn ºi ca o rugã înspre care sã ne închinãm sau sã
pãstrãm un moment sau mai multe de tãcere ºi recunoºtinþã
acelor valori nepieritoare.

Doamna  Mariana Brãescu a ºtiut sã-ºi împodobeascã sufle-
tul cu cele mai alese daruri când „ªi nucul, prietenul meu, mi-
nunea verde care mi-era ºi un refugiu ºi loc de visare“ (am citat
din aceastã povestire care deschide volumul, „Dupã-amiazã cu
trãsurã pe cer“), rãsãritã, poate, dintr-o blândã privire, parcã
desprinsã dintr-o credinþã omeneascã. Nu putem sã nu ne oprim
ºi la aceste calde respirãri: „Niciodatã n-am vãzut sãrbãtori mai
frumoase decât acolo, în casa bunicii. Zilele în ºir pe cuptorul
cald, ca un animal blând ºi mare, creºteau aluaturi noi, leneºe,
parfumate. Un rãsfãþ de arome punea stãpânire pe bucãtãriile
amândouã ºi-n coveþi de lemn, uriaºe creºteau neîncetat movile
mari de dulciuri grozave.“

De o perenitate cuceritoare este ºi povestirea „Urcând în
nuc pânã la cer“, cu o descriere surprinzãtor de melancolicã
ºi plinã de poezie a toamnei. „E toamnã. Acolo, în Nord, vara
trece uºor ºi, de-aceea, ca o vãpaie se aprinde  ºi se stinge la
fel ca vãpaia. Ca o dragoste mare arde vara ºi toamna vine doar
cu parfumul acelei iubiri...“

Pagini calde, scutite de ermetism sau paradoxuri, cu adu-
ceri aminte ºi observaþii judicioase ºi pertinente, toate invitând
cititorul la meditaþie ºi nostime reflecþii.

Frumuseþi cosmice privite la ceas de deschidere a dimineþii
ºi la ceas de intrare în amurg, cu oameni buni ºi oameni rãi,
cu cei care au parte de rai ºi cu cei care ajung în iad.

„Îmi amintesc ºi îmi imaginez“ ar putea fi socotitã ºi ca o
scriere autobiograficã, cu multe prezenþe în jurul autoarei, care
i-au înmagazinat în suflet amintiri preþioase, care au dat naºtere
unor minunate povestiri, grupate în acest volum, din care, amin-
tim în continuare „Cãlãtoria“, „Dimineaþã, cu ochii fierbinþi“, „Ploaie
de varã“, „Dincolo de zid, mai departe“, „Sub ispita zãpezii“ sau
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„Dansul fluturului“ ºi pânã la „Rugãciunea de searã“, o emoþio-
nantã trãire a acelor vremi ale copilãriei. „Pânã nu ne spuneam
rugãciunea, nu ne culcam“. „Tatãl nostru, carele ne eºti în ce-
ruri...“ ªopteam încet cuvinte de rugã în faþa icoanei lucind mis-
terios în lumina curatã a candelei din perete. „Sfinþeascã-se
numele Tãu...“. Nu-mi amintesc de la câþi ani ºtiam cuvintele
sfinte, dar de foarte micã le ºtiam. ºi-n momentele acelea de
noapte adâncã rãmâneam doar atât, eu, fetiþa aceea micã, înge-
nunchiatã, sfioasã, ºi gândul la Dumnezeu.

Micã, înfricoºatã, emoþionatã. Era un examen sever ºi exa-
menul îl dãdeam în fiecare searã.

ªi sã ne ierþi nouã pãcatele noastre,
Aºa cum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri“.
Doamna Mariana Brãescu este Fondatoarea celui mai

important grup de presã pentru casã, ambient ºi familie din
România, al cãrui nume i s-a ataºat definitiv în mitologia publicã,
devenind celebra „Doamna CASA LUX“. Despre scrierile distin-
sei autoare ºi-au exprimat frumoase pãreri o serie de perso-
nalitãþi critice ºi literare, între care Val Condurache, Tudor Popes-
cu, Margareta Bãrbuþã, Ion Zamfirescu. La toate acestea,
cuvintele noastre se doresc a fi niºte boboci de trandafiri deschiºi
în aceste dimineþi de varã ca recunoºtinþa Domniei Sale.

2005

POVESTIRI ACIDE, PRECIPITATE

Tudor Octavian

Tot ce se întîmplã în lume ºi în prozã, se întâmplã, de fapt,
în douã feluri: „la un moment dat“ ºi „de-a lungul timpului“. Cã
nimic nu se petrece, totuºi, „la un moment dat“, fiindcã ºi momen-
tul este o desfãºurare, este de la sine înþeles; numai cã ideea
aceasta, a unui lucru neaºteptat, venind aparent fãrã cauzã,
din puterea clipei, din capriciul momentului e foarte ademeni-
toare. Ea îl seduce adesea pe autorul de povestiri, îndeosebi
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pe acela dedat speculaþiunilor ºi paradoxului, disponibil la sur-
prizã ºi pentru care e o adevãratã plãcere sã ducã demonstraþia,
conform cu subtila mecanicã a evenimentelor, în plin absurd. Noþiu-
nea pare a þine cursul inevitabilului ºi-l face pe cititor curios întrucît
ºi în inevitabil se mai produce un „moment dat“. Ea este încã
agreabilã. Cînd ceva are loc pe nepusã-masã ºi, mai ales, acolo
unde ritmul normalului e sesizant, lectura se precipitã. Vreau sã
spun astfel cã povestitorul se lasã uneori condus el însuºi de
istorisire, cã e nevoie de o anume experienþã a scrisului pentru
a evita soluþiile lesnicioase ce nu intereseazã adîncul lucrurilor.

Mariana Brãescu scrie povestiri cu „ce-ar fi dacã“ ºi iatã
cum un distins universitar, un om cãruia totul îi este scris ºi în
frunte pus, citeºte, la un moment dat, o carte poliþistã. Deoarece,
cum observa un criminalist într-un caz faimos de otrãvire, fiecãrui
acid îi corespunde o bazã, e util de luat aminte cã povestirile de
genul celor scrise de Mariana Brãescu, iuþi, acide, precipitate,
contînd pe buimãceala surîzãtoare a publicului, se ºi terminã la
un moment dat. ªi dacã se terminã, existã douã posibilitãþi: sã
nu-þi aminteºti niciodatã de ele ori sã-þi aminteºti ºi sã vrei sã
le reciteºti. ªtiind de acum ºi începutul ºi sfîrºitul, vei fi atent
la altceva, la mãiestrie, la fineþea argumentãrii, la rezolvarea
detaliului, la bazã adicã.

Povestirile Marianei Brãescu, perfectibile ca tot viul, pot
fi ºi recitite. Ele sînt genul de problemã care, odatã pus, îl înv-
ioreazã într-atît pe cititor încît acesta-i sigur cã le-ar scrie mai
bine. În asemenea situaþii, meritul nu-i, cum s-ar crede, al citi-
torului, ci tot al autorului.

1983

„LECÞIA CARAGIALE“

Nicolae Danciu Petniceanu

Mi-a sosit de la Bucureºti un colet cu ºase cãrþi semnate
de Mariana Brãescu, prozã scurtã ºi teatru. Numele autoarei
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mi-a amintit cu nostalgie de numele unui mare bãrbat român, colonel
ºi scriitor, Gheorghe Brãescu, moldovean de la Iaºi, care ºi-a lãsat
pe câmpul de luptã braþul drept pentru reîntregirea neamului româ-
nesc; apoi moldovanã este ºi Mariana Brãescu, de la Botoºani, de
acasã de la Eminescu ºi Iorga. 

Am lecturat darul primit ºi în mod cu totul special m-a im-
presionat sensibilitatea artisticã a autoarei, între Banat ºi Moldo-
va existând o legãturã de suflet, un arc peste timp, un curcubeu
în culorile trandafirului din Arcadia lui Eco. 

Literatura Doamnei Mariana Brãescu conþine întreaga
gamã de ingrediente, de la respiraþia artisticã punctatã de-o
frazare cu ritm muzical interior, pânã la imagini sonore ºi vizuale,
virtuale ale unui salt literar cititorului avizat. Apoi, lectorul are
satisfacþia cã nu este frustrat, autoarea demonstreazã creativ
cã este pusã la punct cu „Lecþia Caragiale“, oferã cu genero-
zitate fapte literare dense pe spaþii mici, ceea ce înseamnã un
câºtig pentru cititorul aflat în crizã de timp! Deci, un stil ideat-
ic comprehensibil. În context cu aceastã idee livrescã, discutând
despre creaþia literarã a Doamnei Mariana Brãescu cu exigen-
tul scriitor Ion Marin Almãjan, aceasta s-a confesat: „Aºa se
scrie azi, în veacul XXI, când tehnica ne-a invadat ºi cititorul
modern citeºte ºi gândeºte din mers. Vremea romanelor-flu-
viu a trecut! Felicitãri!“

2005

AMINTIREA ªI ÎNCHIPUIREA

A. I. Brumaru

O surprizã, cel puþin pentru mine, e înfãþiºarea, astãzi, în
beletristic a Marianei Brãescu. Ar fi, la drept vorbind, o reînfãþiºare,
fiindcã, iatã (cum aflu de la editorul „Carpathiei Press“, casa pro-
ducãtoare) autoarea fusese pregãtitã mai de demult pentru aceas-
ta: a scris ºi a redactat, abordînd platonic tiparul, în prozã ºi
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teatru, încã de prin anii 80: o istorie zãvorîtã, România sfîrºitu-
lui de secol 20 a cunoscut-o bine, îndurînd-o, nu i-a îngãduit însã
ieºirea. Creaþia deja existentã a Marianei Brãescu a fost totuºi
înregistratã publicistic: în cuvinte însoþitoare, s-au exprimat la
vreme despre ea specialiºti reputaþi ºi stimabili, de la Val Con-
durache (dramaturgie) la Tudor Octavian (proza scurtã), de la
profesorul Ion Zamfirescu la M. Ungheanu. (O piesã, „Pronto —
agent secret sau Marea loviturã“, din 1985, a fost, aflu, reali-
zatã în aspect radiofonic în 2002, însã sub alt titlu.)

Naraþiunile Marianei Brãescu, chiar acelea cu explicaþia
în umanitatea proximã ce se susþine de regulã în definiþii morale
(v. „Imperfecþiuni provizorii“, Bucureºti, 2005), istorisiri felurite
ca întindere, concepute cu vreo douã decenii în urmã, cãutînd
însã a sintetiza prototipistic, pe element îndeobºte nemiºcãtor
ºi irepetabil, se vor aduna, la o privire mai atentã, nu numai-
decît, cum era poate de aºteptat, sub numitorul unei literaturi
nemijlocite a realului, dar deopotrivã sub semnul, încã vag aici,
al unei literaturi cu atingere în mister, adicã în duhul iniþial, liric,
al lucrãrii cuvîntului. Precum în cartea ulterioarã, „Îmi amin-
tesc ºi îmi imaginez“ (Bucureºti, 2005) — în aceasta însã, cum
se vede, ficþiunea fiind hotãrît precumpãnitoare. Se ghiceºte
aºadar, comparînd volumele, o tranziþie, ca ºi nedeclaratã, între
o prozã aparent numai de observaþie, cu apãsãri nu lipsite de
maliþie pe inamovibil ºi fatalitate în expresia umanului în comen-
tariu satiric, ºi alta (vãditã deja în „prima carte“) contaminatã
insesizabil de exerciþiul geometric al parabolei (v. „Ultimul Sever“,
„Miezul sau coaja“ etc.), de „ca-ºi-cum“-ul ficþionãrii, de, mai
degrabã — a înþeles bine Tudor Octavian — ucronia schimbãtoare
de realitate, la porunca infinitã a spiritului; desparte ºi inverseazã
feþele vremii.

Trecerea aceasta se încheie însã hotãrît în „Îmi amintesc
ºi îmi imaginez“. Observaþia în vieþuirea concretã, apoi demonstraþia
epicã, opþiuni inevitabile ale naraþiunii realiste, orientate critic, adicã
totuºi subiectiv, la mijloc fiind o selecþie atitudinalã, sînt acum, ca
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în modelele tari ale genului, retrase aºa-zicînd la schiþã (acolo unde
toate lucrurile se desãvîrºesc, cum ar zice liricul ºi gînditorul cunos-
cut), altfel spus la esenþa graiului poetic: o meditaþie care poe-
tizeazã, meditaþie pe urmele amintirii, pe urmele imaginaþiei,
închipuirea care-ºi aminteºte; amintirea ce imagineazã. Amintirea
— ne îngãduie limba sã credem — e opusã minþii care gîndeºte
deodatã cu lumea, silind-o la despãturiri dureroase, adesea inadec-
vate; dimpotrivã, ea preferã, însã în tainã, sã imagineze; va sã
zicã mintea, de altfel, mai mult minte, cum a spus cineva, inven-
teazã ºi plãsmuieºte, lumile noi nu sînt oare astfel de producþii
ale spiritului, izvorîte, cum se verificã peste tot, din „ne-adevãruri“?

Titlul cãrþii Marianei Brãescu („Îmi amintesc ºi îmi imaginez“)
e din acest punct de vedere grãitor. Pornitã ea însãºi ca închi-
puire, amintirea e acoperitã, capturatã de aceasta, e prizoniera
secretã a imaginaþiei: se desfãºoarã ca memorie, dar cea care
vorbeºte, aducînd din necunoscut nu doar adevãrul faptei ci toc-
mai enigma, reconstruind-o, e închipuirea. Autoarea pune aºadar
în jocul literaturii (ca în dialogul „Aproape amintirea acelei nopþi“,
ca în prozele „Sub ispita zãpezii“, „Perla negresei“, „Dupã-amia-
zã cu trãsura pe cer“ etc.) memoria ce nu doar reproduce, însã
nãscoceºte. Falsa reproducere, ce totuºi supravieþuieºte în re-
gula epicii, e înlocuitã de aceasta: nãscocirea însã adaugã, acum
lucrurile lumii nu-ºi vor modifica doar starea, îºi ºi schimbã conþi-
nutul ºi sensul — sînt noi, sînt altele, aºteptîndu-ºi cu nerãbdare
clasa, universul.

2005

SPLENDOAREA BAROCÃ A IMAGINAÞIEI

Al. Florin Þene

Cunoscutã, mai ales dupã 1990, ca dramaturg, proza-
tor ºi jurnalist cu o activitate intensã, Mariana Brãescu (fonda-
toarea celui mai important grup de presã pentru casã, familie
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ºi ambient, „Casa Lux“) vine în întâmpinarea cititorilor sãi cu un
nou volum de povestiri, intitulat simptomatic „Îmi amintesc ºi
îmi imaginez“. 

Deschizând coperþile acestei cãrþi, parcã întredeschid cu
sfialã, pentru a nu tulbura liniºtea timpului trecut, uºa de mahon
sculptat a unui castel în care lucrurile sunt acoperite cu o pânzã
alburie ºi transparentã a memoriei pentru a lãsa sã se între-
vadã, cu zgârcenie, dozajul, amintirile.

Cele nouãsprezece povestiri sunt o sintezã a artei nara-
tive a autoarei, în care se regãseºte, condensatã, întreaga splen-
doare barocã a imaginaþiei care are la rãdãcina ei „o existenþã
fantasticã, reflectatã dintr-o lume paralelã pe care nu o putem
nici mãcar întrezãri“ (Artur Silvestri).

În acest volum, Mariana Brãescu pare un renascentist
întârziat, cu voluptãþile nostalgiei, un degustãtor rafinat al aminti-
rilor pline de miez, un erudit cu viziuni neoplatonice pe care le
redescoperim în „cronicile“ memoriei sale. Extrem de rafinate
în naraþiune ºi în descriere, povestirile sunt basoreliefuri, care
se doresc sã irupã din“magma„ marmorei, chiar dacã autoarea
învãluie totul cu abilitate într-o ficþiune cu aparenþe insolite. În
unele povestiri, regãsim nucul ca simbol al perenitãþii ºi depozi-
tarul amintirilor, ca formã ingenioasã de a înºela imaginaþia. (Vezi:
„Dupã amiazã cu trãsura pe cer“, „Urcând în nuc pânã la cer“).

