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regizor lvan Helmer,
S debutul bucurettean al 11nirulul
pe scena Teatrului Mic, cu pl
lngrijitorul de Harold Plnter,
...

remarcam - nu cu uimire el cu Incintare strilucHa creatie a
lui Vasile Nltulescu In rolul Davl•.
Frazarea cu totul aurprlnzitoare a actorului, densitatea
ticerllor sale incărcate de un permanent dialog Interior,
privirile. Ale uneori furlfate prin colturi, aHeorl scllplnd de
flretenle, gesturile mărunte fi voH stingace, glasul de un
timbru lnconfuodabll, uneori voalat, aHeorl tiloa, percutant,
constructia minutios elaborati a fiecărui detaliu de atitudine
AU comportament in dezvăluirea oacllatlllor psihologice ale personajului, M constituiau Intr-o Imagine
de neuitat, amintind, nu prin almiiHudlne, el prin forta lncredlblli a expr•lel, de arta marelui vriJHor al
scenei romin..tl, ma•trul Nicolae Băl1ăteanu.
Remarcam atunci Izbinda lui Vulle Nltulescu, cu incintare dar firi uimire, deoarece performan111 A
actorlceaacă nu putea surprinde decit pe cel care nu-l cunotteau · fi putini 11 cunotteau cu adevărat pe
ac•t artist retras intr-o carapace in.. litoare. Creatia A M inscria firesc In galeria unor personaje
diverse, invilulte intr-un mister exlsten11a1, pe care cu metlculozltatea unul biJutier 1.. cizelat de-e
lungul prodlgloaaei Aie cariere. De o Inteligentă scllpHoare, cere-I ficea ai-fi drimulaaci aenalbiiHatea
pe un cintar lnflnHezlmal, cu un umor uneori bonom, aHeorl caustic, uneori hitru, alteori plin de
amărăciune, Vasile Nltul•cu impletea curătenla aufleteaaci a tiranului romin cu subtilitatea fi
rafinamentul unul cărturar de elită.
Prieten al poetilor fi plctorllor, al năstrufnlcllor fi vagabonzllor, nea Vasile · cum imi plăcea si-l apun
- făcea parte dintr-o aHi lume, din universul lui Matelu Caragiale, AU din galeria "frumotllor nebuni al
marilor ora.." .
Mu111 erau tentati ai-I considere doar ca un actor inzntrat cu un har aparte, dublat de un personaJ
pltor•c, nelzbutlnd AU neoboalndu-se ai descopere in el enormele r•urse auflet..tl, enormele
zăcămlnte de poezie, de candoare, de căldură, de umanitate.
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imi amintesc de o noapte de primăvară in care, riticlnd pe atrizllo Bucurettlulul, am sărit impreuni
un gard de apHal fi ne-am strecurat neobservat! in camera tristi fi rece unde zicea in auferlntă fi uHare
prietenul lui, actorul Ludovic Antal; insenlnat de această vizită noctumă, acnta a inceput si ne recite in
fOapti din Eminescu.
imi amintesc de orele petrecute cu nea Vasile in fosta lui garsonieră, cind ln11mplnam zorile Jucind
.. h; de repetitiile la Cîntăreaţa cheală, unde il Interpreta pe CăpHanul de pompieri cu o mare economie
de miJloace fi o fală Impasibilă, ca a lui Buater Keaton; de dllatarea timpului fi abulla enigmatici cu cere
. ascuHa, răspundea fi actiona in rolul feclorulul din schl111 lui Caragiale Căldură mare . . .
imi amintesc de turneul Teatrului Mic - la Festivalul de teatru de la Sarajevo din 1 969, unde am
tmpi rtlt camera de hotel discutind cite-n lună fi-n atele
imi revin in minte chipul tulburător al bitrlnulul din Matca fi gravitatea comici a Canalaglulul din
Nebuna din Chaillot.. .
Sau romantlcele vremuri ale tineretii, cind Crin Teodorescu 11 lnvltase la Teatrul de Stat din Galati
ai Joace rolul principal din Blestematele fantome a lui Eduardo de Flllppo, ori frimintirlle, nellnlttea fi
nesiguranta .. cind in repetitiile cu Uvlu Clulel incerca ai deflneuci profilul nebulos al personajului
Luka din Azilul de noapte, pe scena Teatrului "Bulandra•.
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Vasile Nltulescu a fost, in .zbuclumata·l fl tumultuoasa-1 existentă, nu numai un actor, un fU&tlst fi-un
băutor de rasă, el fi un poet necunoscut fi-un dramaturg pu1Jn Jucat. Multi Insi 11 pot Invidia, căci ple..
.. Generaţia de sacrificiu a fost pusi in scenă de Radu Penclul•cu, Mormolocul, realizati de Vlad Mugur
la Teatrul National din .Craiova fi de mine la Teatrul de Stat din Galati, Iar Bufonul mi-e fost incredln111ti
tot mie, de către acelafl Penclulescu, pe atunci director al Teatrului Mic din Bucur..tl.
Această ultimi piesă, in care eroul Jacqulnot, un bufon ..nctlflcat, vlseazi la un univers al fericirii pe
care nu-l găs&fte nici pe pămint fi nici in cer, •te o lucrare stranie fi singulară in contextul dramatur
gie! romin..tl, care ar merHa ai fie revăzută fi recititi cu atentie.
Vasile Nltulescu, ac•t artist mod•t, care refuza să poarte maaca Jnfatuati a vedete!, ne-e părăsit,
părăsind teatrul fi retrăgindu-se in uHimul timp din ce in ce mal mult in sine insufl fi in birlogul său, pîni
la evaporarea in neant. A murit in mizerie, frig fi sărăcie, părăsind o lume debusolată care se condamni
pe sine insifl atita vreme cit nu se dov�efte capabilă ai r•pecte arta ,1 N·fl protejeze artlftll.
Prin flacăra care 1-a mistuit, Vasile Nltu...cu a lă..t in urmă o lumini. La strălucirea el ni •• dezvăluie
o dată in plus mizeria morali a unei aocletitl care nu e capabilă ai •• regăsească pe sine. Din păcate,
Vasile N11ulescu nu reprezinti un caz unle in Istoria teatrului rominesc contemporan. ŞI totufl, numele
său va rimine inscris in sufletele noastre, in n•firfHa galerie a martlrllor, bufonllor, ingerilor fi
"golanilor" pe care n-am fost capabili ai-I pretulm .. u cel pu1Jn să-I intelegem
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moartea unui artist

