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Nu este rostul acestei rubrici să aducă soluţii sau să exprime sistematic şi
exhaustiv o teorie a teatrului ca artă şi spectacol, cum şi a factorilor ajutători. Inienţia din care s-a iscat, a fost să constituie, pe al doilea loc al formatului
revistei,
un simplu mementn teoretic şi un lanţ de puncte de reper cu caracter aporetic, cu alte
cuvinte, de a anunţa in mod consecvânt, ca un steag, ca un ăfiş lipit la intrare,
care sint problemele esenţiale ale teatrului şi ce am dori să se discute
indeosebi
'tn paginile revistei, pentru ca expunerile şi propunerile să fie îa nivelul
corespunzător scopului iniţiatorilor. lată de ce nu poate fi vorba să intrăm mai de aproape
in meandrele
dezbaterii despre rolul regizorului în realizarea spectacolului,
care
rămîne problema esenţială a teatrului ,romînesc de azi. S-a văzut aceasta şi din
pasiunea cu care s-au dus discuţiile în decurs de aproape un an de zile în paginile
principalelor noastre publicaţii care se ocupă mai stăruitor de problemele
scenei şi
— după cum s-a arătat — şi ale filmului. Deşi, poate, acestor discuţii le-a lipsit o
chemare mai statornică la ordine, o semnalizare permanentă care să aducă pe drumul
principal pe unii care rătăceau prin hăţişuri inextricabile, sau o luau razna, peste
cîmpiile din dreapta şi din stînga, bătîndu-le de-a lungul şi de-a latul, cu ifose si
convingere.
Apare dureros de evident că tinerii noştri teatrologi şi regizori (dacă nu
întreaga clientelă a teatrului nostru) văd în regizor în primul rînd pe şeful recuzitei
şi al atelierelor de pictură ori de croitorie, înaintat în grad mai tîrziu,
către
repetiţia gene)raîă, ca preşedinte al figuraţiei (deopotrivă activ, astfel, faţă de interpreţi, ca şi de vociferanţii pe care-i pune să gesticuleze
pe scenă,
anonimi).
Ajutor de băgător de seamă al actorilor pe de o parte, teoretician improvizat pe
de alta, regizorul este cel care — pe deasupra, de la el — comentează cu deşteptăciune, suit pe estrada de dinaintea intrării circului, ce anume au să vadă. spectatorii înăuntru, „viu şi naturaî", sau „nemaivăzut şi geniaî", după împrejurare, ior
vrogramuî aîcătuit expîică mai dinainte, ca orice reclamă, în ce şcoîi teoretice şi in
ce academii peripatetice, s-a pîămădit învăţătura din care a înfîorit, ca din porumb
jîoriceîeie pe cuptorul fîorăresei, personaiitatea numituîui
regizor.
E adevărat că sint unii care, vorba aceea, tac şi fac, muit încercaţi
şi
încărunţiţi
vuipoi, care „ştiu ei ce ştiu". Ştiu, între alteie, cd pis?ciîe cu clopo'ei
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teoretici nu fac purici in posturile de răspundere şi că orele cele mai bune pentru
vînat sînt cele dintre zi şi noapte, cînd începe domnia
umbrelor.
Nu e oare păcat ca rolul regizorului să fie redus la astfel de fleacuri şi
biete invirteli artistice, la ceea ce constituie periferia funcţiei sate ? Deşi a apărut
ca atare, şi nominal, foarte tîrziu în viaţa teatrului european, abia după vreo opt
sute de ani vechi şi alte cîteva sute de ani noi, doar după experienţele
de la
Meiningen, regizoruî s-a impus şi a rămas. S-a văzut pînă la categoric şi indiscutabil că el e necesar teatrului. Necesari au fost, fireşte, şi Moliere în teatrul lui
parizian, la fel şi Goethe în teatrul de la Weimar, deşi nu se numeau
directon
de scenă ; dar sub motiv că sînt azi atîţia chilipirgii care nu fac nici pe sfert cantitativ, şi nici a suta parte calitativ, din ceea ce au făcut pentru scenă cei doi
?us-numiţi
(şi, totuşi, aceşti contemporani
ai noştri au diplome în regulă şi state
mcă mult de plată decît de serviciu), funcţia de director de scenă nu mai poate ji
tăgăduită. Cel mult, operată, atunci 'cînd devine hipertrofică
şi sufocă totul ca o
buruiană luxuriantă care înăbuşă un parter de flori, impunîndu-şi
cerceii şi cîrceii
ci otrăvitori. Nu ca şef al atelierelor şi al figuraţiei este necesar în esenţa lui
regizorul, căci atribuţiile şi îndatoririle lui au o ordine organică, esenţială ea însăşi,
căreia nu i se poate sustrage, fără să se anuleze.