Universul naraþiunii este undeva într-o localitate din Nord,
unde toamna este „grea ca o femeie care aºteaptã un copil“.
Personajele vin dintr-un trecut ºi capãtã proporþii mitologice în
memorie; „Oamenii nu-i spuneau numele, nici în ºoaptã, de teamã,
cãci nu doar de-acolo se auzea strigãt omenesc ºi nu tot de-acolo,
noaptea, vaetul þâºnea atât de înfricoºãtor de-þi simþeai spina-
rea de gheaþã ºi de fricã puteai sã ºi mori?“ („Grecoaica“). Origi-
nalitatea propriu-zisã a autoarei prinde contur odatã cu rãstãlmã-
cirea amintirilor. Povestirile, uneori, capãtã un caracter fantas-
tic al întâmplãrilor ºi chiar este dublat de unul fabulistic, îndu-
ioºãtor, alternând cu maliþia ºi realist: „Ne þinea calea, ne pân-
dea de departe ca sã ne întrebe: — Nu ºtii, drãguþã, nu m-o fi
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uitat, oare moartea?! Nu ºtiam, dar întrebarea mã speria întot-
deauna.“ („Sub ispita zãpezii“). Aerul vetust, rafinamentul excepþio-
nal al povestirilor, în chip paradoxal este produsul unei simplitãþi
izvorâtã din adâncul fiinþei. Din minimum de relatare, autoarea
obþine maximum de expresivitate: „Nimeni nu se-ntreabã cã Ze-
novia nu moare, dar toatã lumea se mirã cã trãieºte“.

Mariana Brãescu ne învaþã sã trãim prin poveºti atâta
timp cât nu ne decidem sã ieºim din ele. Ea repovesteºte niºte
poveºti din care nu a ieºit niciodatã. Existenþa dihotomicã a omu-
lui modern ca fãptuitor ºi povestitor al faptelor sale, cele douã
îndeletniciri fiind mereu la un pas de divorþ, dar nu la Mariana
Brãescu, atunci când momentul istoric pune conºtiinþa în situa-
þii dilematice („Dincolo de zid, mai departe“), constituie proble-
ma radiografiatã de autoare sub supravegherea celor douã
„cãlãuze“ ale povestirilor sale: Amintirea ºi Imaginaþia.

O „biografie aparentã“ ne produce direcþia minuþioasã, în-
delung comentatã, pe care o aplicã unei epoci exilatã în me-
morie, unde interesul cade pe destinul omului bulversat de rapidi-
tatea cu care Istoria îºi schimbã mãºtile. E aici acea „circulaþie
dialecticã“ (J. P. Sartre) a existenþei individuale dependente de
mediu ºi societate care, la rându-i, îºi datoreazã destinul tra-
gic indivizilor componenþi. (Ex: „Dansul fluturelui“).

Universul misterios, sugerând spaþii magice, uneori ezo-
terice, îºi complicã uman înþelesul fiindcã ficþiunea e singurul
teritoriu liber al umanitãþii. Fiecare detaliu al trecutului este insoli-
tat ºi tradus în simboluri capabile sã citeascã altfel prezentul,
sã-l prevadã din nou. Descrierea, realizatã prin hipotipozã, rea-
cordã importanþã locurilor, gesturilor, cuvintelor.

Povestirile Marianei Brãescu se constituie ca un „þinut“ al
prozei scurte contemporane în care adevãrul are de partea sa
cuvântul, rememorarea ca istorie vorbeºte limba unei scriitoare
admirabile ºi talentate, iar expresia „Îmi amintesc ºi îmi imaginez“
vizeazã o împãcare cu realitatea trãitã.

2005
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O MARE PROZATOARE VIZIONARÃ

Eugen Evu

„O lume ºtiutã de undeva“ sau dansul fluturilor

Mariana Brãescu scrie proza care nu a înnebunit. Am simþit
rostul iniþiatic al primei cãrþi din cele ºapte (ce numãr!) emanînd
o forþã inconfundabilã a epicii de zile mari. Lectura te ia pe dupã
umeri ºi te duce într-un labirint al misterelor, unul al oglinzilor
ce se repetã sinoptic, cu marea artã a semioticii moderne. O
lagunã exoticã, submersibilã, într-un spaþiu ºi timp indefinit,
deschide priveliºti multidimensionale, aidoma grãdinilor-labo-
ratoare sub-oceanice.... Arta Marianei Brãescu este a „memo-
riei care-ºi imagineazã“, adicã rememorare a unui trecut ce
„putea fi inventat“, se ramificã, parcã la infinit, prin compen-
saþie, în virtualitate, în seducãtoare, mirifice reproiecþii com-
pensatorii... Cu alte cuvinte, imaginaþia recreeazã; însã nu haot-
ic, ci estetic-superior, elaborînd miraculoase „reînfiinþãri“ re-
plicate în ingenioase ancadramente de orfevru. O rarã volup-
tate de a povesti, o memorie uluitoare a amãnuntelor ce se
transfigureazã în coerenþa marquezianã a delirului voalat metafiz-
ic, sunt prezente în corolarul cãrþii. Chiar ºi doar titrãrile vãde-
sc aceastã inegalabilã artã de a „recrea lumi“ din ecoul difuz al
memoriei în regresiune indusã (auto-indusã)...

„Îmi amintesc ºi îmi imaginez“, „Dupã-amiazã cu trã-
surã pe cer“, „Perla negresei“, „Raiul pierdut“, „Dincolo de
zid, mai departe“, „Sub ispita zãpezii“, „Dansul fluturelui“...
Jerba de proze scurte, care întrerup parcã un netimp, ni-l resti-
tuie ritualic, minuþios, în aranjamente de ikebana sau indicibil
de frumoase descrieri stop-cadru din interior; ne relevã o mare
prozatoare vizionarã. Mariana Brãescu contopeºte poezia cu
proza, îmbinînd magistral fantasticul reflecþiei ºi reflexelor de
briliant poliedric cu diafanul straniu al metamorfismelor kafkiene
sau poe-iene, în lumina focalizatã a unui jet vizionar cristalic.
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Acolo unde exploreazã ea, alþii s-au pierdut deoarece arta
ei este iniþiaticã; cuprinde ºi aprofundeazã din mers, ca o vrajã.
Fiecare din prozele acestei cãrþi este o bijuterie ºi, ciudat lucru,
sugereazã, prin arta ei euristicã, bizarele grãdini suboceanice
ale caracatiþei.

Nu existã limite între regnuri, decît diferenþieri aparente ale
substanþei. Cutare arbore, într-o nuvelã, are piele, atribut uman.
Realul interfereazã cu fantasticul, pe o constantã imponderabilã,
ca în lirica lui Odisseus Elitis.

Fabulosul se reîncarneazã asupra unor personaje-simbol
(Bãtrâna de fier, stihiile sunt reîntrupate efemer, hologramic, din
memorie atemporalã; timpurile se succed deja trãite, suspendate
ºi revenind halucinant din scufundate spaþii subcorticale...

„Mãtasea roºie ºi lucioasã care se oferea ca miezul
unui fruct uriaº“... „Privirea lui atât de aprinsã ºi vie þin-
tuise o viespe în geam ºi sub privirea aprinsã, bolnavã, vies-
pea se zbãtea ca-ntr-un mic insectar“; Iatã doar douã infime
eºantioane care conþin poezie purã, hieratism ºi misticã
vizionarã, de înaltã poeticã modulatã epic. Ea capteazã inefa-
bilul cu o rãbdãtoare, terifiantã simpatie! 

Existã enormã senzualitate faþã de tot ce este viu, pre-
cum ºi o teribilã respingere, plasticizatã remarcabil, a repti-
lianului din umanul prãbuºit, uitat de zile, iar Mariana Brães-
cu re-trãieºte nu amintirea, ci o recreeazã fantastic, cu arta
compoziþiei, ca în iluminare continuã. Superlativele în faþa aces-
tei arte se motiveazã superb.

Naraþia se întrerupe brusc, de efect, suspendatã în enig-
mã; aºa cum amintirea unui vis semnificant, la trezirea ºocatã.
Ni se comunicã ceva tulburãtor, de dincolo „de zidul obiºnuitelor
simþuri numãrate. Suntem duºi în alegoria ce se perindã replica-
tiv, succesiv; apoi suntem lãsaþi pe þãrmul realitãþii — ca dupã vis.
În „Perla negresei“ simþim forþa nuvelisticii din Erendira lui Mar-
quez, însã proza D-sale nu este cu nimic contaminatã de el.

Mariana Brãescu face portrete memorabile, cu o incre-
dibilã stãpânire a lexicului mereu inspirat, relevant: „Cu capul
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scufundat iremediabil între umeri, cocoºatã, cu ochii rotunzi
bulbucaþi ºi gura tãiatã adânc, ca la peºte, albitã de vreme
ºi de întâmplãri“ este doar crochiul uneia din multele portrete
care revin haºurate, dar cu forþa acutã a preciziei semnificate.
Ne amintim oglindarii de Murano...

„Spatele masiv, în contrast cu capul mic, amintind de
vieþuitoarele unor ere îndepãrtate“ — iatã fulguraþia unui desen
al fosilizãrii vii, al zgripþuroaicei, personaj principal dintr-o altã
schiþã. Psihanaliza este una a operaþiei fine, pe cataractã. Plãs-
muirea fabulosului este mãiestrit ordonatã de o puternicã
conºtiinþã a valorii proprii, ca ºi a þintelor ei narative. Efec-
tul de surprizã, suspens-ul, cade ca o ghilotinã iluzorie, exact
unde misterul trebuie întrerupt, spre a ni se... infuza. Ce luxu-
rianþã splendidã a Prozei!

Dialogul interior apare întreþesut cu migalã pe broderii deli-
cate, cu fast cumva bizantin. Ceea ce copleºeºte ºi captiveazã,
în general, este nostalgia unei lumi edenice, originare, scu-
fundate în fiinþa memorativã pentru care stimulii reîntrupãrii
în text sunt ultrasensibili, structurali ºi din care arta epicã a
Marianei Brãescu recupereazã fascinaþia unor spaþii de lumi-
ni ºi tenebre, am spune chiar ºi umbre color... 

Spiritul acesta irizeazã ca un vitraliu ºi induce vibraþie ma-
gicã, aidoma unei entitãþi invizibile.

Despre „Beizadism“

Spirit prodigios, fascinat ºi reflectant în spectru larg, indife-
rent ce gen abordeazã, Mariana Brãescu îmi pare a fi într-o
permanentã competiþie cu sine însãºi; una din care iese învingã-
toare mai ales Muza Comediei. Prin zonele unde exploreazã D-sa,
ne aminteºte de Caragiale ºi de Nicolae Filimon.

Mai ales comediile acestei performante (!), îi exprimã (ºi
îºi exprimã personajele, tipologia acestora), — simþul cultivat
psihanalitic de o rarã vigoare ºi cuceritoare vervã.

De aici, teatrul pe care-l scrie este unul aparte, destinat
culturii fine, peste medie, inclusiv prin temele de predilecþie...
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COMEDIA lumii (mai ales a celei parvenit-interlope) este come-
dia umanã, în plin asalt; este comedia dell’arte, comedia del’-
vivre. În „Al treisprezecelea Caesar“, de pildã, personajul
Beizadea Popescu (ca ºi-n Caragiale, numele este cheie ertimo-
logic-tipologicã), are valenþa machiavelicã a marilor personaje
clasice, europene, din pleiada teatrului. Se fac tranzacþii cu
materie cenuºie, escrocherie de lux,  þinte fiind  canalia, lichea-
ua, aranjorul de geniu al unor tranzacþii bizare; careva îºi
vinde opera sub numele altuia, prin altul, îl saltã spre câºtig ºi
notorietate, apoi este ºantajat! Gãselniþa, suntem uluiþi a afla,
dincolo de aburul colorat uneori dantesc, este (a fost, mai este?)
una din marile drãcovenii ale „vieþii culturale“, literare, din fieful
dâmboviþean. Este trena fanariotismului, beizadismul, specu-
la parºivã, „lãutãreascã“; este un soi de manelism de profun-
zime, cel ce avea sã explodeze în triumful lui sinistru dupã 1989-
pe seama degringoladei scenaritice „reformatoare“.

Popescu Beizadea este aºadar BEIZADESCU ºi devine...
al treisprezecelea Caesar (parafrazic vorbind), sau este poate
doar „noul Caligula“,... „coroana celorlalþi“ ...(subl.) „– Contabilii
n-au dat niciodatã canalii. Lichele da...“, „ – Fii calm, Nebu-
nia umblã numai la cei deºtepþi“, „Mai e ºi arta, nu numai
banii. Unii înþeleg ce-i arta, alþii nu. N-o înþelegi, n-o faci...“
„– De-aceea nu eºti demn de ºcoala mea. Eu vreau canalii,
tu eºti lichea“ (mostre din filozofia lui Popescu Beizadea, admi-
nistrate „Îngeraºului“... (un alter-ego?)

...Mariana Brãescu scrie diatriba fulminantã a lumii ca
veºnic teatru, a moravurilor ce se autoreproduc, fractalic, în
climatul pervers al balamucului existenþelor rãsucite: inteligenþa
devine slugã uzurpatoare, pãturicismul a devenit elitic! E al
clasei disimulate, pohtitoare de avere pe seama prostimii side-
rate de glorie, de linguºire, de statut în cetate, a sfertadoxu-
lui emanat din proletcult.

E o vânzolealã de-a dreptul exoticã în comediile acestei
înzestrate „fantaste“: o fantezie care se dezvoltã, paradoxal, din
real. Un real care, banalizat ºi massificat, ne sufocã ºi ne
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anesteziazã, ne face“imuni„ la valorile sau nonvalorile morale,
ca pe niºte mutanþi sau donaþi în chiar surogatul materialis-
mului. Ca sã înfierezi cu înverºunare ºi aplombul insaþiabil al
autoarei, fosilele vii ce se perindã în comediile d-sale, tre-
buie sã fii determinat, irepresibil, de o unicã revoltã: acea
indignare juvenalianã, care face arta. Sã ai viaþa din care
rezultã artã.

Cheia subversivã

Autoarea esenþializeazã, scoate din umbra ºi reanimeazã
circul lumii. ªi în „Imperfecþiuni provizorii“ (titlu superb!) cu
umorul terifiant, exprimat de-astã datã în prozã, prin figura Doam-
nei Anestin, avem instrumentaþia unei maestre a psihanalizei
sarcastice, memorabile: „Doamna Anestin hotãrî cã e dato-
ria sa de femeie ºi soþie sã-i netezeascã calea cãtre ceea
ce are logic ºi tradiþional“ — adicã sã-i gãseascã soþului sãu
ramolit, la o vârstã a andropauzei, o amantã junã...“

Aºadar, sã-l reactiveze conjugal, erotic.
Iatã altã sursã de uriaº humor englez: „Doamna Anestin

suferea. Trebuia sã fie o soþie înºelatã ºi nu era!“ Formida-
bilul personaj, aºadar, face „ºedinþe de patetism“, aduce în pra-
gul alcovului extraconjugal, zeloasã ºi maternal — misticã, posi-
bile amante / pipiþe, în stare sã-i salveze, prin coparticipare invers
— mormonicã (!), onoarea de „familistã“; noblesse oblige!

...„Amorul e ca pojarul, oricum trebuie sã-l faci“.
De ce sã nu-l declanºezi terapeutic chiar tu, ca o matroanã

elevatã, discret, provocându-l întru beneficiul efectului feed back?
Raþionament de înger bãtrân!

...Soþul, doctor cercetãtor ultratitrat Anestin, devine
rentabil: scrie romane poliþiste, în scurte raiduri la Sinaia, face
succes colateral universitar, bãnet; moare eroic burlesc, dintr-o
prea asumare afectivã a acþiunii unui erou policer, iar... „o lunã
mai târziu, un bãtrân pedant, celibatar prin practicã ºi
convingere, proaspãt pensionat din funcþia de secretar-ºef
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ai unui institut de cercetãri, prezenta unei edituri opt
romane poliþiste în manuscris“... (Ultimul Sever)

Fie cã scrie prozã scurtã (1981- 1983), ori teatru (aceeaºi
perioadã a cenzurii ºi autocenzurii ulterior „emanatã“ malefic)
— Mariana Brãescu are ascuþimea inteligenþei ºi cizelura finã,
nuanþatã „în cheie subversivã“, protestatarã, spre a ne trans-
mite elevat seismele conºtiinþei. Ceea ce nu poate fi spus, la
vreme de dirijisme perfide, se face totuºi auzit, prin ARTA de
a codifica „sub nasul cenzurii“, persiflînd subtil, sau pliind
mãºtile „clanului“... Analizele asupra unei lumi cãzute în deri-
zoriul ºmecheriei, clicardelele medii escrescente ca tufele din
trunchiul retezat, flora ºi fauna de subculturã, — sunt criticate
necruþãtor, cu sarcasm ºi efect catarsic; provoacã, într-o veselie
aparentã, exorcismul debordant la lecturã, ori, ca la teatru, în
chiar teatrul ipocrit al cotidianului.

Mai ales în teatrul d-sale (cãrþile apãrute în colecþia
„Rampa“ ale Carpathiei Press, 2005), dar ºi în excepþionala prozã
scurtã (nuvelisticã de mare valoare), ori în corolarul drama-
turgiei („Pronto-agent particular“, „Londra de la 3 la 5“, „Pro-
fesor de... admitere“) Mariana Brãescu improvizeazã inspirat
ºi inepuizabil pe teme grave, de fapt, ale memoriei ºi decãderii
ei într-o lume dizolvatã, de marionete, de pãpuºi gonflabile.

