dramă puternică, în culori tari, inspi
rată dintr-un fapt istoric real şi a cărei
acţiune se petrece într-o închisoare;
piesa descrie revolta unor deţinuţi şi
pedepsirea lor sălbatică.
O a ltă piesă, Furtună de primăvară, a
fost publicată recent, după ce a fost
prezentată publicului în 1 996 la New
York într-un spectacol-lectură. Este o
dramă scrisă în 1 937, pe vremea când
autorul participa la un seminar de
dra maturgie la U niversitatea d i n
Iowa. Textul a fost rău primit de către
conducătorul seminarului si de către
colegii din seminar; mai târziu dra
maturgul a luat, la un moment dat, în
considerare posibilitatea transfor
mării lui în scenariu de film, după
care piesa a fost uitată cu desăvârşi re
timp de mai multe decenii. Acum,
editată cu remarcabil scrupul filolo
gic, se înfăţişează cititorilor ca prima
izbândă de seamă a scriitorului în ca
litate de dramaturg.
Actiunea se desfăsoară într-un orăsel
di n delta Mississi p pi-ului. În centrul
acţiu n i i se află Heavenly, o fată
emancipată, fiica unei mame din aris
tocraţia Sudului, o femeie plină de
prejudecăţile clasei sale, şi a unui tată
iubitor, înţelegător, _dar molâu, domi
nat de nevastă. In casa fam iliei
Critchfield mai locuieşte şi mătuşa
fetei, sora maică-si, Ula, care nu s-a
măritat niciodată, fiindcă iubitul ei,
bărbat bogat, n-a vrut să se însoare
cu ea, iar ea nu a vrut să accepte nici
un fel de compromis sentimental.
Ula este conştiinţa !ucidă, dezabu
zată, înţeleaptă, involuntar cinică a
familiei şi, într-un fel, raisonneur-ul
spiritual şi mordant al piesei. Hea
venly este îndrăgostită de Dick Miles,
un tânăr plin de farmec, seducător,
dar obsedat de dorinţa de a-şi păstra
pe de-a-ntregul independenţa. Dick
Miles nu ştie nici el prea bine ce vrea,
dar e animat de un fierbinte dor de
aventură. Heavenly i s-a dăruit în
taină - ceea ce, dacă s-ar afla în târg,
i-ar compromite definitiv reputaţia -

si ezită între dorinta de a-1 urma si
teama de a-şi pericl ita poziţia social �,
şi aşa precară.
Un alt tânăr, Arthur Shannon, fiul
unui om foarte înstărit din localitate,
cel pe care 1-a iubit cândva mătuşa
Ula, revine de la studii în orăşel şi îşi
mărturiseşte iubirea pentru Hea
venly, o iubire pe care a simţit-o din
totdeauna, dar care nu s-a bucurat
de reciprocitate, ci a trezit batjocură;
acesta este, de fapt, şi motivul pentru
care Arthur a părăsit odinioară oră
şelul. Deşi maturizat acum, după ce a
dobândit oarecare experienţă - de
viaţă, în general, şi sexuală -, Arthur a
rămas un tânăr timid, inhibat, cu
îndrăzneli subite, nebuneşti, tipice
timizilor. El îsi mărturiseste senti
mentele faţă de Heavenly, care şo
văie să-i dea un răspuns limpede.
Dornic să-şi dovedească virilitatea,
Arthur îşi încearcă, băut fiind, pute
rea de seducţie asupra bibliotecarei
de la biblioteca din orăşel, inteligen
ta si
. sensibila Hertha Neilson, care e
pe punctul de a deveni fată bătrână;
aceasta îl iubeşte cu deznădejde şi,
când real izează că n-a fost decât vic
tima unei manipulaţii, umilită, se sin
ucide. Doborît de sentimentul vino
văţiei, Arthur, deşi ajuns între timp în
pragul unei căsătorii cu îndelung râv
nita Heavenly, se declară incapabil
să-şi clădească fericirea pe conştiinţa
faptului că preţul acesteia a fost viaţa
unui om şi se desparte de Heavenly.
Ca pedeapsă pentru faptul că, sfâ
şiată între îndemnul inimii şi al sim
turilor si ceea ce îi dicta ratiu nea, n-a
Ştiut s� facă la timp aleg erea cea
bună, Heavenly e condamnată - ca
atâtea dintre eroinele de mai târziu
ale lui Tennessee Williams - la aştep
tare şi neîmplinire.
Amintind pri n problematică de
Deşteptarea primăverii, piesa e
înţesată de trimiteri la realităţile
sociale specifice Sudului american şi
sugerează subtil atmosfera epocii.
Tennessee Wil liams considera că a

