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Arătam in articolul din număruî trecut al revistei, de ce a fost firesc ca nefericita concepţie despre „scenariul literar", după care un scenariu trebuie să-si dovedească însusirile artistice neapărat la lectură si să fie judecat după insusirile
lui „literare", nu putea duce decit la insuocese în serie, sfîrsite intr-o fundătură fără
soluţie. Dar subliniam cu acest prilej ră nu gâsim mai fericită nici concepţia care a
dominat, după cit se pare, la „Consfâtuirea creatoriîor in cinematografie", aceea a
scenariuiui de resort regizoraî, a textului pretext pentru exerciţii regizorale în cincmatografie. Ca si in teatru, si in realizarea filmuîui se impune primatul
textului.
Nu ne-am închipuit nici o clipă că prin asta am îămurit datele problemei. De
altfel, gindul nostru nu a fost decit o expunere aporeticâ, în realitate o invitaţle
la discuţie. Condiţiile tehnice in care apare o revistă iunară nu ne-au ingăduit să
asteptăm eventuale obiecţii ţi propuneri, ca sâ stim in ce puncte ale malului bate
eventual sivoiul discuţiei, pentru îndrumarea ei mai departe. Ne mulţumim de aceea
cu un material indirect, insă interesant ca date, care ar putea sâ stimuleze
feturite
observaţii. în „Gazeta literară", unul dintre fruntaşii criticii dramatlce de azi, Vicu
Mindra, publică, în cadrul unei serii, un articol „Despre caracterul scenic al dramei",
care ni se pare interesant. O discuţie nu e dialectică, dacă nu dă locul cuvenit termenilor iniţiaii, dacă afirmaţiile îuate in consideraţie nu isi păstrează faţa proprie.
lată de ce vom urmări mai de aproape firul esenţial al expunerii făcute de confratete
nostru. Vicu Mîndra aminteste din capul locului formula lui Thibaudet, critic literar
de mare reputaţie in Franţa dintre cele două războaie, formulă „care proclamă superioritatea spectacoleîor intr-un fotoliu" asupra celor din sala de teatru. „Thibaudot
deosebea astfel In literatura dramatică... teatrul-teatru, de reatrul-literâtură... Teatrului-taatru Ii refuza orice legâtură cu literatura... I.âudind „teatrul-literaturâ" al lui
Lenormand, criticul subliniază ca pozftivâ construcţia epicâ, de roman a pieselor
acestuia, adică tocmai divorţul afirmat cu legile genului dramatic..."
Thibaudet era în mare măsură un erudit ţi un pervertit al literaturii, ,jde la
chose littăraire", fărâ prea multă sensibilitate pentru harul artistic. Preferinta pe care
el o acorda lui Lenormand faţă de Marcel Pagnol arată că între contemporanii săi,
privirea criticidui se ptimba confuză. Urmaţii indirecţi ai lui Thibaudet sînt cei
care gustă cu poftă acel hibrid care este „scenariul literar". Puţin înainte de războiuî ceiălalt, trâia în Franţa un autor dramatic foarte subţire, care scria piese
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«.rezute foarte intelectuale ţi erau foarte preţuite de esteţii timpuiui său. Se numea
Francois de Curel şi este astăzi tot atît de puţin jucat ca şi Lenormand cel preţuit
de Thibaudet. Fireste câ Vicu Mîndra nu e de părerea lui Thibaudet. „El avea desigur
dreptate atita vreme cit nega valoarea literară a teatrului meştesugăresc, redactat
cu verva superficială şi bazindu-şi succesele exclusiv pe lovituri de teatru pregătite
cu mâiestrfe".
Aci, termenul „valoare literară" ar putea să ducă la confuzii. Ar putea să
apară ca o intoarcere la „teatrul-literatură".
Confuzia este numai terminologică şi
n datorită faptului că, in decurs de două mii cinci sute de ani, Teoria Artei nu a
izbutit să detcrmine nici unul dintre termenii folosiţi în discuţiile despre artă.