Chiar ºi în teatrul pentru „copii“ („pentru aproape toþi
copiii“) („Dupã faptã ºi rãsplatã“) — avem aceeaºi alarmã
declanºatã de conºtiinþã,  întru  conºtientizare colectivã.

Modalitatea de a „redistribui“ personajelor — pãrþi ingenios
controlate, fantezist ºi cu humorul atitudinal (cãci, într-ade-
vãr, „lumea e un teatru“) — fãcând viabile ºi personajele „ne-
gative“ ºi cele „pozitive“, este una a scriitorului complex, care
transcrie, elaboreazã ºi, deopotrivã, este mereu lucid în inte-
riorul pe care-l numesc supra-ego; veghetor, cu acelaºi splen-
did echilibru. Dar, într-un fel, personajele deplorabile, ca la marii
creatori de teatru, pãstreazã ºi ceva simpatic, ceva care le lasã
„to be“, fãrã a deveni sentenþioasã. Ridendo castigat mores!
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Aceasta dã savoare lecturilor din opera Marianei Brães-
cu, iar strãlucirea briliantinã, consider, este nuvelistica de
tip introspectiv — psihologic, cu tuºuri fantastice ºi aliurã kafkia-
nã!... urmuzianã, amintindu-ne de „Craii de la Curtea Veche“...
Nu insinuez contaminãri, ci remarc sporuri, dezvoltãri epi-
co-filozofice de cea mai bunã calitate.

Ceea ce germineazã ºi înfloreºte, în arta Marianei Brãescu,
este o identitate creativã, prin excelenþã: viaþa este trãitã ca
artã ºi cunoaºtere.

Aprilie 2005
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II. DRAMATURGUL

CÂTEVA CUVINTE ÎN ÎNTÂMPINAREA
UNUI DRAMATURG

Ion Zamfirescu

Porþile dramaturgiei noastre româneºti se deschid azi
pentru Mariana Brãescu. Sã întîmpinãm acest eveniment cu
prietenie, cu mulþumire, cu gînduri în mãsurã sã invoce auspicii
senine ºi sã prefaþeze cu încredere un destin!

Piesa Profesor de admitere ne pune în faþã, deopotrivã,
o lume de visãri ºi o lume de realitãþi. Dar nu douã lumi dis-
tante, fiecare din acestea înþelegînd sã se închidã în cochilia ei,
ci douã lumi deschise, gata sã-ºi împrumute reciproc substanþa
ºi sã subscrie împreunã promisiuni limpezi de viaþã.

Pe de o parte, acþiunea ne ia cu sine într-un iureº conta-
gios de fantezie ºi miºcare. Tinereþe: vervã, replici de spirit: ºãgãl-
nicii: hîrjoane; gesturi antrenante de suprafaþã; plutiri de gen
oarecum carnavalesc în planuri ºi construcþii de moment; aces-
tea, toate, se înlãnþuiesc viu, colorat, într-o partiturã de joc, de
bunã dispoziþie, cu semne ºi irizãri de poezie în ea.

Pe de altã parte, putem desluºi în filigranul acestei parti-
turi vesele ºi o seamã de filtrãri sau înþelesuri din sfere de înþelep-
ciuni tãcute ºi rezistente ale vieþii. Nu tot ce zboarã se mãnîncã;
ºi, oricîtã incantaþie ar exista în cîntecul de sirenã, acesta tot
cîntec de sirenã rãmîne. Sclipirile imediate, fireºte, îºi pot avea
ºi ele farmecul, încîntarea ºi chiar rostul lor; dar nu într-atîta
încît sã acopere ori sã poatã înlocui valori, deprinderi ºi acu-
mulãri reieºite îndelung din întocmiri cuminþi ale vremii. Piesa
reuºeºte sã ne sugereze aceste lucruri, angajîndu-ne spiritual-
mente în atmosfera ºi mesajul lor, nu urcînd parabola din ea
pe trepte pedante, ci lãsînd ca resorturile acesteia sã joace în
voia lor aproape naturalã. Faptul devine cu atît mai expresiv
cu cît este pus sã se petreacã într-un climat moldovenesc, cu
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imagini ce se perpetueazã tainic din trecut ºi cu tot atîtea scîn-
teieri prezente. 

ªtim cîte condiþii implicã o piesã de teatru: construcþie dra-
maticã, personaje caracteristice, concentrare ºi economie de
mijloace, studiu pshihologic ºi tot atîta cunoaºtere socialã, echili-
bru între pãrþi, simbiozã de ficþiune ºi realitate, prudenþã ºi put-
ere de apãrare în faþa pericolului manierist º.a. Acestea vin cu
timpul; sînt roade ale metodei ºi experienþei; nimeni nu poate
afirma cã le-ar fi avut dintr-o datã, de la început. Esenþial este
ca în greul examen de artã ºi de exegezã pe care procesul dra-
maturgic îl reclamã iniþiaþilor lui, sã se vinã cu dragoste de oameni
ºi cu aplecare la adevãrurile lor sufleteºti.

Totul, în Profesor de admitere, se anunþã în acest sens.
1988

EXPRESIA A CEEA CE POATE FI O
TRESTIE GÂNDITOARE

Traian Filip

Am citit piesa Londra, de la 3 la 5, de Mariana Brãescu,
cu interes ºi plãcere. Viaþã întoarsã pe dos, viaþã stearpã, viaþã
fãrã viaþã, cu urme de viaþã, cu personaje care cred cã sînt
altceva decît sînt, aduse la cota zero, acolo unde nu sînt nici
culmi, nici vãi. Cei ce supravieþuiesc vorbesc despre filme ºi vise,
lumea lor este o stradã cu cheflii ºi somnambuli. Toþi au fost
„ceva“, au devenit „altceva“, se comparã cu ceea ce au fost ºi
cautã sã-ºi imagineze ceea ce ar dori sã fie. Un creator de iluzii
apare cu voioºie, exaltându-ºi vocaþia de altã datã pentru marºuri:
marºurile brigãzilor, ale colectivizãrii, ale pionierilor culegãtori
de spice pe tarlalele înfrãþite, marºurile tractoristelor, ale primi-
lor astronauþi, ale mulgãtoarelor stahanoviste, ale luptei împotri-
va imperialiºtilor americani ºi slugilor lor retrograde...

Remarc de la început claritatea stilului, relieful ideilor bine
întrupate de personaje. Aproape brusc se descoperã puterea
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latentã ºi substanþialã a textului, deoarece personajele, prin nota
de ironie inclusã — o ironie bunã, generoasã, fãcutã nu sã dimi-
nueze, nici sã distrugã, ci sã confere simpatie — capãtã dimen-
siuni variabile, marcînd nu numai trecutul ºi tristeþea restituite
prin amintire, ci ºi capacitatea de a exprima natura intimã ºi,
adesea, greu de intuit fãrã o analizã patologicã ºi psihologicã.

Nu am distins intenþia de a moraliza, nici aceea de a coor-
dona o mentalitate socialã eliberatã, prin forþa împrejurãrilor,
de duplicitate ºi fãþãrnicie. Totul acþioneazã sub imperativul des-
tinului ºi personajele îmbãtrînesc ca în naturã, fãrã revoltã sau
regrete. Colocviul lor nocturn dã la ivealã structura rezistentã
a unor generaþii fãcute sã izbuteascã într-o lume în care acci-
dentul tragic poate fi prevãzut ºi acceptat, ca o condiþie a echili-
brului. Degradarea se produce la toate nivelele, fãrã a distruge
sau desfiinþa diferenþiat clasele sociale. Înainte de a încremeni
sub definiþii ºi structuri amorfe, personajele se prefac treptat
în simboluri, desprinzîndu-se de mãruntele fapte concrete, de
existenþa aparentã ºi prozaicã, fiind aduse, printr-un proces de
evocare ºi reevocare, la orizontul cîmpiei. 

În fond, nu este neapãrat vorba de pensionari ºi activiºti
fãrã vocaþie, de scriitori stimulaþi cu droguri sau de femei demo-
date de neputinþã ºi indecenþã, ci de o parabolã fãrã tendinþã didac-
ticã ºi de o nostalgie care cultivã salvarea prin duioºie ºi bunã-
tate. Transparentã ºi fluidã, limba propulseazã desfãºurarea temei.
Însãºi absenþa unui conflict sau a unor contraste violente aratã
încrederea ce-o conferã autoarea expresiei uºor colorate, dar fãrã
figuri de stil care cer mãsurã ºi timp mai îndelungat de percepþie.
În acest spaþiu nu e încã loc pentru agonie ºi moarte.

Deosebirea de Azilul de noapte? Aici existã speranþã,
umorul nu degenereazã în cinism; nu limbaj pitoresc ci rafinat,
presãrat cu franþuzisme, un bilingvism de sfîrºit de epocã. Tot
ce vorbesc cucoanele (coloneleasa, Caron, Didina) duce la încur-
cãturi ºi neînþelegeri, la glume voite sau involuntare — babe
proaste, prostite, nebune, absurde, ridicole, care nici mãcar
compasiune nu inspirã ºi a cãror condiþie socialã este dictatã
de factori interni (psihici) nu externi (sociali). 
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Încerc  sã-mi închipui o lecturã cu actori a acestei piese. Poate
ar câºtiga în suprafaþã, dar nu în adâncime. În planul real, ºase
femei ºi doi bãrbaþi; în planul amintirii, patru bãrbaþi ºi o singurã
femeie. Douã tinere în jur de treizeci de ani, celelalte trecute de
cinzeci, ca ºi bãrbaþii, de altfel. Deci personaje cu experienþã, cu
mai puþine dorinþe, obiºnuite cu renunþarea ºi declasarea. Chiar
ºi mãturãtoarele sunt niºte declasate, numai cã ceea ce le þine
în picioare este munca, puterea de a munci, de a face ordine.

Piesa, un mod de a vedea lumea ºi de a redimensiona
timpul. Un timp fãrã istorie sau cu o istorie transformatã în paro-
die: oameni fãrã volum ºi dimensiune, efect al unor seisme sau
catastrofe. Totul redus la schemã, la trãire pe o scarã de civi-
lizaþie rudimentarã, învãluit în umor grotesc. De unde, totuºi,
senzaþia de optimism? În orice caz, nu din resemnare. Persona-
jele gândesc orizontal, nu existã contrast, ci numai opoziþie între
epoci ºi vârste. Scormonind trecutul, cu eforturi programate,
explici modul de propulsie al unei societãþi fãrã viitor, egalizarea
pe planul social ºi intelectual, valorile transformate în nonvalori,
dizolvarea principiului în favoarea arbitrariului. Traiect între vis
(trecut) ºi realitate (prezent): „lasã, tatã, revoluþia abia a început,
e ca un zarzãr tânãr, încã n-are roade, n-are nici flori, numai
muguri. Tatã, fii tare, toþi luptãm, gândeºte-te, pentru toþi e
greu“... O reflecþie impitoiabilã: „târnul ºi tomberonul vã mai aduc
o razã de soare“ etc.

Londra, de la 3 la 5 nu este doar o promisiune ci un fapt
literar împlinit. Mai mult încã, ea este expresia a ceea ce poate
fi o trestie gînditoare.

1988

UN ADEVÃRAT DRAMATURG

Ion Dodu Bãlan

„Am citit de curînd în manuscris patru piese de teatru de
Mariana Brãescu: Londra de la 3 la 5, Al treisprezecelea Caesar,

27



La dispoziþia dumneavoastrã ºi Profesor de admitere. Le-am citit
cu plãcere ºi cu folos ºi cu bucuria de a descoperi un autentic
dramaturg. Mariana Brãescu are ºi talent ºi ºtiinþã dramatur-
gicã. Ea cunoaºte nu numai oamenii ºi viaþa, ci ºi legile intime
ale dramaturgiei, ale dialogului firesc ºi ale conflictului convingã-
tor. E un semn al talentului indiscutabil, la care se adaugã capaci-
tatea de a opera pe toatã claviatura comicului, de la umorul
pozitiv la satira necruþãtoare.

Rîzînd cu poftã sãnãtoasã, ea biciuieºte ºi vestejeºte relele
moravuri. E ceea ce poate da societãþii un adevãrat dramaturg,
cãruia îi urez succes pe marea timpului printre puþinele catarge
care lasã malurile, înfruntînd vînturile, valurile vieþii.“

1988

O VOCAÞIE ANTICIPATÃ

George Genoiu

Dupã Lucia Demetrius, Maria Banuº, Sidonia Drãguºanu,
Dina Cocea, Ecaterina Oproiu, dramaturgia femininã din þara
noastrã se va solidariza cu un nume nou: Mariana Brãescu. În
anii începuturilor sale, S.L.A.S.T. -ul publica interviurile unei tinere
gazetare înzestratã cu harul de a provoca un dialog firesc ºi in-
citant, cu observaþii ºi reflecþii ºocante, cu reacþii ºi tensiuni
credibile. Interviurile se citeau cu interes, dezvãluind, de fapt,
vocaþia Marianei Brãescu de a construi ºi conduce într-o manierã
captivantã dialogul interlocutorului.

În acelaºi timp, i-am citit pagini de prozã publicatã în reviste,
în construcþia cãrora era evidentã disponibilitatea pentru con-
fesiune ºi dialog, convorbirea dintre personaje dovedindu-se flu-
entã ºi consistentã, în folosul ritmãrii acþiunii. Aproape amin-
tirea acelei nopþi, publicatã în „Ateneu“, este edificatoare din acest
punct de vedere!

Exerciþiile de publicisticã ºi prozã anticipau vocaþia de dra-
maturg a Marianei Brãescu, al cãrei debut scenic ne va convinge
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cã „Profesorul de ... admitere“ va promova în lumea Thaliei un
nume nou, cãruia-i urãm bun venit, rãbdare ºi stãruinþã!

1988

COMEDII CIUDATE ªI PROZE CHAGALLIENE

Constantin Stancu

„Caligula“ sau ºansa trãirii cu adevãrat

Mariana Brãescu ne-a provocat cu piesa de teatru „Al
treisprezecelea Caesar“, 2005,  o piesã scrisã în anul 1985, dar
actualã prin personajele sale, prin lumea descrisã care ne intrigã,
dar pe care o recunoaºtem, o ºtim de undeva, din istorie, din
literaturã, din filozofie, din filme, de la televizor. Personajul prin-
cipal este „Caesarul Caligula“, unul dintre împãraþii nebuni ai fos-
tului Imperiu Roman, figurã emblematicã a istoriei lumii prin
eroarea monumentalã a gândului uman ros de cariul puterii. Deºi
este personajul unei opere literare, deºi nu trãieºte în piesã ca
personaj viu, el marcheazã celelalte personaje pe care le îmbol-
nãveºte de putere.

Fundalul de timp al piesei este fixat între cele douã rãzboaie,
în România, o perioadã interesantã a istoriei noastre, criticatã
în comunism ca apogeul corupþiei, consideratã ca o epocã reuºitã
dupã 1989 când problema principalã a României a devenit
corupþia. 

Personajul principal al piesei este Popescu Beizadea (nume
reuºit!) un pamfletar la modã în epocã, dar ºi autor de drame
istorice vândute pe taraba gloriei literare unor neaveniþi ca Ana-
tol Lambru ºi Magdin Verdea, dornici de a cumpãra gloria.
Schema tensiunii sociale este valabilã, totul se vinde: opera lite-
rarã, imaginea, schema de a înºela, limbajul agreat de vremuri,
moartea în sine este de vânzare, totul este patentul „tip Caligu-
la“, unde lucrurile devin alunecoase, lichide. Cântãreaþa de local
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Panseluþa Beraru (alt nume reuºit) este o figurã care dã culoare
acþiunii, care dinamizeazã totul prin non-valoare, prin fals, numai
pretenþii ºi aere de vedetã, dar personaj principal pe paginile
ziarelor datoritã maestrului Beizadea. Chiar ºi adjunctul aces-
tuia, pe nume Îngeraº, participã la marele scandal al autentici-
tãþii operei de artã. Locotenent al bâlciului de ocazie, maestru
al pupatului din eroare, acesta asistã la drama „personalitãþilor“
menite fie sã cumpere, fie sã vândã glorie. 

Drama istoricã despre Caligula pânã la urmã este datã
publicitãþii, surpriza este mare, autorul, nu este nici Popes-
cu  Beizadea, nici cei doi mari scriitori Lambru ºi Verdea, ci
altcineva — anonimul Capiþa, moºtenitorul. De fapt, opera lite-
rarã, ca act al creaþiei scrisã într-un mediu al tranzacþiilor de
tot felul, nu mai aparþine nimãnui, precum Caesarul care nu
mai aparþine timpului. 

Piesa meritã cititã pentru cã este alertã, este actualã, pune
accentul pe mizeria moralã ºi pe limbajul gratuit care trãdeazã
de fapt caracterul personalitãþilor, a vip-urilor de tot felul, ima-
gini cumpãrate cu preþul pierderii identitãþii. 

