�wre redacţionale
'
De ce merge dracu la teatrU
Ca în orice redacţie, şi la noi se vorbeşte mult. Vrute şi nevrute,
despre spectacole, despre oameni, despre cărţi, despre viaţă.
Uneori înregistrăm aceste discuţii şi le publicăm - după o
minimă prelucrare - sub adăpostul anonimatului, în speranţa
că expresia directă, sinceră, completează, fără a accidenta
i reparabil, lustru i elaborat din articolele "serioase".
- Spuneţi-mi, câţi au citit textul inte
gral al marilor cărţi lliada, Odiseea
sau Divina Comedie? Pot să mai dau
câteva exemple de opere mari, de
bază, ale culturii u niversale pe care,
de fapt, nimeni nu le citeşte.
- Eu, în orice caz, nu! Recunosc!
- Aflăm despre ele din diverse rezumate, studii critice, din felu l cum
ne-a u explicat alţii în ce constă
măreţia lor.. .
- Din citate ...
- Aflăm care sunt miturile întemeietoare şi nu le mai citim.
- Eu făceam literatură universală cu
Vianu şi el povestea ·�:�tât de intere
sant despre literatura1u n iversală ...
- Tncât nu te mai oboseai să citeşti!
- Nu, dimpotrivă, îţi trezea curiozitatea să pui mâna pe carte. Avea
nişte " idei fixe" : Homer, Goethe,
Dante, Shakespeare. Pe ei îi consi
dera stâlpii literaturii universale. Tţi
trezea interesul! Citeai măcar jumă
tate din Infernul lui Dante; sigur, unii
nu citeau deloc şi spuneau numai
prostii, dar...
- Treceai pe acolo, respirai aerul de
acolo!
- Da, exact. Goethe nu este un scri
itor foarte simpatic, dacă te intere
sează doar subiectu l . Din Homer
probabil că unii au citit primele ver
suri, dar nu s-a prea citit întreaga
lliadă sau Odisee.
- Nu, dar accesul la ele era favorizat
de traduceri în proză, repovestiri...
- Şi dacă acceptăm că pentru marile
poeme ale a ntichităţii e legitimă
această prelucrare, de ce suntem atât
de retractili când este vorba · de
d ramă? De ce ne jenează când cineva
intervine, cu mâinile sau cu picioare
le, în Cehov sau Shakespeare?
- Păi, una-i u na şi alta-i alta.
- Cine ar vrea să-I popularizeze pe
Cehov, ar putea scrie nişte poveşti
după piesele lui. Pe mine m-ar fi ten
tat ideea. Ar fi foarte interesant, dar
să povestească piesele lui Cehov şi
nu propriile obsesii.
- Şi în poveştile tale ai omorî-o la
sfârşit pe Ranevskaia?
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- Nu, s-ar termina ca la Cehov. Dar cu
cuvintele mele, la fel cum regizorul îl
povesteşte cu mijloacele sale.
- Sunt situaţii când regizorul traduce
opera literară cu har, cu talent; alteori
o comentează, producând prin spec
tacol o critică a operei dramatice,
ceea ce eu consider a nu fi întru totul
legitim.
- De ce?
- Pardon că mă bag aşa de brusc, dar
cred că, înainte de a o comenta, ar fi
onest din partea lui să expună opera
în datele ei esenţiale, iar după aia
n-are decât să o comenteze cum
vrea. Se presupune însă că eu trebuie
să iau cu noştinţă simultan şi de
opera ca atare, şi de comentariul lui.
Ceea ce nu pot să fac citind în sală
textul! Şi nici nu se poate pleca de la
premisa că eu am venit la teatru cu o
lectură proaspătă a textului.
- Eu nu înţeleg despre ce comentariu
vorbiţi.
- Victor Ioan Frunză, în Visul unei
nopţi de vară, producea un comen
tariu critic la adresa acestei piese. El
nu era întru totul satisfăcut de Visul...,
a mai luat de colo, de dincoace...
- Din Marchizul de Sade...
- Hausvater, în Magister Machiavell i, producea o lectură critică a tex
tului, chiar mai manifestă.
- O făcea şi în Livada de vişini de la
laşi.
- O făcea, dar acolo era mult mai
bine.
- Noi nu discutăm acum cât de bine
sau cât de rău, ci constatăm că el nu-l
descoperea pe Cehov, ci îl acoperea
cu comentarii personale.
- Povestea este în fel u l u rmător:
când iau o carte despre Rebreanu,
mă aştept să citesc un comentariu
despre operă. Autorul presupune că
eu am citit romanele, sau o parte din
ele, şi-mi spune ce pă rere are el
despre toate acestea, cum au fost
receptate în epocă etc. Se poate face
acest lucru prin spectacol?
- Tăcere, tăcere, tăcere...
- Păi, se poate face, cred, dar cu
condiţia ca opera să fie foarte bine
·