Dacă socotim drept preliminară îndatorirea ca regizorul să citească mai întii
piesa şi s-o priceapă, apare ca o necesitate de ordin absolut ca el să lucreze vu
actorii, şi in teatru, şi în film ; căci fără actori, nici teatrul, nici filmul nu sînt
posibile. E o condiţie, hai să o spunem, „sine qua non". Nu sînt interpreţi
cuveniţi,
nu e spectacol adevărat. Cum nu poţi cîştiga la loterie, ierte-mi-se
comparaţia,
dacă n-ai bilet, oricît de mare se anunţă premiul. Trebuie să precizăm asta, fiindcă
am văzut scrisă negru pe alb, în cursul pomenitei discuţii, nemaipomenita
afirmaţie
cc nu intră în atribuţiile regizorului „munca cu actorul". Ceea ce e cu totul fals.
Regizorul este cel care răspunde integral la acest capitol, indiferent dacă are
la îndemînă actorii, pregătiţi sau nu în institute. Menirea institutelor de teatru este
doar să-l ajute pe el, nu sâ-i dea neapărat mură-n gură interpreţii de care ar?
nevoie. Regizorul trebuie să reprezinte, în ordinea învăţămîntului,
o
suprafacultate,
care desăvîrşeşte
toată pregătirea anterioară a actorului. Fireşte că, uneori, omul
nostru are norocul să gasească în cadrele teatrului
respectiv
actori care
şi-au
ăovedit cu alte spectacole meritele;
unii care sînt chiar la apogeul unei cariere
mult lăudate şi au publicul lor. Dar şi atunci, regizorul ar avea ceva de spus, căci
nici o interpretare
nu merge după tipicuri anterioare. Ştim că sînt regizori care
mizează exclusiv pe talentul şi capacitatea de a se descurca a unor interpreţi
prestigioşi, care furnizează pe deasupra şi excelente capete de afiş. Succesul lor personal
stropeşte
şi pe domnul regizor care, picătură cu picătură, se trezeşte
într-o
zi
regizor european. Să tot fii director de scenă cu asemenea actori. Am avut în trecut
vreo cîţiva regizori de faimă indiscutabilă, dar care nu se pricepeau la jdcul actoriior şi pentru nimic în lume nu ar fi făcut afişul altfel decît ca un catalog de
ilustraţii scenice. Nu erau directori de scenă, cu toată personalitatea
lor nu lipsită
de oarecare farmec, pentru că de pe urma lor n-a rămas nici un dctor, creat de ei.
Toţi marii regizori, fără excepţie. au fost creatori de mari actori. în teatru şi îri
film, acesta este semnul, steaua în frunte, după care îi poţi identifica. Noi am avut
în trecut doar doi directori de scenă care au fost adevăraţi regizori (e drept, ?u
calităţi oarecum opuse): Paul Gusty şi Alexandru Davila. Cel dintîi a creat marerr
pleiadă de comedieni a Teatrului Naţional; dar aci, ar, trebui să vorbim şi despre acela
care, fără să fie director de &cenă nominal, a fost, desigur, ceh mai mare om al scenei
pe care l-a avut teatrul romînefic. Se numea lon Luca Caragiale şi regia lui, cît a
putut să se transmită şi să se păstreze, deşi anonimă, a ajnns în 1956 pînă la Paris,
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odată cu Scrisoarea pierdută. Ne-am arătat de nenumărate ori dorinţa ca un editor
critic să facă o culegere din tot ceea ce a scris Caragiale cu privire la regie şi la
spectacol. S-ar putea vedea atunci că el a fost un uimitor precursor al marilor
regizori europeni de mai tîrziu. Poate că, totuşi, cindva, vreun aspirant în teatrologie va găsi că 'e aici un subiect de teză mai original decît o compilaţie după
diverse texte mai mult sau mai puţin pretenţioase, dar în genere
mediocre.
Lui Alexandru Daviîa, ca director de scenă, îi datorăm pleiada Tony Bulandra,
Lucia Sturdza Bulandra, Marioara Voiculescu, lon ManGles--u, Gh. Storin şi alţii,
care au dus aproape, în ultima jumătate de veac, teatrul romînesc pe umerii lor.
Cei mai mulţi dintre actorii de mare popularitate de azi — Aura Buzescu, G. Vraca,
Calboreanu, Critico — s-au impus cu timpul, singuri, cum au putut.
Regizorul eisfe de-a dreptul responsabil de jocul actorilor. De altminteri. clnd
nu cere altfel autorul, el trebuie să fie neapărat şi cel care face distribuţia. De
clie ori crilica scrie că un actor şi-a jucat prost rolul, nota rea este în primul
rlnd un bobîrnac peste nasul teoretic şi ochiul miop al regizorului care n-a ştiut
să-şi aleagă interpretul,
n-a ştiut să-l îndrumeze
şi să-l frîneze la nevoie, sau
n-a ştiut să-l scoată la timp din rol. Nu poate fi primită scuza că nu are interpreţi.