Mariana Brãescu a reuºit sã dea viaþã unor personaje bine
creionate, sã ne redea o epocã — simbol, cu multe accente de
culoare, actuale încã. Piesa are nerv, are final, are personaje,
are un scop. Este o frânturã de viaþã care meritã reþinutã, pen-
tru cã ne transmite un mesaj important — cãderea umanã este
la modã, iar personajul principal Caligula dã putere celorlalþi,
chiar dacã este doar incrustat în trecut, dar tocmai trecutul îl
face actual, prin boala bolilor — puterea. 

Prezenþa scriitoarei anonime, a scribului nevãzut dar care
marcheazã piesa de teatru, prezentã în diferite puncte ale scenei
sau ale acþiunii, rupând ritmul  fals al piesei de teatru prin  þãcãni-
tul maºinii de scris, sunet adevãrat, ca semn al creatorului care
suferã pentru operã, dã sens discret întregii miºcãri de ansam-
blu. De fapt, toate personajele principale nu suferã pentru opera
lor, totul este doar un joc de-a gloria pentru ei, doar aplicarea
metodicã a unor scheme agreate de epocã. 
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„Îngeraº! De aceea nu eºti demn de ºcoala mea. Eu vreau
canalii! Tu eºti lichea.“, afirmã Popescu Beizadea. Se pare cã
aceasta este filozofia  oamenilor în istorie. Beizadea este cunos-
cut de lumea literarã, a tipãrit pagini importante, dar nu le-a
semnat, a scris, dar a ºi vândut, a pus la cale jocul de-a marele
scriitor pentru a putea vinde bine gloria pe taraba istoriei. 

„Estetica-i curvã mare. Eu vreau sã-mi spui lãutãreºte: ce
vrei cu asta?“ — frazã clarã care demonstreazã poziþia faþã de
opera literarã. 

Panseluþa Beraru beneficiazã de cronici importante în revis-
tele vremii, este artista cântecelor de mahala, a manelelor ºi
a modelor trecãtoare, dar stã bine înfiptã în epocã prin super-
ficialitate pentru cã „asta vrea lumea“. În fond, personajul aces-
ta dã echilibru piesei de teatru prin scopul precis pe care-l ur-
mãreºte: cãderea ca formã de urcare în schema vieþii. 

Semnificativã este scena în care doi bãrbaþi, specialiºti în
înmormântãri, îi pregãtesc ultimul drum al maestrului Beizadea,
profesionalismul lor care dã mãsura adevãrului epocii: totul tre-
buie înmormântat pentru cã se plãteºte pentru asta. Scena meri-
tã reþinutã ca o bijuterie satiricã perfectã. 

Piesa trebuie primitã corect pentru cã marcheazã un pas
matur al autoarei în literatura românã, autoare stãpânã pe re-
plici, pe acþiune, pe sensul discret al valorii în mijlocul non-valo-
rii. Maºina de scris þãcãne, scribul noteazã totul, personajele
mor, visând la Caligula, la Imperiu, la glorie, la bani, la cãdere...

În piesa aceasta totul se leagã pentru a marca viaþa ca
modã ºi ca mod de a rata ºansa trãirii cu adevãrat...  

„Londra“ ca motiv de cãdere

Diferenþa dintre visurile, dintre planurile unui om, toate cres-
cute ca planta în fiinþa sa ºi realitatea durã a vremurilor în care
trãim, vremuri de pe urmã se pare, este prezentatã cu multã
ironie, dar ºi luciditate de Mariana Brãescu în piesa de teatru
„Londra, de la 3- la 5“….Diferenþa doare ºi îmbolnãveºte ….
Piesa, în care personajele cele de toate zilele, cele care ne ating
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chiar ºi pe noi, se trezesc pe strada Londra din Bucureºti, chiar
dacã altãdatã visau la metropola englezã, sau se doreau la Paris,
ori în altã parte, în lumea, aºa-zis „bunã“. Dar personajele sunt
aici, aproape de noi, în Londra noastrã micã, ele vorbesc, au
memorie, au replicã, se degradeazã sub aripa vremii, trec dintr-o
parte în alta a istoriei în timp ce mãturã strada, în timp ce au
talentul de a se risipi. Piesa de teatru, apãrutã în 2005, a fost
realizatã în anul 1987 ºi pare a avea o tentã politicã, dar de
fapt reuºeºte sã ne aducã în plin plan drama umanã a degradãrii
unde fizicul nu mai rezistã, inima nu mai are rãbdare, cei care
au fost cândva mari, doar trec pe stradã...

Peisajul piesei este unul banal, firesc, o bancã, un felinar,
vile, un telefon public de unde, poate, vei suna în altã lume, vei
suna la Londra de pe strada Londra, uneori personajele stau cu
spatele, au amintiri, iar vocea lor nu este a lor, este în reluare,
ca în emisiunile de televiziune, ca în filme, ca în viaþã, ai senza-
þia cã s-a mai trãi cândva asta, de cineva cunoscut, undeva...

ªefa de la „întreþinerea spaþiilor verzi“ într-o epocã a de-
gradãrii, scriitorul, personaje în vârstã, atinse de Boala Bolilor
— a-þi juca propria viaþã, cu talentul mizeriei umane, fãrã putinþã
de a avea variante, iatã „lumea bunã“ de pe Londra…

Scriitorul este ºi el acolo, între femeile de la spaþii verzi,
care mãturã, dau faþã oraºului. Scriitorul care scria marºuri
împotriva imperialiºtilor de la Londra, lãudându-se pe o banalã
stradã din Bucureºti despre asta…

Mariana Brãescu creeazã  viaþa doar prin dialogul dintre
personaje, vorbele lor dau culoare acþiunii care de fapt nu prea
este acþiune, dar „planul doi“ al acþiunii este aici dovada talen-
tului dramaturgului care sparge inerþia timpului. De fapt, limi-
tele regulilor dramatice sunt duse la extrem,  este aici un stil
între fotografie ºi caricaturã, un  amestec la limita normelor
convenþionale, dar totuºi nepãrãsite. 

Smaranda, tânãrã care „lupta“ la Salva Viºeu, un simbol
al istoriei ca loc ºi ca faptã, ajunge mãturãtoare, Bazil un fost
brigadier, ruginit într-unul cu „ºopârla“ etc...
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Vieþile acestor personaje sunt lipsite de valori fundamen-
tale, epoca istoricã demolatoare, i-a atins chiar în miezul lucrurilor
ºi al faptelor, adicã familia. Sunt personaje care urlã dupã o fami-
lie adevãratã în care sã te aduni dincolo de „ºantierele“ politicii
din vremea de pe urmã... Sunt cãsãtorii bazate  pe dosarul de
„cadre“, sau, cu alte cuvinte, de la „resurse umane“. Cert este
cã tema pare ºi astãzi actualã, sunt mii de persoane fãrã o fami-
lie adevãratã, cuprinºi de interese, de goana dupã bani, de relaþii
de afaceri,  de ºocul migraþiei forþei de muncã, nu mai au fami-
lie, iar fãrã de familie fotografia se miºcã, este ceþoasã, ieºitã
din cadru, fãrã planul unu, doar planul doi, în fundal printre iluzii
ºi mândrie...

Epoca de dupã 1944 pânã în 89 a marcat fiinþa umanã,
furându-i varianta familiei adevãrate, acum nu mai avem timp
de familii, iar Londra ne aºteaptã...

Tema credinþei omului într-un ideal, dispoziþia pentru sacri-
ficiul pentru ideal, ratarea þintei ºi degradarea în final, sunt sen-
surile în care se miºcã fragila fiinþã umanã, iar restul dintre noi
sunt doar marionete, personajele  necesare, de decor...

Deºi personajele vorbesc firesc, au ticuri, au iluzii, cuvinte-
le lor sunt pietroase, o piatrã care curge, pentru cã frazele bat
în vremuri trecute ºi viitoare, au o logicã a istoriei bine surprin-
sã de Mariana Brãescu...

„Bine, zice colonelul ºi-l cheamã pe Jean. Jean, ia spune tu
aici cum e cu amorul. E o corvoadã sau o plãcere? Jean, bãiat
prost de la þarã, se fâstâceºte. Dom / colonel, asta-i treabã
de oameni deºtepþi, eu sunt prost, ce ºtiu eu?... Sã trãiþi, zice
Jean, pocnind cãlcâiele, dacã e ordin: cu coniþa, n-am ce zice,
mai mare plãcerea, dar cu Coana mare, vai de capul meu!“

Fragmentul de mai sus este relevant pentru dinamica pie-
sei, destine, poziþii sociale, viaþa în sine, umor, zâmbetul autoarei
ºi a timpului, pe strada Londra, ca la Londra  ºi strada trece
prin centru vieþii noastre de fiecare zi, dar „este încremenirea
generalã coboarã încet, CORTINA“. 
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Pronto vinde ºi cumpãrã

Un agent particular dã marea loviturã, aºa s-ar pãrea cã
se petrec faptele cu  Pronto, din piesa Marianei Brãescu „Pron-
to — Agent particular sau Marea Loviturã“ un personaj speciali-
zat în tranzacþii, specializat în ceea ce face esenþa acestor vre-
muri- a vinde, a cumpãra, de parcã sufletele nu mai existã. Agen-
tul se vrea, cu ostentaþie, „de naturã internaþionalã“, pregãtit
cu ideile, cu disponibilitatea, cu agenþia. Bineînþeles cã Pronto
are ºi secretarã, un fel de profesie pentru veºnicie prin rezis-
tenþa la cerinþe, mereu fãrã sã fie retribuitã, fãrã comision, deºi
acolo se vinde, acolo se cumpãrã ceva. 

Vine ºi ziua când Pronto este încercat de o mare afacere,
doamna Thompson, din America, dar cu rãdãcini aici; ea îºi cautã
copilul, un copil pierdut, alunecat din tinereþe ei lichidã, pierdut
pe drumul dintre vise, realitate ºi speranþe, dintre ieri ºi astãzi,
pentru un viitor promiþãtor. 

Agentul este disponibil la orice soluþie, provoacã soluþii,
crede în soluþii ºi vrea, mai ales, sã ajungã în America. Copiii
sunt disponibili, pãrinþii cunoscuþi — mai puþin disponibili, doar
Pronto poate fi pe rând copil, soþ, bunic, partener de afaceri.
Ceea ce salveazã finalul este dragostea, reþeta cea mai sigurã,
pentru cã dragostea are putere; dincolo de ura unor personaje,
dincolo de erorile mamei din America, dincolo de jovialitatea agen-
tului particular, învinge iubirea. Poate acesta este semnul unei
mari umanitãþi, a unei chemãri tãcute în aparenþã, dar puter-
nicã, în final. 

Pronto este personajul principal, el, specialistul, pune în
practicã toate visele unor oameni modeºti, este tezaurul unor
idei populare pe care el le pune în practicã bazat pe mult curaj.
Seninãtatea ºi uºurinþa pe care o pune agentul în toate acþiu-
nile sale este molipsitoare, pentru cã dincolo de biletul de avion
spre America nu se ascund urã sau rãutate ci o mare candoare,
candoarea celui care vrea, dar nu poate ºi nu-i mai pasã de
regulile sociale.. 

34



Piesa de teatru „Pronto — agent particular“, sau „Marea
loviturã“ de Mariana Brãescu, 2005, dar finalizatã încã din anul
1985, este o piesã satiricã, umorul dã viaþã întregii acþiuni iar
personajele sunt atrãgãtoare, ele vor sã trãiascã mai bine, sã
ajungã în „þara tuturor posibilitãþilor“, de fapt o þarã care existã
doar în visele lor de oameni obiºnuiþi, pregãtiþi sã accepte des-
tinul dacã le oferã puþinã culoare. 

Piesa a fost prezentatã abia în anul 2002 la „Teatrul Naþio-
nal Radiofonic“ sub titlul „Caut mamã din America“, având suc-
ces. Timpul dintre elaborare ºi apariþie s-a petrecut provocat de
vremuri, dar timpul nu a atins ideea de miraj numit America.
Dacã se doreºte puþinã destindere, dacã se vrea un zâmbet,
atunci autoarea a reuºit totul ºi spectatorul sau cititorul poate
primi o reþetã de viaþã:  cum sã nu mergi pe reþetele altuia. 

Sunt câteva personaje bine prezentate în piesã, soþii Ionescu,
sau soþii Popescu, pãrinþi iubitori ca formulã dar în eroare ca
esenþã, apoi moaºa Aglaia, un personaj tipic pentru mediul româ-
nesc, marcat de sinceritate ºi viclenie totodatã. Deºi rãmasã
în penumbrã, secretara lui Pronto, tânãrã, dar plinã de râvnã,
sperã în marea loviturã la patron, acceptã, se revoltã dar îºi
iubeºte poziþia, e o poziþie fragilã, dar care îi dã sens vieþii.  

Doamna Thompson deºi are experienþa „economiei de
piaþã“, se pierde în mediul românesc, reîntoarcerea în timp o
marcheazã, aºa cum ne marcheazã pe toþi tinereþea pierdutã. 

Dialogurile dintre personaje au ritm, au substanþã, Mariana
Brãescu are puterea „de a scrie bine“, se simte influenþa prozei
ºi a publicisticii în scrisul ei, dar teatrul o solicitã ºi autoarea
trece cu bine prin încercarea aceasta; în teatru nu mai poþi triºa,
viaþa este crudã, trebuie sã curgã pe scenã, personajele sã se
caute, replica sã atragã spectatorul, sã dea foc scenei ºi reuºeºte
cu bine. Existã ºi ceva feminin în toate cuvintele care trãiesc
pe scenã, ceva specific, un fel de sensibilitate care face din per-
sonajul Pronto, un fel de escroc, un personaj plin de viaþã, care
trãieºte eroarea sa cu toatã fibra, pune suflet în toate, mai mult
decât cei care ar putea avea o viziune „corectã“. 
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De fapt în orice timp oamenii vor sã râdã, ºi pe bunã drep-
tate, autoarea provoacã buna dispoziþie prin seriozitate, pen-
tru cã piesa înseamnã muncã, talent, idei, imaginaþie, rezistenþã
la nervi. Modelul de piesã abordat de autoare este unul clasic,
dar în spirit modern, cu imagine actualã, cu ideile vremurilor
curgând prin sângele acþiunii. 

Iubirea dã sens tensiunii de pe scenã, face luminã în mijlocul
erorilor ºi asta transmite cititorului mult  optimism. 

Deºi Pronto a dorit sã ajungã în America în stil american,
rapid ºi fãrã complexe, ultimele cuvinte ale personajului sunt:
„Hei, unde pleci? Hellen! America-i putredã.“

Dialogul — monologat de Pronto la telefon cu Ambasada
Americanã în România — este un test trecut cu bine de autoare,
cuvintele, ideile, amestecul de culturã cu iz  popular ºi idealul
omului simplu descriu, în câteva fraze, o epocã, epoca zidului
de fier penetrat de umor, de vise, de dorinþe care nu ajung la
capãt. Pronto, agentul particular, personajul desenat de autoare,
are ocazia sã vândã un sentiment ºi face acest lucru cu un ritm
care scoate din ritm formula politicã.  Ritmul sparge canoanele
ºi vine prin telefon de parcã între continente nu ar mai fi vamã,
armatã, autoritate. ªi de fapt oamenii politici nici nu ºtiu cã un
zâmbet doboarã pietre de hotar...

„Arta iaste un templu “

„Profesor de admitere“, este piesa de teatru care aduce
cititorului ºi a adus spectatorului un buchet de viaþã, dramatur-
gul Mariana Brãescu probând cu multã maturitate cã o naþiu-
ne sãnãtoasã îºi menþine rãdãcinile, cã acestea sunt puternice
ºi strãlucirea aparentã nu poate modifica planul adânc  al lumii,
cã cei cuprinºi în viþa de vie, asemenea omului sincer, deschis
vieþii, au rod ºi asta fãrã sã þinã seama de noþiunile filozofice,
de actul artistic, de modele de moment.

Dincolo de sclipirile vieþii este chiar viaþa, cu forþa ei de neo-
prit, cu „beþia“ destinului care vine de departe, cu umbra umoru-
lui de bunã calitate...
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Acþiunea piesei de teatru se petrece într-o podgorie, acolo
unde Tudor Neamþu este ºeful ºi chiar artistul viticultor ºi unde
vin în documentare mai multe personaje care dau culoare acþiu-
nii ºi care tind sã ducã sensul mai sus de semnele zilei: Criti-
cul de artã, Cântãreþul, Actriþa, arhetipuri simbol. Dar tot acolo
se miºcã sub haloul unui aer al speranþei fiul ºefului: Tudorel,
aflat la vârsta treptelor: examenul la facultate. 

