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• Teatrul National din Cluj
„FATA FÀRÀ ZESTRE" DE A. N. OSTROVSKI

Stăruie încă în amintirea oamenilor
de teatru imaginea spectacolului de pe
scena Teatrului National „I. L. Caragiale" cu această frumoasă piesă, caracteristică prin temâ şi stil clasicului autor al Furtunii, „părintelui tea
trului rus".
Repunerea Fetei fără zestre pe afişul
Naţionalului clujean prilejuieşte Silviei Popovici o creaţie de maturitate
artistică, o virtuoasă demonstraţie a
unui talent ce-şi cultiva cu seriozitate
profesională însuşirile. Destinul trist
al Larissei, „fata fără zestre", umilită
în eondiţia ei socială, înşelată în dragoste, tîrguită la loteria pasiunilor vé
nale, păstrează la o lectură critică un
contur melodramatic. Piesa émana un
vag abur de desuetudine. Este meritul
spectacolului pus în scenă de O. Râp-^
pâport şi al protagonistei, de a fi ocolit o latură facilă în înduioşarea spectatorilor şi de a fi transformat o pie
sa de „caraeter", cu pronunţat parfum
de epocă, într-o dezbatere contemporană despre condiţia tragică a omului
într-un univers ostil lui.
Traiectoria dramatică a eroinei lui
Ostrovski este urmărită de Silvia Po
povici cu simultané luciditate şi dăruire ; gingaşa siluetă a fetei de pe
malul Volgăi ni se înfăţişează dintr-un
unghi de vedere refractar sentimentalismului şi emfazei poetice. Această
Larissa, îndrăgostită de Paratov, este
conştientă de găunoşenia lui, de sterilitatea lui sufletească, şi drama se
naşte din această luciditate ; ea îl dispreţuieşte pe Karandîşev pentru filistinismul şi mărginirea lui meschină ; dar în primul rînd suferă pen
tru umilinţa socială la care este supusă necontenit demnitatea ei, din pricina
jalnicei ipostaze mic-burgheze a logodnicului nedorit. Această Larissa, cu
ochii trişti şi surîs copilăresc, avidă

de fericire, bucurîndu-se cu disperare
şi suferind cu exaltare, nu este o
fiinţă înfrîntă, nu arborează un aer
de victimă resemnată. Subtilitatea interpretării rezultă dintr-un rafinat
contrast psihologic între aspiratiile
_~ pătimaşe, gingaşe, dar imperioase aie
fiinţei dornice sa se bucure de viată^
şi mizeria morală la care o condamna
societatea. în acest sens, finalul este
violent dramatic : decizia Larissei de
a se vinde, la un prêt fabulos, la taraba sentimentelor plătite, este luată
cu disperare, dar si cu neclintità hotărîre. Moartea ei (înfătişată cu deosebită sobrietate) apare ca un accident
menit să abată eroina de la destinatia reală ce i-a fost impusă de legile
lumii în care vieţuieşte, şi nu ca un
mare deznodămînt. Mai tragică decît
moartea Larissei ne apar luciditatea,.
certitudinea prostituării, prăbuşirea de
liberate. Silvia Popovici exprima această idee eu dramatism scenic, în
tr-un joe inteligent, sobru şi totodată
emoţionant.
Spectacolul se arată în primul rînd
ca o reprezentatie solistică. El nu e
sustinut pe toate coordonatele lui de
precizarea caracterologică şi istorică a
celorlalte personaje. Şi Paratov (Ma
rin D. Aurelian), si Vojevatov (V. Jurăscu) nu compun decît partial trăsăturile spécifiée rolurilor : Paratov, nobilul sărăcit, obligat la meschine
tranzactii matrimoniale, oscilînd cu laşitate între sentimente reale şi nevoi
materiale, este fundamental deosebit
— ca tipologie, moravuri, comportament — de Vojevatov, negustorul grosolan, într-o vijelioasă ascensiune istorică a clasei sale, dornic să se rafineze, gâta să plătească orice cu bani
peşin. Dar în spectacol pot fi cu uşurintă confundaţi unul cu celălalt. Eroare de distribuée, insuficientă muncă
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eu actorul ? Pentru a-3 interpréta pe
Karandîşev, Ion Tudorică utilizează
gestul bătăios, tonul milităros, afişează
o caraghioasă fanfaronade, obţinînd
doar imaginea exterioară, schematică,
a unui personaj dramatic şi totodată
ridicol prin opacitatea la evenimentele
la care asistă, contemplînd şi acţionînd
fără voie. Alte interpreted dénota însă
o înţelegere mai judicioasă a semnificaţiilor personajelor in conflict. Dorina Stanca a compus eu minutie o
Ogudalova- în necontenit efort de a
împăca cerinţele rangului cu tranzacţiile negustoreşti, distincţia aristocratâ
cu jalnice compromisuri. Ion Tîlvan a
imaginât un Knurov perfect „gentle
man", pătruns de respectabilitatea codului moral burghez, viciât de o adîncă
imoralitate. Aurel Giurumia a prezentat un Robinson cu mască de clovn,