cu noscută . . . Poate doar în cazul
Caragiale...
- Pentru că se învaţă în şcoală.
- Noi mergem de obicei la premiere,
u nde este un anumit gen de public,
dar este suficient să mergi la un spec
tacol cu public plătitor ca să-ţi dai
seama, din reacţiile celor din jur,
chiar la Caragiale, că oamenii desco
peră încă textul. Au reacţii la text, nu
la tălmăcirea lui scenică. Nu se râde
pentru că s-a auzit o replică arhi
cunoscută, ci de mirare: ia uite, dom
nule, ce chestie a spus!
- Apropo de reacţie, am fost aseară la
piesa lui Dario Fo N-avem bani, nu
plătim! Publicul reacţionează puter
nic la şopârle şi acum, la 1 1 ani de la
câştigarea libertăţii cuvântului. Oa
menii sunt extrem de fericiţi când se
spune pe scenă: " Cresc preţurile! ".
- Păi de ce credeţi v.oi că a reacţionat
atât de bine publicul la Andrei Şer
ban, la spectacolele lui cu şopârle?
Şopârlă era şi faptul că i-a plasat pe
Clitemnestra şi pe Egist în loja lui
Ceauşescu şi acolo mureau, iar loja se
u mplea de sânge. Era o şopârlă, iar
publicul reactiona pentru că făcea
legătura între aceste l ucruri. Tn
Noaptea regilor era un televizor pe
scenă, u nde se puteau vedea "Actua
lităţi le" zilei. Ce treabă aveau "Actua
lităţi le" respective cu Shakespeare?
Şi toate astea deşi Andrei Şerban şi
alţi regizori veniţi din Occident, în
România, să facă teatru, sau să nu
facă, dar măcar să-şi spună părerea,
au zis: să se termine cu şopârlita, cu
teatrul metaforic, hai să facem teatru
direct. Ce legătură avea Oedip cu
Stalin? Nici u na, dar legătura se face
prin public. Critica a fost totuşi
împărţită.
- Ciudat, dacă într-un spectacol,
Antigona să zicem, e foarte clar
descifrată - la nivelul conflictului, al
confruntării dintre personaje - re
laţia dintre legea cetăţii şi cea a indi
vidului, publicul nu simte că-I pri
veşte pe el, deşi e prins în toate aces
tea. Dacă i se spune că dictatorul e
un ticălos, reacţionează imediat şi
zgomotos.
- Nimeni nu stă acasă şi-şi spune: ia
să mă duc eu la teatru ca să mă
implic într-o problemă socială impor
tantă! Cred că nici dracu', zău! Nici
Kant nu cred că se ducea la teatru cu
gândul să se umple de energii pozi
tive sau de a lte prostii, la modă
acum.

- Nu cred că el se ducea la teatru . . .
Victoria cea mare se obţine când u n
om, venit l a teatru ca să mai iasă din
casă, să se mai distreze, ca să mai
vadă pe cineva, să mai fie văzut, să se
uite la actorul preferat, capătă - într-o
formă accesibilă - un ceva la care să
se gândească. Adică, după ce râde de
nu mai poate că au crescut preţurile,
dacă regizorul e bun şi deştept, spec
tatorul mai şi cade pe gânduri şi-şi
zice: ia să vedem, ce e cu chestia
asta?
- Piesa lui Dario Fo nu e cu abisuri
filozofice, actualitatea ei are vârsta
de 25 de ani, locul ei de naştere e în
Italia, iar noi o percepem ca pe o
actualitate a noastră, cu mesajul ei
radical anti-capitalist cu tot.
- Publicul la noi, dacă ne uităm şi
cum a votat, putem spune că e un
public de stânga. Anticapitalist.
- E o masă supusă inerţiei. Dacă
acum ar veni un lider şi un grup care
să spună: hai să facem comunismul la
loc!, nu s-ar mişca nimeni. Câştigă
tarii alegerilor nu le-au promis miş
care, ci doar că reasezonează ceva şi
ei vor fi cum au fost, nu vor fi daţi
afară etc.
- Creatorii care contestă o rdi nea
primesc şi Premiul Nobel. Or, ordinea
stabilă e cea capitalistă şi nu cea
comunistă. Comuniştii, după cum am
văzut, nu au reusit să facă ordine.
- Nu, au primit P remiul Nobel şi scri
itori anti-comunişti.
- Un scriitor care glorifică o ordine
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spectacol să fie văzut de foarte multă
lume.
- Asta în America, u nde funcţionează
principiul "timpul e bani ", iar oamenii
citesc ca să vadă dacă merită să chel
tuiască două ore din viaţă ducându-se
la un anume spectacol.
- Două ore, bani, benzină etc.
- Da, şi atunci eu îl citesc pe omul în
care am încredere şi el îmi spune
dacă să merg sau nu. E foarte prag
matic totul ...
- Şi e bine aşa, sau nu?
- ... E discutabil.
- O cunoştinţă de-a mea din America
citeşte pe un critic despre care ştie că
are un gust total pe dos decât al lui.
Atunci când respectivul spune că spec
tacolul e prost, el se duce. Şi invers.
- Totuşi are un criteriu! (Râsete.)
- Eu pot să spun că a m fost de
curând la o premieră cu sala plină,
unde mi s-a părut că toată lumea a
fost de acord. La spectacolul lui
Gavriil Pinte. Sancţiunea mi s-a părut
tulburătoare: a fost o tăcere de mor
mânt la o comedie la care toată
lumea ar fi trebuit să râdă. A fost mai
ceva decât la o tragedie.
- Aţi observat că, atunci când specta
colul e prost, se fuge imediat din
sală ? Toată lumea stă la garderobă cu
ochii în pământ, nu intră· în vorbă
chiar oamenii care se cunosc între ei.
Când spectacolul e bun, se stinge
foarte târziu lumina în hol. Nu se
comentează neapărat spectacolul,
dar oamenii rămân împreună.
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care-i miza?