Cele trei personaje ale artei modele ale lumii, sunt dispu-
se sã-l pregãteascã pe fiu pentru o carierã plinã de strãlucire,
pentru altceva, poate mai înalt, poate mai interesant, dar exa-
menul de admitere cel mai bun pentru tânãr este chiar profe-
sia de inginer viticultor pentru care ºi opteazã, continuând tradiþia
familiei. Lecþiile de pregãtire, meditaþiile, celor trei personaje
sunt pline de viaþã, scenele se miºcã spre un plan al suspan-
sului ºi al umorului cu sensul spre elitele sterile. 

La aceste lecþii participã ºi Moº Costicã — viticultor ºi el,
om apropiat familiei Tudor, un înger al podgoriei ºi al fiului, pregãtit
mereu cu o vorbã plinã de bunãtate, apropiat de idealul vieþii
simple ºi directe. 

În final Moº Costicã este cel care prinde lecþiile de artã
ºi se metamorfozeazã, comportamentul sãu devine altul, men-
talitatea, vorbirea, ideile sunt ale unui ins din tagma elitelor, deºi
este prea târziu pentru el, aerul firelor cãrunte îl marcheazã
prin vorbe ºi acþiuni. Cele trei personaje pãrãsesc scena ºi pod-
goria iritaþi de eºecul în faþa tânãrului care promitea atâtea. Moº
Costicã este ºi el indignat, fiul nu a optat pentru a fi critic de
artã, cântãreþ sau artist, el s-a vrut doar trãitor al vieþii sale. 

Subiectul piesei de teatru este un prilej pentru Mariana
Brãescu de a pune faþã în faþã mai multe planuri: viaþa realã ºi
arta ca viaþã, triumful gloriei pãmânteºti ºi triumful vieþii pur ºi
simplu, omul din popor cu elitele, viitorul ca element de siguranþã
sau viitorul ca posibilitate, limbajul de zi cu zi ºi limbajul artei pen-
tru artã, seriozitatea personajelor cu umorul necesar etc.

Fundalul este ºi el simbolic deºi la prima vedere nu pare
aºa: acþiunea se petrece într-o vie, ca semn al unui popor al
încercãrilor, ispititorii sunt cele trei persoanje emblemã, vinul
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ca motiv estetic, scenele din opere celebre jucate de persoane
obiºnuite. Toate se leagã prin Moº Costicã un personaj plin de
viaþã arãtându-ne cã viaþa este un dar care trebuie primit ºi cã
bãutura cea mai bunã este chiar timpul vieþii tale. Personajul
acesta dã farmec scenelor, vorbele sale sunt pline de duh, de umor
ºi vin din experienþa omul care a trãit toate acestea, care ºtie pe
fiinþa proprie cã esenþa vieþii este sã spui da oportunitãþilor ºi sã
nu-þi fie teamã de schimbare.

Sunt câteva teme care dau dinamism piesei: tradiþia, mode-
lul vechi românesc, gazda primitoare de oaspeþi, relaþia pãrinte
copil ºi copil pãrinte, lumina discretã a familiei formatã din cei
legaþi spiritual, ideea de templu de fiecare zi, cartea biruind
farmecul vinului bun, satisfacþia petrecerii simple, valori reale
creºtine, de altfel… 

Toate vin de departe, din conºtiinþa poporului român ºi trimit
spre pragul unei admiteri. Dacã scenele încep liniºtit, viaþa din
podgorie pare a nu fi fost atinsã de mult de evenimente impor-
tante, ulterior scenele piesei prind vitezã ºi viaþa se degradeazã
treptat sub presiunea celor trei personaje care vor ceva ce nu
se poate, cu tot arsenalul de argumente, vorbe, idei. Intrarea celor
trei în peisaj la începutul piesei, simultan, cu bucuria în fiinþe, tul-
burã viitorul, dar asta aparent, pentru cã în adânc lumea din pod-
gorie îºi pãstreazã ritmul ºi rãdãcinile dau vlãstar, pe Tudorel, fiul
care reuºeºte. 

Piesa de teatru a fost relansatã de Editura Carpathia Press
— Bucureºti în anul 2005 ºi meritã cititã ºi poate jucatã din nou
pentru cã este una plinã de acþiune, frazele ºi dialogurile ros-
tite de personaje sunt vii, nu au nimic fals, personajele trãiesc
momentul ºi au cãpãtat ceva din vinul vechi: sunt ameþitoare
prin culoare lor de oameni reali, care trec examenul de admitere. 

Este arta un Templu?  Întrebare de început ºi de sfârºit de
piesã, de viaþã, de mileniu ºi poate cã arta de a trãi viaþa ca pe
un dar este adevãrata artã ºi nu una doar de dragul artei în sine,
ci una cu sens, cu deschidere. 

Personajul lui Moº Costicã are curajul sã redeschidã rana
lumii, iar umorul sãu deschide viaþa în ciuda presiunilor de tot
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felul care vin din lume, din ispitã, din carnea omului limitat la
vremurile istoriei.

Ediþia din 2005 redã câteva din declaraþiile actorilor care
au jucat piesa, vorbele Marianei Brãescu într-un interviu, scurte
note critice ºi poate esenþa unei opere, a unei piese de teatru:
viaþa în plinã miºcare de la nesiguranþã la siguranþã.

Autoarea a ºtiut întotdeauna cã va scrie teatru, a ºtiu cã
scrisul va fi arma ca va rezista timpului. Având în minte per-
soana actorului Mihai Mereuþã, pornind de la scenã spre viaþã
a reuºit un personaj de excepþie... Modelul real existã, trebuie
sã-l vedem dincolo de vremuri...

iarna, 2006

„Imperfecþiuni provizorii“

Proza scurtã  semnatã de Mariana Brãescu este una care
se cheamã dupã mai mulþi ani, în volumul „Imperfecþiuni Provi-
zorii“, ed.  Carpathia Press 2005, într-un efort spiritual de
regãsire. Proza este de naturã satiricã, dar lasã deschisã pa-
rabola prin imperfecþiunea de fiecare zi, prin dramele trãite
de personajele din schiþele scrise cu multã claritate ºi cu o þintã
precisã. 

Jurnalist important al  ultimilor ani, mai ales dupã 1990
când autoarea pune bazele cu multã profunzime ºi talent la un
semnificativ grup de presã legat de familie ºi „casa ca adevãra-
ta casã“ Mariana Brãescu, îºi recupereazã schiþele scrise în anii
80 ºi publicate în reviste, dar ne adunate în volum pânã acum. 

Distanþa în timp dã farmec scrierilor în care se poate
descoperi o lume în cãutarea identitãþii, prin temele abordate,
prin personajele schiþate care trãiesc, acum ca ºi atunci, cu
mult realism iluzoriu. 

Coperta care reprezintã un colaj dupã picturile lui Marc
Chagall ne sugereazã tragedia imposibilelor relaþii sub semnifi-
caþia parabolelor care se duc spre esenþe. 

„Ultimul Sever“ este schiþa primã a cãrþii ºi pune în balan-
þã viaþa unui somitãþi —  profesor universitar prin tradiþie, rãdãcinã

39



ºi obiºnuinþã cu un simplu roman poliþist. Cum se descurcã omul
încãrcat de gloria specialã a lumii într-o lume iluzorie dar cu
farmec, este secretul povestirii. Ruptura planurilor face desti-
nul, tratatele de medicinã se spulberã în romane poliþiste, firul
este reluat în imperfecþiunea relaþiilor care se doresc în aparenþã
solide, dar provizorii.

Beneficiarul scrierilor ultimului Sever este secretarul, dar
totul se topeºte în momentul evadãrii, acþiunea nu rezistã, omul
nu rezistã, destinul nu rezistã pentru cã spionul evadeazã din
închisoare, cocoþat pe turla bisericii. 

Descrierile autoarei au ceva din pictura lui Marc Chagall,
culoare, tuºa, sãrutul, zborul în cãutarea cerului, evadarea,
pãsãrile ºi florile care îºi cautã timpul. 

Viaþa propune probleme existenþiale greu de rezolvat, sim-
plul personaj Marin Dumitru doreºte sã se facã filozof chiar dacã
nu s-a nãscut pentru asta, Mihai Albescu, devenit primar, descop-
erã cã nu miezul este important, ci coaja.

Viaþa personajelor este privitã ca într-un cub de gheaþã
în care pluteºte un fluture. Un model posibil al celor fãrã pers-
pectivã spiritualã este redat prin Teodor Stamate, ajuns de la
nuntã la tribunal într-un ritm nefiresc, fãrã vinã ºi fãrã durere,
în cãutarea unei celebritãþi naþionale. Dar finalul este altul: un
bãrbat elegant prãbuºit peste mormântul însângerat de garoafe. 

În altã prozã, în jurul revistei „Lumea veselã“ se deruleazã
o reþetã de fãcut umor originalã care frizeazã absurdul  Pen-
tru fiecare umorist se alocã un înger pãzitor, care în final tre-
buia sã se cãsãtoreascã cu alesul  fãrã zâmbet ºi fãrã eroare.
Finalul reþetei de umor este aproape ireal: ºeful pe catafalc, regia
perfectã, eroare irepetabilã. Sunt imagini imperfecte într-o lume
provizorie, dar care ne trimite spre viaþa anilor de dinaintea ºocu-
lui din  1989 pe care România l-a primit ºi acceptat.

Autoarea scrie exact, fraza trimite la idei precise, clare,
limpezi, ducând totul spre o lume aparent realã, dar care þinteºte
în parabolã ºi de acolo în lumea paralelã creatã de pãcatele noas-
tre, de refuzul unei vieþi pregãtite dar ratate. Putem remarca
un ritm plin de viaþã al schiþelor, ceva ce le împinge din urmã —
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personalitatea scriitoarei, acolo unde viaþa personajelor este
ºtearsã, trãitã în sens giratoriu, remarcatã prin ticuri, obiceiuri,
reþete de viaþã prefabricate de alþii. 

Publicarea schiþelor în anul 2005, la un interval destul de
mare de timp, lasã autoarei un spaþiu  pentru ecou, un loc al
oglinzii în care îºi poate cãuta sensurile vieþii, se poate verifica
prin stabilitatea inimii. Cu alte cuvinte personajele plutesc în
cãutarea culorii de lângã ele, în aºteptarea destinului care recon-
figureazã totul. 

Iatã câteva exemple: „De la înãlþimea maºinii de gãtit, viaþa
se vede întotdeauna  cu limpiditate filozoficã: în foame toþi sun-
tem egali, concluzie practicã, în formã, ºi democraticã, în fond,
care va da ulterior o variantã independentã, cu egalitate în faþa
morþii.“ sau „Bucãtãria — nu-i aºa? — rãmâne terenul cel mai pro-
pice exprimãrii personalitãþii, pentru cã nicicând o maionezã nu-i
doar o maionezã ºi o budincã nu-i egal cu o budincã. Spune-mi
cum frãmânþi un aluat ca sã-þi spun cine eºti... „Sinceritatea
autoarei de a da nume scrierilor aºa cum le vedea ºi le vede în
haloul trecãtor al imperfecþiunii pãmântene, este un argument
pentru a citi o carte care se susþine prin stabilitatea scrierii în
sine ca mod de eliberare spre altceva.

2005-2006

PÃPUªI VORBITOARE

Paul Tutungiu

„Londra, de la 3 la 5“, aceastã nouã piesã a Marianei
Brãnescu pune în discuþie o temã solicitatã în dramaturgia con-
temporanã ºi anume aceea a omului care a crezut cã în socia-
lism nu existã canalii; autoarea developeazã o situaþie nouã,
personajul principal fiind o mãturãtoare (lucrãtoare la spaþii verzi)
pe strada Londra din Capitalã, al cãrui destin s-a subordonat
unei nedreptãþi fãptuite în urmã cu douãzeci de ani de Bazil.
/.../ Întîlnirea lui Bazil cu Smaranda, pe strada Londra, el
proaspãt turist (pentru cã acum are cetãþenie francezã) ºi ea
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— aceeaºi — dar acum bãtrînã ºi tot încrezãtoare în cultul muncii,
se realizeazã pe canavaua unei drame mocnite, ca o muzicã
de camerã pe care nu poate s-o înþeleagã niciodatã un bufon
voiajor. Mai apar pe aceastã stradã personaje bine desenate
cum sînt Scriitorul, Coloneleasa, Caron, Didiana, inspirate pãpuºi
vorbitoare, exponenþi ai unor mentalitãþi care coloreazã pãs-
tos substratul tematic al piesei.

1988

PE URMELE LUI ALECSANDRI

Al. Iacobescu

O premierã absolutã este, într-o mãsurã, un act de curaj.
Aceasta mai ales dacã avem de a face cu un debut, ca în cazul
piesei „Profesor de admitere“ de Mariana Brãescu. E drept,
demersul a fost întreprins sub bune auspicii. „Textul, «Profesor
de admitere», mi-a întrecut toate aºteptãrile“, declarã criticul
Val Condurache iar dramaturgul Tudor Popescu îºi salutã noua
colegã începînd prin a „elogia iniþiativa teatrului (iniþiativã din ce
în ce mai puþin asumatã de teatre cu firmã mai sonorã)“. Alte
aprecieri asupra altor piese ale aceleiaºi autoare, aflate în aº-
teptarea întîlnirii cu scena, mai semneazã Eugen Barbu, Traian
Filip, Ion Dodu Bãlan et. Dar, oricît de avizate, aceste opinii expri-
mate înainte de premierã nu reprezintã decît un pariu, pe care
prima întîlnire cu publicul, în urma logodirii textului cu scena,
urma sã dea seamã dacã este sau nu cîºtigãtor. 

Succesul de public este indiscutabil. Sigur, acest succes
trebuie privit în datele lui particulare, începînd, fireºte, cu tex-
tul, situat în prelungirea — peste timp — a Cînticelor lui Alecsan-
dri, pe care le aminteºte prin simplitatea subiectului ºi prin nota
de ºarjã în care sînt realizate portretele celor trei „profesori de
admitere“: prin franþuzismele Criticului, prin infatuarea Actriþei,
prin frînturile de melodie îngînate de Cîntãreþ. Apropierea sur-
prinde plãcut, aducînd — paradoxal! — o notã de originalitate în
tratarea scenicã a subiectului într-o perioadã în care comedia
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sofisticatã cunoaºte un accentuat proces de manierizare. Comicul
Marianei Brãescu este spontan, dezinvolt, plin de prospeþime,
piesa se susþine scenic. 

Aºadar, subiectul piesei este cît se poate de simplu. Veniþi
la o cramã în scopuri... documentare, trei artiºti — un Actor,
un Critic ºi un Cîntãreþ — se hotãrãsc subit sã-l converteascã
pe Tudorel, fiul ºefului respectivei podgorii, fiecare la profesiunea
lui. Cu mult zel vor fi efectuate preparaþiile necesare, prilej de
a satiriza suficienþa profesorilor ºi de a puncta comic inadec-
varea lor la realitate. Mai cu picioarele pe pãmînt, Tudorel îºi
va însuºi sîrguincios lecþiile, dar de dat va da examen de admitere
la viticulturã, singura, autentica sa pasiune. Consternarea pro-
fesorilor va rima comic cu neaºteptata convertire a lui Moº
Costache care, simþind irezistibila chemare a artei, va pãrãsi
crama, adoptînd brusc ºi demonstrativ franþuzitul limbaj al criticu-
lui: Adio, citoayens! Este singura loviturã de teatru, în rest naraþiu-
nea scenicã susþinîndu-se prin vigoarea cu care sînt zugrãvite
portretele celor trei profesori ºi al lui Moº Costache, dar ºi prin
nota de încîntãtoare candoare cu care evolueazã scenic Tudorel.
E drept, preþiozitatea criticului e dusã oarecum la extrem, for-
mulãrile lui fiind cam demonstrativ incomprehensibile, dupã cum
demonstrative sînt uneori ºi reacþiile lui Tudorel la demersurile
ultrapedagogice ale profesorilor sãi. ªi-apoi, Moº Costache
afiºeazã uneori un pitoresc excesiv (aluziile la interdicþiile babei
sale etc.). Dar, în ansamblu, piesa, nepropunîndu-ºi sã fie mai
mult decît este, reuºeºte sã cîºtige afectiv spectatorul. Merit
care nu poate fi trecut cu vederea.

1988

UN DRUM PE CARE NU-L VA
MAI ABANDONA

Lucian Avramescu

Teatrul zgîndãre, agaþã, ispiteºte. Dã furnicãturi în con-
dei. În drum spre casã, cu programul de salã împãturit în buzunar,
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cu nevasta agãþatã de braþ, te simþi Caragiale dupã o comedie
ºi Sofocle dupã un act suspinat, cu prelungire de cor antic. Cu
colega mea de redacþie Mariana Brãescu, bine ºtiutã ca repor-
teriþã, nu ºtiu exact ce s-a petrecut. Cert e cã, într-o zi, mi-a
înmînat un dosar cu coli ce nu conþineau alinierea ºtiutã a repor-
tajului. M-a somat sã comit o pãrere. Dupã o vreme am citit
textul ºi, în loc sã obosesc, m-am pomenit furat de încîntãri.
Ei, drãcie, zic! Fata are replicã, scenele se leagã, personajele
— hître ºi nevricoase — þes într-o aþãraie care le dã veridicitate
ºi farmec. Puse cap la cap, am citit trei piese ale Marianei
Brãescu. Nu-i prima datã cînd îmi descopãr un coleg gazetar
furat de apa literaturii. Se pare cã pentru Mariana Brãescu vadul
e format, malurile consolidate ºi mersul ei — curajos. E un drum
pe care nu-l va mai abandona. Fie-i vîntul bun ºi publicul aproape,
cã restul conteazã mai puþin.