scris o lucrare inocentă, un " studiu de
ca ractere" care nu avea c u m să
supere opinia publică. Probabil însă
că personajul fetei care îşi afirmă cu
tărie dreptul la o sexualitate împlinită
era prea îndrăzneţ pentru epoca
scrierii textului şi aceasta a fost una
dintre cauzele pentru care piesa nu
s-a impus atunci. Şi asta cu toate că
este excelent construită, cu grijă pen
tru menajarea iscusită a loviturilor de
teatru, şi propune personaje vii, com
plexe, de neconfundat, surprinză
toare în evoluţia lor.
Este impresionant să găseşti in nuce
în textul de tinereţe al autoru lui
motive care, dezvoltate, aveau să
devină pivotul marilor sale creatii de
mai târziu. În Heavenly se ghiceşte de
pe-acum Alma din Vară şi fum, în
Hertha - Hanna din Noaptea iguanei,
Dick Miles îl anunţă pe Val din Orfeu
în infern şi pe alţi cavaleri ai bravurii
virile din dramaturgia lui Williams. Şi
aşa mai departe. Mama eroinei "este"
Amanda din Menajeria de sticlă,
mătuşa Ula, scăpărătoare de inte
l igenţă, umor şi blajină maliţie, le
prefigurează pe eroinele afurisite din
piesele târzii ale dramaturgului.
Se anunţă, în Furtună de primăvară,
predilecţia lui Tennessee Williams
pentru marile " arii ", pentru mono
log u rile l i rice în care se revarsă
nestăvilite sentimentele şi gândurile
eroilor. Dramatur9ul stăpâneşte deja,
în această piesă de la începutul carie
rei sale, arta ambiguităţilor şi un stil
poetic rafinat, care conferă fiecărui
cuvânt din text adâncime şi relief, o
multitudine de sensuri şi semnificaţii,
la mai multe niveluri concomitent.
Încă neurcată pe scenă, piesa, aşa
cum a fost tipărită, se înfăţişează ca
una dintre lucrările mature din punct
de vedere artistic ale dramaturgului
şi îşi aşteaptă montarea concludentă,
ca şi alte piese majore ale lui
Tennessee Williams.
Gheo rg h e Miletineanu

M a rea B rita n i e
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coajă de nuca

intr-o întâmplare pe care nu
are rost să o comentez, am
ajuns să văd, venit în turneu la
Lond ra, Le Costume, montat de
Peter Brook la teatrul parizian Bouffes
du Nord, pe textul dramaturgului
african Mothobi Mutlvaste, după o
poveste de Can Themba, având, în
unul dintre cele patru rol u ri, pe
actorul Sotigui Kouyate (care a mai

D

V

jucat, la Brook, în Mahabharata,
Furtuna şi Omul care), cu sceno
grafia semnată de Chloe Obolenski
(cunoscuta colaboratoare a regizoru
lui). Acum, că am rostit/ pus pe hârtie
dintr-o răsuflare toate numele de mai
sus, care ar da palpitaţii oricărui prie
ten al teatrului, ce se mai poate
spune?, vă întrebaţi. Ohooo, incredi
bil de multe ! De pildă: am învăţat că,

la un regizor mare, teatrul nu înseam
nă pasivul a arăta (orice: că eşti talen
tat, că ştii să lucrezi cu actorii şi să
"
" pui cu aplicaţie decorul sau lu
minile, că anii n u au trecut degeaba
peste tine, artistul), ci activul a face.
Sunt la premiera de presă (cu toate
numele mari, inclusiv Michael Billing
ton), la prima reprezentaţie lon
doneză a spectacolului, care se
47

�

�soona

lumii

bucură şi de prezenţa ambasadorului
Franţei. Tn sală e Brook însuşi, uşor
îmbătrânit, deşi păstrează /ook-ul pe
care i-1 ştiu din poze. Tmi amintesc,
din Spaţiul gol, cât de mult îi dis
place publicul oficial, scrobit, de car
ton. Alături stă Richard Eyre, care se
simte privit, aşa că joacă rolul gazdei:
din când în când, se apleacă spre
"
" maestru şi îi şopteşte ceva la ure
che, cu un aer patern, ocrotitor.
Mă uit pe scenă şi mă pufneşte râsul:
decorul i-ar face pe marii şi compli
caţii scenografi pe care-i cunosc să
zâmbească superior: un pat de o sin
gură persoană, acoperit cu o pătură
banală, de lână. Lângă el, două cadre
de metal, pe unul sunt agăţate un
costu m şi o pălărie bărbătească.
Modest, meschin de modest.
Se face linişte, e timpul să înceapă.
Aşteptăm. Nu se întâmplă nimic. Mai