oda recitalurilor actoriceşti
pare să fi apus. Totuşi, din
când în când mai răsare câte
unul te m i ri de unde. Nimic rău.
Actorii simt uneori nevoia de a se
exprima prin intermediul unui text
ales de ei înşişi şi despre care cred că li
se potriveşte ca o mănuşă. Şi dacă-şi
găsesc şi un regizor care să-i ajute
într-un asemenea demers - cu atât
mai bine.
Am văzut o astfel de încercare pe
scena cochetă a Teatrului "Al. Davila"
din Piteşti (de fapt, este vorba de o
coproducţie a acestuia cu Teatrul
Naţional din Craiova). Scenariul (rea
lizat de semnatarul regiei şi ilustraţiei
muzicale, Bogdan Cioabă) cuprinde o
seamă de scrisori ale Veronicăi Micle
adresate lui Mihai Eminescu, printre
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anumită nu e interesant.
- Doar dacă e mai şmecher de felul
lui, precum Mol iere . . . Tntâi dina
mitează ordinea şi, la sfârşit, scrie o
frază unde glorifică ce trebuie.
- Mai importantă este " scuturătura "
produsă în societatea respectivă şi
nu întoarcerea din final. Dar un scri
itor din comunism, critic la adresa
ordinii, dorind să împace la sfârşit
lucrurile prin secretarul de partid,
care să rezolve toate problemele,
este ridicol. Moliere n-a fost ridicol,
sau - cel puţin - nu-l percepem noi,
acum, astfel.
- Moliere avea geniu comic.
- Ei, şi Baranga avea talent comic şi
făcea cam acelaşi lucru. Şi el înjura ce
înjura, iar apoi întorcea lucrurile.
- Dar tăietura lui Ba ranga în uman şi
social e mai puţin profundă. El se
ocupa de nişte situaţii şi nu de cate
gorii, caractere, pe când Moliere tăia
adânc, pentru că se ocupa de sufletul
omenesc, de caracterul uman.
- Lumea râdea, cum nu mai are prile
jul s-o facă acum, când e libertate.
ideo
Fără să tină seama de obiectiile
'
logice sa u de strâmbăturile estetice.
- Funcţiona principiul plăcerii. Pă
rinţii nu-l pot obliga pe un tânăr să
iubească sau nu pe cineva, şi tot aşa
un critic nu poate obliga pe nimeni
să se bucure sau nu la un spectacol.
El îi poate explica, îi poate oferi un
termen de comparaţie, dar nu îl
poate obliga să fie de acord cu el.
- Nu, dar poate determina ca un

care sunt presărate versuri "cuminţi"
de-ale aceleiaşi poete. Spun "cuminţi"
pentru că sunt lipsite de har - simple
încercări juvenile de felul celor cu care
ne delectam pe vremea adolescenţei.
(Vă amintiţi, desigur, caietele cu "ora
cole" pe care le completam în orele de
matematică - eu -, pe sub bănci.)
Versuri pe care, de altfel, interpreta le
rosteşte cu perceptibilă ironie. Decorul
(semnat: Cristina Ciucu) este "croit" din
lumină şi din câteva elemente strict
funcţionale: un cuier, două mane
chine, un fotoliu. " Prestatia" Mirelei
Cioabă (în rolul Veronicăi) este plină
de nerv. În plus, actriţa are o voce pu
ternică şi o dicţiune impecabilă însuşire din ce în ce mai rară la artiştii
români contemporani. În totul, e o
prezenţă agreabilă.

Un singur lucru n-am înţeles: care-i
miza acestei producţii dedicate,
chipurile, Anului Eminescu? (Aflăm
asta din caietul-program.) Căci şi
Mirela Cioabă, şi regizorul Bogdan
Cioabă s-au străduit - în mare măsură
reuşind - să ne dezvăluie personali
tatea iubitei lui Eminescu ca pe aceea
a unei femeiuşti oarecare, cam limi
tată, cam nevricoasă. În orice caz,
departe de imaginea marilor muze
(Laura, de pildă, sau Beatrice). Lipsită
de inefabil, Veronica Micle seamănă
mai degrabă cu simpatica Ziţa. O şi
vedem îngurgitând "toate romanţu
rile Parisului" şi plictisindu-se de
moarte în aşteptarea iubitului. Cam
nepăsător, după cum reiese din epis
tole.
Să fiu bine înţeleasă: nu protagonista
se face vinovată că trezeşte în mine
asemenea reflectii. Însă scrisorile alese
pentru recital ta man asta înfăţişează.
Marinela Ţepuş
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