1988

PATRU MOTIVE DE BUCURIE

Tudor Popescu

Sînt multe motive de satisfacþie în aceastã premierã, cu
„Profesor de admitere“. Mai întîi aº elogia iniþiativa teatrului (iniþia-
tivã din ce în ce mai puþin asumatã de teatre cu firmã mai sonorã)
de a debuta un tînãr actor dramatic. Din varii motive, teatrele
conteazã pe numele consacrate, cãutate de public, uitînd misiu-
nea lor culturalã, din care derivã ºi obligaþia de a aduce în ori-
zontul teatrului românesc noi condeie. Al doilea prilej de satis-
facþie este chiar aceastã apariþie a unui nou nume în „nomen-
clatorul“ teatrului nostru contemporan. Fiecare nou venit se
cuvine sã fie întîmpinat cu pîine ºi sare ºi sã fie salutat cole-
gial, cu atît mai mult cu cît noi sosiri, pe scenã, în ultimii ani,
au fost alarmant de puþine. Al treilea motiv este acela cã noul
sosit este... o femeie. Ea aduce, ºi va aduce în cîmpul teatru-
lui nostru, propria sa sensibilitate femininã, sensibilitate pe care
am dorit de multe ori s-o regãsesc pe scenã. Al patrulea motiv
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de satisfacþie (din punctul meu de vedere important) este acela
cã noul sosit are înclinaþii spre comedie. Satira nu este „rea“,
are ceva din îngãduinþa pe care spuneam cã o aºtept de la un
condei feminin. Dominã umorul. Accentul comic nu e pus pe
situaþia comicã, ci pe replica de haz, venitã fie din inadaptare
la realitate (Criticul), fie din pretenþia de atotºtiutor, capabil sã
dea sentinþe de valoare ºi sfaturi absolute, dar modeste în fond
(Actriþa, Cîntãreþul), fie din „traducerea“ ºi „interpretarea“ sen-
surilor unor cuvinte necunoscute (Moº Costicã). În general, sur-
prinde plãcut, pentru o piesã de debut, oralitatea aproape fãrã
cusur a replicii, oralitate pe care unii o capãtã foarte tîrziu sau
deloc. Intereseazã în aceastã piesã ºi efortul de a diferenþia tipo-
logic, ºi priceperea de a „rãsuci“ personajul, prezentîndu-l din
unghi schimbat. (Vezi „contaminarea“ lui Moº Costicã).

Cine a debutat în teatru cu capodopera lui? Nimeni! Un
debut se justificã dacã e sigur o promisiune. Aceastã piesã, prin
calitãþile ei, este o carte de vizitã pentru un autor dramatic, un
comediograf, poate. Pe Mariana Brãescu se cuvine s-o aºtep-
tãm cu interes în viitoare premiere. Pînã la ele, sã ne amuzãm
la aceastã primã piesã ºi sã ne bucurãm cã, iatã, un teatru a
urcat-o în luminile rampei!

1988

O MICÃ PERLÃ DINTR-UN ªIRAG

Mariana Sperlea

Literatura pentru copii a dat de-a lungul vremii condeie
remarcabile, care au ºtiut sã atingã coardele sensibile ale celui
mai sever critic — copilul. Dacã un critic matur mai trece cu
vederea unele inadvertenþe în producþia unui autor, copilul, în
naivitatea sa, nu ne iartã, venind cu multiple ºi diverse între-
bãri care-l frãmântã atunci când i se prezintã o poveste sau o
piesã de teatru nouã. Sunt acele „de ce“ ºi „cum“ la care autorul
sau povestitorul este obligat sã rãspundã sincer ºi pe înþele-
sul sãu.
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Literatura pentru copii, dacã nu corespunde acestor ce-
rinþe severe, nu va reuºi sã se menþinã, sã supravieþuiascã, trãin-
du-ºi trista efemeritate.

Nu micã mi-a fost bucuria primind cu ceva timp în urmã
câteva cãrþi semnate de Mariana Brãescu, printre care ºi come-
dia „Dupã faptã ºi rãsplatã“, piesã de teatru „pentru aproape
toþi copiii“, cum o intituleazã domnia sa, ºi care, pe drept cuvânt,
îþi reþine atenþia, chiar dacã la tâmple a început sã strãluce argin-
tul anilor.

Acþiunea, desfãºurându-se în lumea animalã, o lume per-
sonificatã, ce scoate la ivealã defecte ºi abateri de la bunele
maniere, pune în valoare calitãþile autoarei de bun pedagog ºi psi-
holog al sufletelor gingaºe ºi pure de copil. Prin maniera în care
sunt prezentate relaþiile între personajele acestei lumi, Mariana
Brãescu se apropie foarte mult de conþinutul fabulei, unde, în
final, personajele negative sunt deconspirate ºi pedepsite ºi unde
întotdeauna binele învinge rãul ºi din care copilul în formare are
posibilitãþi multiple de a cunoaºte lumea în care trãieºte.

Farmecul ºi fantezia autoarei, dau la ivealã un suflet pur,
care prin efervescenþa ºi comicul temei prezentate, te poartã
într-o lume fantasticã, lume care ne place sã credem cã nu existã
ºi care ne oferã exuberanþã ºi tinereþe, iar copilului îi dã feri-
cirea unei poveºti frumoase la care se doreºte pãrtaº.

Dacã piesa a fost sau nu jucatã pe scenã, nu ºtiu, dar
de un lucru sunt convinsã: aceastã frumoasã ºi educativã poveste
constituie o micã perlã dintr-un ºirag ºi am convingerea cã va
reuºi sã acapareze atenþia micilor spectatori, bucurându-le
copilãria.

2005

UN TEXT CU BÃTAIE LUNGA

Eugen Barbu

„Londra, de la 3 la 5“ mi se pare o piesã scrisã în limba-
jul ceþos beckettian, cu trimiteri absconse, un text dificil de
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descifrat la suprafaþã, dar cu o bãtaie mai lungã. ªi aici limba-
jul frust, plin de humor pe alocuri, face din aceste pagini promi-
siunea cã, scenic, virtuþile se vor ivi fãrã multe dificultãþi. Cu
unele tãieturi, cred cã piesa Marianei Brãescu poate înfrunta
riscurile unui spectacol.

*
Al treisprezecelea Caesar e o comedie în linia humorului

absurd practicat de Ionescu, cu implicaþiile de rigoare. O dra-
maturgie frîntã, plinã de surprize, mai ales printr-un limbaj sucu-
lent care naºte humor ce poate fi folosit ºi mai mult prin unele
idei regizorale ce se impun. Aparent, o comedie bufã care cere
actori de o anumitã structurã, aceastã piesã se poate trans-
forma într-un spectacol de succes, cu amendamentul de a nu
se exagera, nici în linia groteascã, nici în sublinieri de limbaj
mai crude.

1988

„DU MÉCANIQUE PLAQUE SUR DU VIVANT“

Constantin Teodorescu

În dramaturgie, unde dominã bãrbaþii, apariþia ºi mani-
festarea unei femei nu sunt de domeniul surprizelor ºi curio-
zitãþii ci atrag imediat atenþia, deoarece spiritul feminin poate
aduce  valori neaºteptate. Aceasta este situaþia în care se gã-
seºte dramaturgul Mariana Brãescu. 

Era de aºteptat sã se orienteze spre dramã. Sensibilitatea
femininã presupune o asemenea alegere. Opþiunea pentru come-
die surprinde doar pe cel care nu ºtie cã vine din publicisticã.
Publicistica te obligã la reacþie spontanã, la concizie ºi precizie,
elemente care se descoperã în comedia în trei acte „Pronto —
agent particular, sau Marea Loviturã (Caut mamã din Ameri-
ca)“, Carpathia Press, 2005. Elementele amintite n-ar însemna
mare lucru în comedie, dacã sensibilitatea n-ar fi dublatã de in-
teligenþã ºi gândire subtilã, de modalitate jovialã a ideilor, nece-
sare în antrenarea imaginaþiei pentru a surprinde în viziunea
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comicã lumea. E vorba de cunoaºtere unei realitãþii care, pen-
tru moment, se orienteazã în jurul escrocului. Farsa este forma
care dã viaþã acestui tip, pitoresc în aceastã piesã, încât ai impre-
sia cã a trecut de pe stradã în text (de fapt, de pe scena vieþii). 

Balcanismul situaþiei permite dramaturgului sã depãºeascã
structura obiºnuitã, sã zicem clasicã. Personajul nu atinge
suprafaþa canaliei, deºi cinismul nu lipseºte din starea lui Pron-
to, care îºi consumã energia, voinþa pentru „marea loviturã“,
lãsând spectatorului (cititorului) plãcerea reflecþiei. 

Scrisã în anul 1985, comedia s-a intitulat „Pronto — agent
particular sau Marea loviturã“, la care s-a adãugat enunþul „Caut
mamã din America“. Sub acest titlu, comedia a fost prezentatã
la Teatrul Naþional Radiofonic (2002), într-o distribuþie valoroasã. 

N-am pãtruns în adâncime cinicul pânã nu am citit aceastã
piesã, care mi-a adus aminte de Oscar Wilde. Pentru acesta,
cinicul „cunoaºte preþul tuturor lucrurilor, fãrã sã le cunoascã
valoarea“. Grandilocvenþa naivã e substanþa oralitãþii în replicile
lui Pronto, exprimându-se însã uimitor de sobru, mereu dega-
jat. Paradoxal, escrocul este efectul vieþii marcat de ceea ce
nu poate evita sã doreascã: „marea loviturã“.

Conflictul comic se desfãºoarã fãrã conformism, nu pre-
zintã o imagine superficialã a lumii. Observaþia atentã a moralei
„propune“ cunoaºterea omului, surprinde ºi extinde realitatea,
refuzând cliºee ºi expresii dogmatice specifice momentului scrierii
comediei. Rostirea predicaþiei mi se pare mai actualã decât în
momentul scrierii. 

Jocul limbajului impune semnificaþii ºi spiritul modern printr-o
miºcare alertã a realului cotidian. Modelul funcþional al comicu-
lui determinã comportamentul elementelor specifice tehnolo-
giei discursului dramaturgic. Textul dramatic se realizeazã doar
în acte. Structurile spaþio-temporale apar ca valori tehnice con-
cepute prin libertatea creaþiei, antitematic, antiideologic. 

Autoarea s-a angajat efectiv ºi moral într-o comedie de
situaþie pentru a preciza un aspect din esenþa realitãþii contem-
porane convinsã de adevãrul „ridendo castigat mores“!

2005
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AUTENTICITATE ªI CONTRAFACERE

Margareta Bãrbuþã

O piesã originalã de actualitate, marcheazã intrarea în dra-
maturgie a Marianei Brãescu, cunoscutã pînã acum ca o ta-
lentatã publicistã culturalã ºi prozatoare. Debutul sãu în dra-
maturgie este cu atît mai semnificativ, cu cît publicistica sa mãr-
turisea o deosebitã înclinaþie spre dialog ºi un interes constant,
de substanþã, pentru arta teatralã. ªi, nu întîmplãtor, piesa „Pro-
fesor de admitere“ îºi þese acþiunea în jurul problemei vocaþiei,
pledînd pentru o opþiune profesionalã, ºi deci existenþialã, con-
formã cu aspiraþiile ºi însuºirile individuale ale tinerilor aflaþi la
primii paºi în viaþã. În mod surprinzãtor ºi original însã, privind
parcã în rãspãr situaþia obiºnuitã, în care un tînãr cu vocaþie
artisticã este obligat de vîrstnici sã-ºi aleagã o profesiune prac-
ticã, „sigurã“, autoarea ne prezintã în comedia sa un tînãr care,
supus presiunilor acaparatoare ale unor reprezentanþi ai lumii
artelor, însufleþite de pasiunea de a-ºi face prozeliþi în domeniul
lor de activitate, reuºeºte totuºi sã-ºi urmeze propria vocaþie ºi
sã dea examen de admitere la... viticulturã, unde este admis cu
brio, urmând astfel tradiþia instauratã de tatãl sãu, un pasionat
ºi merituos inginer viticultor.

E adevãrat, însã, cã cei trei vajnici militanþi pe tãrîmul artei
— Criticul, Actriþa ºi Cîntãreþul — în ciuda stãruinþelor depuse în
zile lungi de meditaþii, nici n-ar fi avut cum sã-l cucereascã pe
junele candidat la admitere Tudorel Neacºu, de partea vreunuia
dintre ei. Nici elucubraþiile abstracþionist-estetizate, rupte de viaþã,
ale Criticului tînjind dupã „universal“, nici pozele patetic languroase
ale Actriþei, nici micile refrene vesele din opere, ale Cîntãreþu-
lui, n-ar fi putut clinti din loc o minte limpede ºi o credinþã nestrã-
mutatã în adevãrata sa vocaþie ºi în frumuseþea viei brumate,
ca acelea ale lui Tudorel. Pentru cã, intenþionat sau nu, cei trei
slujitori ai artei sînt, de fapt, nu niºte artiºti autentici, ci niºte
fantoºe ridicole animate de o idee fixã. ºi ceea ce ar putea pãrea,
la un moment dat, dilema artã-viaþã, ca ax dramatic al piesei
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— o falsã dilemã, desigur — se manifestã, în fapt, ca o opoziþie
conflictualã între autentic ºi contrafacere, a cãrei rezolvare se
dovedeºte a fi lesnicioasã ºi uºor previzibilã. Imprevizibilã, ºi de
mare efect comic, este poanta finalã, care-l aratã pe Moº Cos-
ticã, devotatul asistent al inginerului Neacºu întru ale podgoriei,
contaminat de inefabilul artei ºi gata sã lase totul baltã pentru
a intra în „templul“ slujitorilor acesteia — în serios sau în glumã,
textul lasã poarta deschisã ambelor interpretãri.

Un dialog sprinten, împãnat cu citate culturale (în mod
obsesiv chiar, efect al activitãþii publicistice a autoarei), jocuri
de cuvinte pline de umor ºi pasaje literare scrise cu talent, cîte-
va momente comice reuºite (scena din O noapte furtunoasã,
ce interfereazã teatrul cu viaþa, e de mare haz) sînt calitãþi ce
anunþã un dramaturg de vocaþie.

1988

„REPLICÃ“, PERSONAJE, DIALOG

Ion Lãncrãnjan

Am citit cu interes ºi cu bucurie piesa Londra, de la 3
la 5 de Mariana Brãescu. Piesa are ceva gorkian în ea, dacã
avem în vedere umanitatea care îi animã conflictul. Cele douã
planuri ale piesei — „planul real“ ºi „planul amintirii“— se inter-
secteazã armonios, creînd împreunã o imagine asprã dar con-
vingãtoare a unei anumite perioade din trecut, perioada depãºitã
pentru totdeauna. Unii dintre eroi (respectiv eroine) au avut de
suferit în perioada respectivã, pãstrându-ºi, cu toate acestea,
fondul de omenie, fãrã a se nutri ambiþii revanºarde, de rãbunare.
Se poate vorbi de decãdere, dimpotrivã, în cazul eroilor care
s-au „salvat“ într-un fel — Bazil, Scriitorul, Didina. Amãnuntul aces-
ta meritã ºi trebuie sã fie reþinut, fiindcã el e determinant pen-
tru „ideologia“ piesei, a cãrei viziune nu e sumbrã, cu toate cã
piesa e, cum spuneam, tãioasã, e asprã. Dar e aºa, subliniez,
pe seama unor fenomene defuncte, a caror depãºire s-a fãcut,
nici nu se putea altfel, cu sacrificii destul de multe. Consider,
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în ce priveºte unitatea piesei, cã cele douã planuri, „planul real“
ºi „planul amintirii“, — sînt de nedesfãcut, eliminarea unuia sau
altuia dintre „planuri“ fiind egalã cu o „dãrâmare“ a construcþiei
dramatice, o asemenea emininare nefiind necesarã din nici un
punct de vedere. 

Consider, de asemenea, fãrã a intra în amãnunte (mai ales
cã nu am scris niciodatã teatru), cã replica din aceastã piesã
e exactã dar ºi cuprinzãtoare, capacitatea autoarei de a crea
personaje numai prin dialog (cum o cer legile teatrului) fiind demnã
de toatã lauda.