oscilînd veşnic între pasiunea bahică
şi dragostea sinceră pentru frumoasa
Larissa. De astă dată neinspirată, scenografia lui Mircea Matcaboji a fost
lipsită de farmecul trist al cadruluL
îndeosebi decorul actului II — urît,
greoi — pare lipsit şi de eficienţă tehnică în rezolvarea alternării planurilor.
Talentatul colectiv al actorilor Teatrului National din Cluj nu se mulţumeşte, de obicei, cu realizări înjumătăţite, cu eforturi neîmplinite. O temeinică muncă creatoare, un susţinut studiu profesional — deopotrivă actoricesc
şi regizoral — pot asigura oricînd acestui colectiv realizări depline pe toate
coordonatele artei teatrale. Ceea ce dorim şi acestui speotacol, odatâ cu reluarea lui în stagiunea viitoare.

31. I.

• Teatrul National din Craiova
„TROIENELE" DE EURIPIDE
Posteritatea — cu gustul ei romanţios
pentru simetrie şi coïncidente — s-a
grăbit să găsească şi celor trei mari
poeţi tragici ai Atenei antice, un punct
de întretăiere a destinelor : în ziua"
istorică a bătăliei de la Salamina (septembrie, 480 î.e.n.), Eschil, în vîrstă de
45 de ani, se afla acolo ca luptător sau
„corespondent de război" ; tot acolo şi
tot atunci, Sofocle, băiat de 15 ani, conducea corul efebilor care a intonat peanul vietoriei asupra perşilor ; în aceeaşi
zi şi tot la Salamina, pe insulă, se
năştea Euripide ! Dar toate acestea
sînt, în mare parte, motive de légen
de ! Mult mai interesant pentru noi,
deşi mai puţin spectaculos, e un ait
punct de întîlnire sau de referinţă al
autorilor de variante aie Electrei : mitul, atitudinea faţă de mit, interpretarea lui. Dacă, principial, Eschil crede
în mit şi Sofocle îl accepta, Euripide îl
discuta. Odaită cu progresiva umanizare
a eroilor şi a dimensiunilor interioare
aie dramei — semnalată încă în opera
lui Sofocle — în piesele lui Euripide
îşi face loc o nouă şi importantă exigenţă critică, menită să ceară şi să
ducă la reexaminarea întregii problematici a miturilor şi credinţelor religioase. E o naturală reacţie antidogmatică, o oboseală în faţa exaltării
„certitudinilor" (totuşi, incerte) —
reacţie şi oboseală ce cuprind treptat
viaţa cetăţii şi care-şi găsesc în Euri-

pide, temperament mélancolie şi meditativ, iubitor de singurătate şi antisportiv, un excelent interpret. Prieten
cu Socrate, cunoscător al lui Anaxagoras şi Protagoras, Euripide a împrumutat de la sofişti deprinderea de a despica firul în patru, gustul pentru
discuţiile în contradictoriu şi, în genere, voluptatea speculaţiei filozofice, pe
care le transcrie din plin în toate operele sale. (De unde şi supranumele de
„filozof al scenei".)
Ţinîndu-se départe de frămîntările
vieţii politice, aceasta nu i-a fost totuşi
indiferentă lui Euripide : a rămas binecunoscută aversiunea sa organică
faţă de război, faţă de militarismul
spartan, faţă de orice tresărire a violenţei. Troienele, tragédie reprezentată
în plină maturitate, prin 415 î.e.n., e
o expresie limpede atât în ce priveşte
reconsiderarea critică a unor evenimente istorice, în sensul demistificării
şi acceptării răspunderilor morale, cît
şi în ce prives te intima poziţie antirăzboinică a poetului. Pentru a-si atinge
scopul, Euripide recurge la o soluţie
simplă : „relativizează" interpretarea
tradiţională, retorică, a războiului troian, schimbînd punctul şi unghiul de
vedere, mutîndu-1 în tabăra troiană,
sub ruinele fumegînde ale Pergamului.
Ca şi Andromaca sau Ecuba, Troienele
are o structura episodică, e o suită de
momente scenice, dar de data aceasta
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