El e dator să şi-i detecteze,
să-i încerce, să-i recruteze, să-i schimbe, să-i stirnuleze, să-i îndrumeze, să-i galvanizeze. încă o dată, de cîte ori citiţi într-o dare
de seamă că un actor a fost „prost" în rol, trebuie să adăugaţi numaidecît şi
exclamaţia:
„prost regizor". Nefiind apt să creeze actori, regizorul este nevoit să
trîşeze, luînd ochii şi fudulindu-se
cu decorul. Dacă un teatru e năpădit de actori
jără talent, inutili, pe care el nu-i poate transforma, atunci regizorul e obligat să
plece şi să caute în ăltă parte actoriî pe care-i crede de talent sau, de nu, să-şi
schimbe rneseria. E adevărat că lipsa de talent a regizorului duce bună casă cu
lipsa de talent a interpreţilor,
dar un teatru adevărat cu actori mediocri nu e de
conceput. Trebuie închis fără întîrziere sau detaşat acolo regizorul adevărat, salvator. Din fericire, cazul acesta e destul de rar. Mult mai frecvent este cazul teatrelor
în care frumoase talente virtuale vegetează şi se ofilesc nebănuite, neştiute,
fiindcâ
regizorul responsabil e orb sau e pur şi simplu un impostor. Dacă directorul
teatrului, care este cel responsabil de climatul necesar înfloririi repertoriului şi talentelor actoriceşti
într-un
teatru (şi la fel directorul cinematografic),
nu
izbuteşte
în misiunea lui, dacă nu ştie să creeze' acest climat, bineînţeles că trebuie înlocuit
fără întîrziere. Rămîne faptul că regizorul este mîna lui dreaptă şi cinstită, iar, 1a
nevoie, la mare nevoie, înlocuitorul directorului
carent.
Ar fi fost deci de dorit ca în dezbaterea care s-c urmat timp de un an de
zile, să se arate că intră în funcţia de regizor, în\ primul rlnd, formarea
actorilor.
Acest fapt implica de altfel şi dezideratul ca regizorii să fie încadraţi — cei mai
buni — în primele rînduri ale profesorilor,
la institutele
de teatru şi film. Cei
mediocri nici nu trebuie să )calce pe acolo. De ăltfel mi se pare, sincer vorbind,
că vreo doi regizori tineri au înţeles multumitor
acest lucru.
\Un text nu e niciodată complet, căci el nu dă decît şirul gîndit şi vorbit.
Cel mai genial text, cel shakespearian, este lipsit de carnaţia gestului, de expresia
ochilor, de prezenţa trupului, a mişcării fizice, de tot ceea ce e dat viu în această
clipă şi în acest loc. Gesturile se pot sugera, dar nu se pot descrie real nici cu mii
de cuvinte. Rezultă de aci că un text genial are nevoie de interpreţi geniali, mai
exact : congeniali. j Cu interpreţi
sub nivel sau valoare, textul scade cu gradele
corespunzătoare
pe graftcul
spectacolului.
Repetăm : se poate întîmpla ca izbînda unui actor să fie meritul lui exclusiv
(date fiind condiţiile în care se face la noi direcţia de scenă), dar dacă un actor
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e prost în rol, aici meritul negativ şi răspunderea sînt în mod integral ale directorului de scenă. El trebuie arătat cu degetul.
Dar cum am spus, cazul cînd un teatru este lipsit de actori de talent este,
din fericire, destul de rar. Mult mai des se întîmplă ca directorul de scenă să
ignoreze forţeie vii, cele în germen, ale teatruîui, aîe fiîmului, şi să meargă, aşa cum
s-a arătat, cu ochii închişi, dibuind pe drumuri bătătorite. Un regizor care ignorează.
care nu pricepe arta actoruîui trebuie înîăturat de la început ca un candidat care
a luat zero la teza scrisă. E de prisos să mai fie încercat îa oral. Cum să aşteptăm
de îa un regizor deştept organizare de accente, viziune scenică, ingeniozitate, ritm,
intensitate emotivă. dacă ei nu cunoaşte condiţia primordiaîă a spectacoîului ? Ce
oaioare mai au grimaseîe, spusele şi articolul lui ?
Aşadar, cînd un regizor îţi expune doct rezumatul îecturilor sale, mai mult
sau mai puţin fericite, ia-î de nasturele iodenului şi întreabă-l la rece : „Dumneata
ce actori ai creat... ai format, în sfîrşit.. ai descoperit ?"
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