Aºtept, în ce mã priveºte, sã vãd piesa pusã în scenã la
unul din teatrele noastre, care au dus ºi duc lipsã, din cîte cunosc,
de piese bune de actualitate.

1988

O COMEDIE PENTRU APROAPE TOÞI COPIII

Stela Brie

Teatru pentru copii se scrie prea puþin. De aceea e bine-
venitã cartea de teatru pentru cei mici „Dupã faptã ºi rãsplatã“,
care dezvãluie în primul rând sufletul cald ºi candid al autoarei
— dna Mariana Brãescu. E de ajuns sã-i priveºti chipul luminat
de zâmbetul pregãtit parcã sã-l dãruiascã copiilor, pentru care
nutreºte sentimentul  sublim de iubire ºi sã înþelegi totul. Alt-
fel, cum oare ar putea scrie cu atâta delicateþe pentru ei? Desi-
gur, copiii, receptivi la dragostea ce li se oferã, rãspund cu aceeaºi
gingãºie sufleteascã. 

Inspiratã din viaþã, comedia „Dupã faptã ºi rãsplatã“, cu
personaje din lumea animalelor îndrãgite de copii, iepuraºi, ve-
veriþã, ursuleþ, arici ºi altele, dãruieºte spectatorilor momente
de veselie prin replicile pline de haz. Comedia „Dupã faptã ºi
rãsplatã“ este plinã de întâmplãri, care de care mai interesante.

Þapul, administratorul blocului, este foarte încântat când
Vulpea îi spune cã este un þap inteligent, pe când ea, care devine
prietena ºi complicea lui, este onestã. 
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Cei doi, Þapul ºi Vulpea, reuºesc prin vicleºug ºi intimidare
sã-i determine pe copiii din bloc sã le dea concursul sã facã rost
de bani nemunciþi, de alimente, haine sustrase din casa pãrin-
teascã ºi sã ascundã acest lucru pãrinþilor. Cam aºa a pãþit ºi
Pinocchio, când s-a lãsat amãgit de Vulpoi ºi de Cotoi cã îl vor
învãþa cum sã se îmbogãþeascã, dar de fapt, ei l-au jefuit. 

Pînã la urmã, dna Mariana Brãescu descâlceºte iþele
rãufãcãtorilor, care îºi primesc rãsplata pentru faptele lor, iar
copiii câºtigã o lecþie de viaþã: sã nu ascundã nimic pãrinþilor. 

Piesa este plãcutã ºi în stare sã þinã spectatorii cu sufle-
tul la gurã pentru a afla  deznodãmântul fiecãrui episod ºi este
condusã cu virtuozitate; autoarea cunoaºte bine tãrâmul plin
de candoare al copilãriei. Tocmai de aceea, „Dupã faptã ºi rãs-
platã“, este demnã de a vedea lumina rampei atât pe scenele
mari, adevãrate, cât ºi pe scenele ºcolare spre bucuria ºi folo-
sul copiilor. 

Cartea cu piesa „Dupã faptã ºi rãsplatã“ meritã sã stea
la loc de cinste pe rafturile superioare ale bibliotecilor pentru
copii, cele ºcolare ºi ale elevilor; ea va fermeca ºi va feri de
capcane multe generaþii de copii. De aceea trebuie sã fie la
îndemâna lor.   

2005

UN DRAMATURG UIMITOR DE MATUR

Val Condurache

Poveste despre aspiraþie ºi vocaþie

Textul „Profesor de admitere“ mi-a întrecut toate aºtep-
tãrile. Teatrul se scrie foarte greu ºi chiar la autorii formaþi se
mai gãsesc greºeli de tehnicã dramaticã. Mãrturisesc cã n-am
mai pãþit ca primul text pe care îl primesc din partea unui autor
sã fie bun de reprezentare, cu foarte mici intervenþii cosme-
tice. ªi dacã subiectul nu e din cale afarã de pretenþios ºi de
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original, tratarea vãdeºte personalitate, siguranþã tehnicã impre-
sionantã, un simþ deosebit al replicii.

Aº zice cã subiectul se poate rezuma la eterna poveste
a aspiraþiei ºi a vocaþiei ºi cã antreneazã subteme, ºi ele destul
de comune — tradiþia (în cazul acesta tradiþia de familie — tatãl
este viticultor, fiul îl va urma) pusã faþã în faþã cu noul. Criticul
de artã, Cîntãreþul ºi Actriþa, veniþi „la documentare“ la crama
de la podgoria lui Tudor Neamþu, vor, fiecare în parte, sã-l
cucereascã pe Tudorel — fiul inginerului — pentru profesia lor ºi
se oferã sã-l pregãteascã pentru examenul de admitere. Ceea
ce se ºi întamplã, numai cã aici autoarea pare puþintel opor-
tunistã în ºarja la care supui artiºtii ºi intelectualii, de parcã
aceºtia ar fi chiar aºa de aerieni, de rupþi de viaþã  ºi de potriv-
nici intereselor ei. Trebuie sã spun ca ºarja este fãcutã, însã,
cu mãsurã, cu bun simþ ºi nu întrece marginea satirei tandre
— cum se întâmplã cu schiþele de la televizor, unde artistul apare,
în multe cazuri, ca o veritabilã plagã. ªi apoi toþi trei fac arta
cu pasiune ºi, cu excepþia unor îngroºãri de limbaj (poetul ºi
criticul au câteva pasagii cu totul obscure), ºi cu pricepere. Din
punct de vedere strict teatral, n-aº avea de reproºat decât câte-
va lungimi în tiradele criticului ºi ale poetului. Mai receptiv decît
Tudorel se aratã Moº Costicã, un personaj pitoresc, probabil
cel mai izbutit din text, care îºi schimbã, pe parcurs, compor-
tamentul ºi mentalitatea.

Tînãrul va face cum îl duce mintea ºi sufletul: va reuºi la
facultatea de viticulturã, hotãrînd în favoarea tradiþiei. Maeºtrii
lui vor pãrãsi ferma ofuscaþi. ªi dacã primul final era destul de
previzibil, cel de-al doilea surprinde ºi face bine piesei. Cel care
se supãrã cel mai tare pe Tudorel este Moº Costicã, în faþa
cãruia începe sã se deschidã „universalul“ de care, cum zice
cu emfazã, „poporul este þinut departe“.

Savuroasã este scena în care Actriþa repetã cu Tudorel
o secvenþã din „O noapte furtunoasã“, faimoasa intrare a lui Ricã
la Veta, în mersul cãreia se amestecã, luînd lucrurile la modul
propriu, Moº Costicã. Actriþa îi spune, la terminarea scenei,
mulþumindu-i lui Moº Costicã pentru amestecul lui: „Moº Costicã,
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eºti o poezie! Am jucat în trei!“. Scena are mai mult haz în felul
acesta decît în original! Adevãrat.

Pronto are ceva din Arlechino...

Piesa Pronto — agent particular pleacã de la o idee ori-
ginalã, deºi figura escrocului nu este nouã, de la Mazilu ºi Bãieºu
încoace. (...) Farsa este condusã mai bine decît în Profesor de
admitere. ªi situaþiile dramatice sînt mai elaborate. Îmi place
felul în care este tratat mirajul Occidentului ºi, mai ales, felul
în care se umanizeazã în final un personaj — doamna Thomp-
son — pînã atunci privitã din unghiul prea strîmt al eficienþei. Greu-
tatea cade, fireºte, pe Pronto, care este diavolul întregii afa-
ceri. Îmi place nepriceperea lui balcanicã — de Miticã — de a
accede la cinism. El este, pînã la urmã, un tip simpatic prin jovia-
litate, prin marea mobilitate a proiectelor ºi prin cameleonis-
mul surprinzãtor, dar, în fond, ludic, fãrã suport pe un carac-
ter malefic. O altã reuºitã este Moaºa Aglaia. Ca ºi în Profesor
de admitere, ies bine personajele pitoreºti, cu structurã de raiso-
nneur-i din popor. (...) Pronto are ceva din Arlechino ºi asta face
ca textul sã iasã din zona de interes local. Cãci nu este vorba
de un simplu escroc, ci de o prelungire a unui tip în fond pãgu-
bos ºi jovial, inventiv, cu gãrgãuni în cap, dar nu canalie. (...)“

Limita caricaturii ºi ironiei

„Londra, de la 3 la 5“ mi se pare niþel trasã de pãr ca
fabulã. Nu vãd cum poate ajunge Smaranda mãturãtoare de
stradã (chiar dacã luãm profesia într-un sens metaforic) dupã
ce construieºte cu ceilalþi (pe atunci tineri) Salva-Viºeu. ªarjatã
mi se pare ºi joaca de-a mãturãtoarele pe care-o fac Didina ºi
Caron. Dar, mã rog, sã zicem cã piesa nu se fixeazã în cea mai
purã convenþie realistã, cã limita caricaturii ºi ironiei este fixa-
tã mai departe decît în mod obiºnuit. Se poate ºi aºa, deºi nu
am ferma convingere cã spectatorul nu desluºeºte o confuzie
între planul unui realism foarte apãsat — alcãtuit din cîteva
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secvenþe mai pãstoase ale prezentului ºi din toate secvenþele
care se numesc „ale amintirii“. ªi apariþia lui Bazil, ºi el brigadier
pe Salva-Viºeu ºi, dupã cum înþelegem mai tîrziu, un biet dela-
tor, care hotãrãºte  (sau îºi aduce din plin contribuþia la) soar-
ta Smarandei, are acelaºi aspect ludic. El vine de la Paris, unde
se stabileºte la nu multã vreme de epoca Salva-Viºeu. Mai
înþelegem cã Mihãiþã (asta ar fi lovitura de teatru!), soþul Didinei
(Mihãiþã este un personaj absent) — cel care se sinucide în final,
este fostul iubit al Smarandei. El se cãsãtorise, în „obsedantul dece-
niu“, cu Didina ca sã-ºi punã la punct „dosarul de cadre“. Fabu-
la, repet, mi se pare puþin gratuitã ºi irealistã — nu are nici coerenþa
formalã a celorlalte texte scrise de autoare. Izbutite, ca peste tot,
sînt personajele care, încet-încet, încep sã alcãtuiascã o lume. ªi
aici ºi în Al treisprezecelea Caesar, centrul de greutate al cons-
trucþiei dramatice cade pe personaje ºi acesta mi se pare cel mai
bun semn în certificarea unui dramaturg“. 

Farsa sinistrã

„Al treisprezecelea Caesar“ mi se pare, pînã una alta, „son
coup de maître“. Comedia este adevãrat satiricã, cu personaje
puternice ºi cu moravuri, din viaþa literarã ºi publicisticã dintre
cele douã rãzboaie, foarte fin desenate, deºi, cum este firesc
într-o satirã, uºor caricate. Dar ºi Popescu Beizadea, ºi Îngeraº,
mîna sa dreaptã, ºi cîntãreaþa de local Panseluþa Beraru ºi Aste-
risc Cãciulã, aspirantul la ºantajul mare de presã, ºi cei doi dra-
maturgi ºi gazetari, Anatol Lambru ºi Magdin Verdea sînt, cu
toþii, niºte figuri bine individualizate. ªi dacã trei acte acþiunea
nu face decît sã deseneze niºte caractere, fãcînd sã înainteze
complotul, finalul este de-a dreptul senzaþional. Beizadea Popescu,
cel care, pamfletar de temut, scrisese drame istorice deopo-
trivã pentru Anatol Lambru ºi Magdin Verdea, fãcîndu-i sã urce
ºi sã coboare, pe rînd, la bursa valorilor, scrise, în sfîrºit, o
capodoperã, pe care vrea s-o vîndã la preþ foarte ridicat, pen-
tru a-ºi lichida o mare parte din datorii. Se îmbolnãveºte grav.
În jurul lui încep sã miºte cioclii, dar, tot ca niºte ciocli — Lambru
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ºi Verdea, prin „oamenii lor“ — Îngeraº ºi Panseluþa care vor sã
intre în posesia manuscrisului. Dar mai apare, alãturi de ei, ºi
creditorul lui Popescu ºi moºtenitorul lui, Capiþa. Popescu nu
moare însã, ºi- loviturã de teatru — de unde renunþase sã vîndã
textul, voind sã-l publice cu numele sãu (piesa Caligula), se vede
din pãcãlitor — pãcãlit. Capiþa îi ia manuscrisul ºi-l dã publicitãþii,
dupã care moare. Textul nu mai este al nimãnui dintre cei care-l
doreau cu ardoare, ci, aºa cum anunþã ºi studiourile de radio,
al ilustrului necunoscut — Capiþa. Frumos este ºi finalul, în care
piesa se ia de la capãt, cu primele replici, sugerîndu-se un circ,
o ficþiune uriaºã, un vis. Aceastã ambiguitate finalã coboarã
perdeaua de dramã peste aceastã farsã sinistrã.“

1988

SÃ FIM ÎNCREZÃTORI ÎN
STEAUA EI FERICITÃ

Constantin Cubleºan

Majoritatea dramaturgilor noºtri de azi au venit spre teatru
dupã o practicare fructuoasã a altor genuri literare (prozã, poezie,
publicisticã etc.), ceea ce dovedeºte cã nu e deloc uºor sã scrii
teatru ºi mai ales cã el necesitã o anume maturizare artisticã.
Aºa s-a întîmplat cu Dumitru Radu Popescu sau Ion Bãieºu, cu
Marin Sorescu sau Fãnuº Neagu, cu Mihnea Gheorghiu sau Eca-
terina Oproiu etc. ºi, important de remarcat, nici unul din aceºtia
n-a fost strãin de publicisticã, de prezenþa acutã în clipã. Mi se
pare firesc sã fie aºa. Publicistica solicitã în primul rînd spon-
taneitatea cuvîntului ºi concentrarea gîndului. Ori, nimic nu poate
fi mai util decît acestea unui scriitor de teatru.

Dramaturgul Mariana Brãescu vine în teatru de aseme-
nea, din publicisticã ºi din prozã. Un drum norocos ºi promiþã-
tor. Practica interviului a fost, fãrã îndoialã, o excelentã ocazie
pentru exerciþiu ºi încã pînã astãzi ne amintim cum, prin 1982-
1983, interviurile Marianei Brãescu, intitulate „Confesiuni
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esenþiale“, propuneau sãptãmînal alte ºi alte dezbateri pe teme
ale actualitãþii stricte dar ºi ale condiþiei literaturii române în
general. Într-un anumit sens, acele convorbiri aveau un anumit
dramatism cãci, la drept vorbind, un bun interviu este pe jumã-
tate o bunã piesã de teatru. Implantarea directã în actualitate,
ºtiinþa dialogului, a conducerii discuþiei, a gradãrii replicilor, a
stimulãrii partenerului de dialog fac parte din tehnologia scrierii
dramaturgice. Ori, tocmai aceste calitãþi o recomandã cu priso-
sinþã pe Mariana Brãescu. Verbul nervos, replica acidulatã, gîn-
dul înaripat, venit sã exprime idei actuale nu fãrã o undã dis-
cretã de sensibilitate femininã, fac din piesa „Profesor de admi-
tere“, o paginã de literaturã veritabilã capabilã a ne emoþiona,
a ne incita, a ne face fericiþi descoperind adevãrul artei.

Dar piesa aceasta nu este nici prima ºi nici singura pe
care a scris-o autoarea. Alte cîteva îºi aºteaptã deja interpreþii
în cadrul altor cîteva teatre din þarã. Experienþa scriiturii se simte,
atrãgîndu-ne atenþia cã nici o izbîndã nu se dobîndeºte fãrã de
talent dar ºi fãrã de muncã asiduã, fãrã dãruire ºi pasiune, fãrã
tenacitate ºi abnegaþie. Iatã atu-urile cu care Mariana Brãescu
intrã pe poarta cea mare a teatrului. Sã fim încrezãtori în steaua
ei fericitã.

1988

CINE ESTE „AL TREISPREZECELEA CAESAR?“

Emil Poenaru

Am primit acum câteva zile mai multe cãrþi semnate de
Mariana Brãescu, autoarea pe care mi-o amintesc ca fiind în
lumea literarã „un personaj“, prin distincþie, discreþie ºi sensi-
bilitate rar întâlnite. Una dintre ele este o piesã de teatru, cu
titlul ciudat de „Al treisprezecelea Caesar“.