calităţi de povestitor", spune Brook
în caietul-program. Aşa că pe scenă
apare un bărbat. El începe să isto
risească ceva, uitându-ni-se drept în
ochi, în timp ce îşi explică vorbele cu
privirea, cu mâinile, cu întregul corp.
Se pare că, după felul grav, deloc
patetic însă, în care se înşiruie cuvin
tele, povestea e tragică. Tntr-adevăr,
de îndată ce apar şi celelalte perso
naje, aflăm că un bărbat îşi prinde ne
vasta cu un " musafir" în pat. Ca să o
pedepsească, o obligă să se poarte
cu costumul pe care din grabă îl uită
amantul, de parcă ar avea de-a face
cu posesorul, deci cu o fiinţă: să-i dea
de mâncare, să-I plimbe etc. Nevasta
se supune (vi na este oricum mai
mare decât felul în care ea e ispăşită),
dar, nu se ştie de ce, până la urmă,
soţul o găseşte moartă în pat.
Da, e dramatică povestea. Totuşi,

aşteptăm un pic, ne uităm la Brook, el
are soluţiile, nu-i aşa? Tncă nimic, o
rumoare, şi apoi iar linişte, pe care o
simt ca pe o reculegere.
Porneşte povestea. Pătura dispare,
sub ea se iveşte un pled portocaliu,
care, într-o lumină şi ea portocalie,
capătă aspect fantastic. Şi se po
triveşte de minune cu pielea smeadă
a actorilor (toţi sunt de culoare). În
Sophiatown, unde se petrece acţiu
nea, prin anii '50, "toată l umea are

actorul are o anume neimplicare şi
simplitate în glas. Ba chiar un fel de
stângăcie, pe care o regăsim mai ales
la actorii amatori. O fi amator, mă
gândesc. Surpriză: aflu apoi că era
Sotigui Kouyate, un obişnuit în spec
tacolele l u i Brook; face teatru de
mulţi ani, ba chiar a luat un premiu
pentru întreaga activitate în 1 994, la
Cannes. Şi, totuşi, de unde detaşarea
asta?
Povestea, îmi dau seama pe parcurs,
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se referă mai curând la esenţa tea
trului decât la consecinţele apart
heid-ului, în Africa. Care e esenţa
teatrului, aşa cum o înţeleg eu din
ceea ce văd pe scenă? Imaginaţia,
construirea unei realităţi paralele. Ne
jucăm cu costumul, nu cu persoana,
mânuim ficţiuni, invenţii, nu carne şi
sânge. Ne jucăm, cam asta se întâm
plă în faţa mea. Ad�sea, cu dans şi
cântec, tot tacâmul. Imi amintesc ce
ştiu despre experienţele lui Brook în
Africa, unde, cu vreo douăzeci de ani
în urmă, s-a dus cu actorii europeni
ca să afle, lângă nişte aborigeni nes
pălaţi dar ingenui, ce e asta teatru.
Povestea, jocul, constru i rea unei
realităţi secunde, toate vin de acolo.
Au actorii ăştia un stil de a " imper
sona "... nu ştiu de unde să-I iau, cred
că e prima oară când îl văd. N u
trăiesc, mimează stări ş i acţiuni. De
exemplu, fac... nu ca trenul, ci, mai
exact, ca autobuzul. Un u meraş e
telefon. Mâncarea de la micul-dejun
e în mintea noastră, nu pe scenă,
concret. La un moment dat, doi din
tre bărbaţi se travestesc: îşi pun pe
cap câte o pălărioară caraghioasă de
damă şi, deodată, habar n-am de ce,
devin personaje feminine. Nu se
scălâmbăie, e a ltceva la mijloc ...
Brook ştie ce.
Pe de altă parte, ceea ce văd sea
mănă cu teatrul oriental, fiecărui gest
îi corespunde o stare şi invers. Jocul
actorilor se înrudeste si cu ce am citit
despre Brecht: gestus-ul e în faţa
ochilor mei. E greu de explicat în
vorbe un întreg proces: mi se po
vesteste instalarea stării, nu se identi
fică n'imeni cu ea. Ca să ajungă aici,
Actorul-Povestitor-Mim se concen
trează cum nu am crezut că se poate.
Nu cu broboane de sudoare ori în
cruntări. Nu văd " sforile" . Totul e lin,
fără hop uri. Dar fiecare mişcare şi fie
care sunet vin " din călcâie", dacă se
poate spune aşa. Le percep drumul
prin fiecare ungher al corpurilor din
faţa mea.
Sunt multe de spus. Din păcate, nu e
posibil, oricât de mult aş vrea să pun
în vorbe tot ce am văzut.
A pune ceva într-o coajă de nucă în
seamnă, la englezi, a rezuma o infor
maţie. Se pare că, pentru ei, coaja de
nucă are perfecţiunea sferei care, am
învătat la fizică, este maximum de
continut în minimum de formă. În
dou� vorbe, cam asta aş spune despre
spectacolul lui Peter Brook: adună, fără
dinadins, tot ceea ce, precum ştiu de la
şcoală, " respiră" producţiile marelui
regizor englez. Teatralitate pură.
Mirona Hărăbor