Aparent, în prim plan, e un joc inteligent — un joc în decor
care îndeamnã la „amintiri“ din spaþiul vechiului teatru italian;
un joc unde ºi personajele par decupate dintr-un patrimoniu cla-
sic al dramaturgiei; un joc spumos, cu situaþii comice ºi rãstunãri
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abile ale acestora; un joc aparent „nevinovat“, Dar în planul sãu
ascuns, jocul e „vinovat“ de sugestii grave care rãzbat de sub
derularea spumoasã a comediei, talentul autoarei dându-ºi
mãsura tocmai în aceastã îmbinare a planurilor ºi dacã primul
plan ne face sa zâmbim cel de-al doilea ne tulburã. Începând
cu personajele: aviditatea de bani si de parvenire a personaju-
lui încãrcat de falsitate numit atât de sugestiv „Îngeraºul“ este
regãsibil si astãzi poate chiar foarte des printre noi. La fel de
des îi gãsim ºi pe Lambru ºi Verdea, cei care se zbat sa cumpere
talentul ºi munca altora. ªi, Doamne, cât de des ºi de agresiv
ne este servitã, în toate modurile posibile, porumbiþa ºi nu doar
din cauza invaziei manelelor si a muzicii de folclor denaturatã
ºi deturnatã ci ºi datoritã obsesiei imaginilor „sexy“. Cãmãtarul,
cu rapacitatea ºi obsesia lui de a poseda, din pãcate, ne domi-
nã azi viaþa mai mult ca oricând. Dar Beizadeaua Popescu care
îºi vinde operele pentru a-ºi putea cumpãra operele lui dragi?
Trebuia ca destinul sau sã fie tragic, sã nu poatã vedea apãrând
sub numele sau ultima lui operã. Este semnificativ cã nu i-o pot
cumpãra cei care i-au negociat-o ci ºi-o însuºeºte cãmãtarul —
personajul care devine astfel mai clar modelul exponenþial al
supremaþiei banului. Interesant, autoarea þine sã se dezvãluie,
prin personajul „Scriitoarea“, care, rosteºte ºi superba replicã
finalã prin care îl defineºte pe creator ca fiind „cel de-al treis-
prezecelea Caesar“. Dincolo de tot ºi de toate, „gradul“ lui în
ierarhia fiinþelor umane este aºezat statuar. Caesarii, reþinuþi
de istorie, ramaºi ca modele ale unor trãsãturi morale odioase,
pãlesc în faþa prinþului spiritual care este adevãratul Caesar. Aºa
cum autorul antic ºi-a întrerupt opera dupã ce a scris despre
doisprezece Caesari, aºa autoarea vrea sã ne spunã cã seria
acestora are un sfârºit ºi trebuie sã aparã cel de-al treispreze-
celea care — ca personaj — sã reprezinte modelul exponenþial al
adevãratei valori umane.

Pe vremuri, regizorul Florin Fãtulescu, care mi-a regizat
o piesã nu foarte agreatã de oficialitãþi, dupã ce s-a stabilit în
America mi-a povestit cu ocazia unei vizite în þarã cã la intrarea
în teatrul unde se juca o piesã regizatã de el a pus un mare
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afiº: „Aici se gândeºte“. Aºa ºi la montarea acestei piese, unde
s-ar cuveni sã fie un afiº asemãnãtor.

2005

O ENIGMÃ

Artur Silvestri

Cartea ce am editat târziu, „Îmi amintesc ºi îmi imaginez“,
purtându-i de grijã ca sã iasã în sfârºit la luminã, a fost scrisã
sub ochii mei, în câteva luni de la sfârºitul anului 1987. În primã-
vara anului ce a urmat era isprãvitã, corectatã în pagina dactilo-
grafiatã ºi arãta întocmai ca o ediþie definitivã. Îi rãmânea doar
întruparea completã. Dar, în mod straniu, aceasta nu s-a putut
îndeplini atunci.

Priveam cu uimire, ºi fãrã sã-mi pot explica, alãturarea
aceea de cuvinte, aproape dictate, dar potrivite cu o iscusinþã
ce nu puteam înþelege ºi închegarea lor într-un ceva pe care
îmi era cu neputinþã sã definesc esteticeºte. Sã fi fost memo-
rialisticã? Sã fie fost ficþiune ºi, mai mult chiar, o existenþã fan-
tasticã, reflectatã dintr-o lume paralelã pe care nu o puteam
nici mãcar întrezãri? Cred, mai degrabã, cã era câte ceva din
toate acestea, ori, mai bine spus, un mesaj enigmatic ºi o comu-
nicare ce veneau din nedesluºit ºi nici mãcar nu se orânduiau
în forme clare, rãmânând alcãtuirea barocã, de aluviuni ºi recep-
tacole de senzaþii, ce o caracterizeazã în mod strãlucit. Era, încã
de pe atunci, o carte fãrã vârstã, scrisã fãrã explicaþie în con-
tingent, comunicând hieroglific un ºir de concluzii nedezvoltate
ce se subînþelegeau ori se puteau doar ghici pe o cale intuitivã.
Istoria ei ulterioarã a fost tot atât de neobiºnuitã.

„Îmi amintesc ºi îmi imaginez“ repetã, într-un anumit sens,
biografia de suprafaþã a „Imperfecþiunilor provizorii“. Încheiatã
în 1988, într-o formã pe care autoarea a socotit-o definitivã  ºi
nu a mai corectat-o niciodatã cãci nu a considerat acest act
ca fiind trebuitor, cartea ar fi urmat sã se publice, în chiar aceastã
înfãþiºare, un an mai târziu, în 1989. Dar, ca ºi în alte rânduri,
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preþuitã ºi încurajatã cu un anumit gen de respect, ea nu a putut
cãpãta chip, rãmânând, mai apoi, episod de operã literarã cons-
tituitã ce va putea fi cunoscutã abia târziu. Acum, dupã mulþi
ani, opera creatã la vremea ei apare ºi devine o prezenþã ºi nu
numai o existenþã. 

Însã, asemãnãrile cu „Imperfecþiuni provizorii“ se rezumã
doar la acest strat, de biografie aparentã, cãci „Îmi amintesc
ºi îmi imaginez“ reprezintã o altfel de literaturã decât în poves-
tirile geometrice, calculate ºi reci ca o demonstraþie matema-
ticã de felul „Ultimului Sever“ ori „Un pãtrat perfect“. Aici totul
este inspiraþie în sens originar — ºi chiar insuflare — o pornire
nãvalnicã de memorie aproape colectivã, prototipisticã ºi, deci,
arhaicã, formulând nu concluzii ce ar reieºi dintr-o dezvoltare
raþionalã ci stãri enigmatice purtãtoare de sens.

„Îmi amintesc ºi îmi imaginez“ este, în sine, o creaþie tainicã,
ce parcã i s-a dat autoarei pe o cale necunoscutã, unde un fel
de vizionarism specific uimeºte prin capacitatea lui de a se for-
mula. Aceasta este, de fapt, alãturi de „Al treisprezecelea Cae-
sar“, capodopera autoarei.

În absolut chiar, acestea par a fi, în sine, capodopere, iar
aspectul singuratic, fãrã serie, izbeºte de îndatã ºi persistã. La
drept vorbind „Îmi amintesc ºi îmi imaginez“ nu are preistorie
ºi nu i s-ar putea gãsi un gen proxim în literatura românã, deºi
poate unele trãsãturi de penel ar îngãdui câte o sugestie vagã.
Însã întregul impune prin necomparabil, indistinct ºi enigmã,
arãtând un fel de operã ce parcã s-a nãscut fãrã nici o expli-
caþie, printr-o conjugare de câteva clipe fericite, apropiate de
miracol.

2005
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NOTÃ ASUPRA AUTOAREI

Apariþia concomitentã, în prima jumãtate anului 2005, a nu mai
puþin de ºapte volume de literaturã semnate de Mariana Brãescu a
creat o adevaratã senzaþie prin caracterul de unicat al acestui eveni-
ment. Niciodatã pânã atunci, în literatura românã, nu s-a mai înregis-
trat o avalanºã asemãnãtoare de creaþii care, apãrând în grup, sã
constituie în mod instantaneu o operã impresionantã. Acesta a fost
încã un „superlativ“, dintre numeroasele care au însoþit cariera publi-
cã a scriitoarei. Cu numai câteva luni înainte, Mariana Brãescu, devenitã
în anii recenþi celebra „Doamnã CASA LUX“, pulverizase toate box-office-
urile vânzãrilor de carte literarã, publicând într-un tiraj fabulos, de peste
100.000 de exemplare, volumul care a intrat imediat în folclorul post-
modern al literaturii pentru copii: „Vulpea Academicianã“. Dupã cinci-
sprezece ani de afirmare strãlucitã în lumea afacerilor, care i-au adus
o reputaþie de neºters ca proprietarã a celui mai prestigios grup de
presã pentru casã din Europa de Est, „revenirea la literaturã“ se pro-
dusese într-o manierã impresionantã. Prezentul volum conþine treize-
ci de eseuri despre opera literarã a Marianei Brãescu, autoarea a cel
puþin douã cãrþi care vor rãmâne definitiv în literatura românã: „Al
treisprezecelea Caesar“ ºi „Îmi amintesc ºi îmi imaginez“. Întoarce-
rea scriitorului a început.

*
Jurnalist, scriitor, dramaturg, om de afaceri, Mariana Brãescu

este creatoarea celei mai importante „afaceri de presã“ româneºti din
ultimii cincisprezece ani ºi o prezenþã culturalã puternicã, afirmatã dis-
cret dar constant. Este fondatoarea presei imobiliare, a presei pen-
tru casã ºi a presei pentru familie în România. Proprietara, între 1994
ºi 2005, a Grupului de presã CASA LUX, apreciat ca fiind cel mai impor-
tant grup de presã pentru casã din Europa de Est; a editat ºapte titluri
de publicaþii (Casa Lux, Casa de vacanþã, Practic-idei pentru casã,
grãdinã ºi apartament, Practic în bucãtãrie, Draga mea, Cãrti-
cica Draga mea pentru copii, Cãrticica Practicã), în tiraje de peste
12 milioane de exemplare anual. Înainte de aceasta, Mariana Brãescu
a fondat, în 1991, revista sãptãmânalã CASA, prima publicaþie imo-
biliarã din istoria României (mai 1991-1992), nucleul viitoarelor mari
reviste care au afirmat-o profesional ºi în mediile de afaceri. Partici-
pant, cu CASA LUX, la MIPIM-Cannes (1997), cel mai important târg
imobiliar din lume, aceasta fiind, pânã în anul 2005, singura partici-
pare româneascã la o manifestare de asemenea anvergurã. Editorul,
în aceastã împrejurare, al numãrului special „Romanian Properties-
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Propriétés en Roumanie“. Coordonator al standardizãrii profesiunii
de „agent imobiliar“ în cadrul programului european COSA, pentru stan-
darde ocupaþionale în domeniul imobiliar în Romania (1996-1997).
Membrã, cu Grupul CASA LUX, în FIPP (Federaþia Presei Periodice
Internaþionale). Titularã de emisiuni TV pe teme imobiliare, de ame-
najãri interioare ºi de decoraþiuni pentru casã, la TVR Internaþional
(1995-1996), Tele7ABC (1996, 1999-2000), domeniu unde a fost,
de asemenea, deschizãtor de drum. Protagonista a douã filme docu-
mentare biografice, difuzate de TVR Internaþional (1996) ºi Televiziunea
Publicã Finlandezã (1995). Contribuþie importantã la crearea mecanis-
melor de autentificare a tirajelor, ca membru-fondator BRAT ºi SNA,
publicaþiile editate sub conducerea Marianei Brãescu fiind cotate neîn-
trerupt, timp de trei ani, drept cele mai bine vândute în categoria respec-
tivã. Iniþiatoare, începând cu 1994, a principalelor teme, rubrici,
procedee jurnalistice din presa imobiliarã ºi pentru casã, preluate
ulterior de toate publicaþiile ºi emisiunile cu aceasta tematicã. 

A primit numeroase distincþii româneºti ºi internaþionale, pre-
mii de excelenþã ale unor prestigioase organizaþii profesionale ºi cul-
turale. Prezentã în dicþionarul de personalitãþi „International Who's who
of Professional and Business Women“ (1999); declaratã „Femeia de
afaceri a anului 2000“ de cãtre „International Biographical Center“ —
Cambridge, 2000 iar din acelaºi an — membrã în comitetul de selecþie
al acestei prestigioase instituþii. Laureatã cu „diploma de excelenþã“
acordatã de „Chambre Europeènne pour le Developpement du Co-
mmerce, d'Industrie et des Finances“ — Bruxelles (2004). 

În acelaºi timp, Mariana Brãescu considerã cã distincþia cea mai
importantã care i s-a acordat pânã azi este „numele mitologic“ pe care
i l-au dat milioanele ei de cititori ºi de admiratori: „Doamna CASA LUX“.
Personalitate popularã, înconjuratã de un respect misterios ºi adulatã
cu o solidaritate neobiºnuitã, Mariana Brãescu reprezintã un tip de
„vedetã publicã“ absolut diferit faþã de cele afirmate ºi cultivate în media
localã. Ea reprezintã, deopotrivã, pe „românul îndrãzneþ“ care a reuºit
sã se impunã în faþa concurenþei internaþionale; pe „omul de afaceri“
ireproºabil ºi pe femeia care a putut conduce, cu o mânã forte, publi-
caþii care, dupã anul 2000, au ajuns sã fie citite lunar de peste 8 mi-
lioane de români. Forþa acestei personalitãþi, care a rãmas întotdeau-
na retrasã faþã de puterea temporarã, a constat în „puterea datoriei“
pe care a considerat cã o are faþã de cititorii ei, în a cãror conºtiinþã
ea reprezintã „marele succes obþinut prin muncã ºi iscusinþã“. 

Mariana Brãescu s-a angajat, cu o discreþie remarcabilã dar,
în acelaºi timp, cu o stãruinþã rar întâlnitã, în acþiuni cu caracter filantro-
pic, cultural ºi social. 
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A participat la fondarea, în anul 2003, a Asociaþiei „Biblioteci
pentru sate“, care a donat, cãtre 350 de biblioteci comunale, paro-
hiale ºi de mãnãstire, peste 25.000 de volume ºi aproape 300.000
de publicaþii. Mai mulþi ani, a fost principala susþinãtoare a acestor
activitãþi ca ºi ale celor desfãºurate de „Asociaþia Românã pentru Patri-
moniu“, o organizaþie cetãþeneascã deosebit de activã în domeniul cul-
tivãrii ºi regenerãrii tradiþiilor naþionale. A creat un gen nou de „comu-
niune creºtinã“ prin participarea publicaþiilor pe care le-a condus la
toate marile pelerinaje ºi ceremonii religioase ortodoxe, unde, ani de-a
rândul, CASA LUX a donat milioane de publicaþii cãtre credincioºii din
cele mai îndepãrtate regiuni ale României. Sute de mãnãstiri din întrea-
ga þarã au primit periodic daruri care au împodobit bibliotecile aces-
tora ºi au contribuit la întãrirea acþiunii colective a spiritului românesc“.
Despre secretul, nedezvãluit, al acestei adevãrate „miºcãri populare“
pe care l-au reprezentat publicaþiile CASA LUX, s-a spus, printre altele,
cã ele au arãtat în mod hotãrât cã existã „România Frumoasã“ ºi „Româ-
nia Harnicã“. 

Mariana Brãescu, devenitã azi celebra „Doamna CASA LUX“ este,
în acelaºi timp, ºi un scriitor important a cãrei operã, apreciatã în me-
diile literare ale anilor 80, se va impune cu siguranþã ºi în viitor. Biblio-
grafia scrierilor în prozã cuprinde „Imperfecþiuni provizorii“ (2005),
„Îmi amintesc ºi îmi imaginez“ (2005), „Prière du Soir“, ediþia francezã
(2005), „Vulpea Academicianã“ (2004). Prozatoarea fantezistã, ironi-
cã ºi dezinvoltã din „Imperfecþiuni provizorii“ (o carte de nuvele înche-
iatã încã din 1985 dar aparutã 20 de ani mai târziu), ca ºi strania
nuvelistã, cu ecou sud-american de „realism magic“ din volumul „Îmi
amintesc ºi îmi imaginez“ (o altã carte „amânatã“, scrisã în 1988),
aratã experienþe literare distincte ºi inactuale, care afirmã o persona-
litate constituitã, cu un caracter singular. Dramaturgia are o bibliografie
consistentã. „Profesor de... admitere“ (premierã absolutã „Teatrul
M. Eminescu“ Botoºani 1988 reprezentatã în 1988-1990; Teatrul
Naþional Radiofonic-2001); „Pronto-agent particular sau Marea Lovi-
turã“ (Teatrul Naþional Radiofonic, 2002); „Al treisprezecelea Caesar“,
„Londra de la 3 la 5“, „Dupã faptã ºi rãsplatã“ — toate apãrute edi-
torial în 2005. Însemnãtatea acestei opere, care a fost comentatã,
susþinutã ºi elogiatã de importante personalitãþi ale literaturii române,
rãmâne de descoperit în ceea ce are aceasta ca „diferenþã specificã“
ºi profil distinct cãci literatura „Doamnei CASA LUX“, estompatã aproape
un deceniu ºi jumãtate de prezenþã prodigioasã a marii creatoare de
presã româneascã, începe sã se înþeleagã acum ca fiind, în acelaºi timp,
o altã faþã a autoarei, la fel de prestigioasã ºi de originalã.
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