Vicu Mindra, oţa cum este tradiţia, gindeşte „literatura" ca un gen artistic, iar
poezia, romanul, hteratura dramatică etc. drept speciile lui. Am spus „etc", fiindcă
±1 critira (literară, plasticâ, dramatică, muzicală, cinematografică, iar etc.) sînt tot
rpecii literare. Numai că această concepţie ingăduie oarecum ca punctul de vederc
<tl lui Thibaudet si al partizanilor
„scenariului literar",
gonit pe usă, să se
intoarcă pe fcreaslră, calităţile esenţiale ale teatrulul trebuind să coincidă cu ceîe
titurarc (stil. frumuseţea
llmbii, erudiţle, farmec, „origlnalitate"
etc).
Ttnărul critic insă, datorită bunului simţ transcedental al culturii, cit şi propriului sâu bun slmţ, depaşeste dificultatea, si o depăseşte aşa cum s-a făcut totdcauna în doua mli cinci sute de ani, sărind de pe linie cu seninătate comodâ.
Citind pe A IV. Schlegei si pe Belinski, d-sa scrie:
,,Am vrea astăzi sa precizăm, tocmal fnptul câ valoarca literaru (?) a operei
uramaticf este eondlt,ionatâ nebănult de niult tocmai de virtuţile sa!e scenice.
Intr-adevar, cum putem sa discutam valoarea unei piese fâră a ne opri asupra
profunzlmii caractorelor sale ? Şi cum putem doblndi succese in analiza caracterologica
a personajelor. I.U.I a judeca intensitatee şl valabilltatea confllctului in care se limpozesc tiasfiturile erollor ?"
Dcstgur, dificultatea a fost depăşită, dar privind cu atenţie formularea d-sale
despre „virtuţile scenicc", nu putem să nu bâgăm de seamă că „profunzimea caracterelor", prccum si „intensitatea şi valabilitatea conflictului" sint „virtuţi" care se
cer si romunului, şi filmului. (Lăsăm de o parte alte două-trei
„virtuţi",
ca:
„atmosfera specifică, logica intrărilor si ieşirilor din scenâ" şi „nervul
dramatic",
deoarece in zona asta formularea ni se pare grăbită ţi ar merita o discuţie apropiatâ,
pnmejdle fiind sd ne depărteze de punctul de vedere al „Primatului textului", care
>:■ sprijinlt de Vicu Mindra cu aceeasi hotărire ca ţi de noi).
Ceca ce ni se pare sigur, e insă că aceste „virtuţi" sint şi ale filmului, şi ale
romanului. Nu sint. cu alte cuvinte, „specifice teatrului", mai bine zis dramei. E de
netăgăduit cu un roman bun ca şi un film bun se întemeiază pe caractere puternice
ţi conflicte intense, in zonă superioară. Şi atunci, ce este propriu teatrului ţi ce
e propriu cinematografului ?
Cu aceasta, revenim insă la discuţia incepută in numârul trecut qj revistei.
Primatul textului nu poate ft pus in discuţie nici în regia teatrală, nici in regia
cmematografică. Textul este cel care reprezintă creaţia propriu-zis:
caractere, probleme şi conflict intens. Chiar atunci cind e vorba de un scenariu oral. Ne gîndim
tidică la unii regizori mari care au lucrat de-a dreptul, fără scenariu. regizorul creind
scenariul pe măsura turnării
filmului.
Dar atunci, se pune iar întrebarea cu care încheiam data trecută. Ce rămine
regizorului în ambele imprejurări ? Care e contribuţia artistică a regizorului in
teatru, "m cinematograf ?

gral,

P. S. Intte. timp ni s-a dat prilejul să citim în „Film", publicat pare-se intechiar referatul „Consfâtuirii...
creatorilor în cinematografie" redactat de un
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grup de creatori. El confirmă bânuiala inspirată de cele două articole, citate in
numărul trecut, detpre unele grave confuzii teoretice. Se impune tn mod cu totul
dogmatic un citat nefericit (pare-te trunchiat) din părerile marelui regizor sovietic
Eitenstein si de aci erori contecutive. Din fericire insă, ţi aci, bunul timţ dar mai
■ales ceea ce am numi un admitibil inttinct de conservare si progret al filmului
romlnetc biruie. E atit de pationat, de viu si de documentat aceit referat că dacă
n-ar fi confuziile teoretice am tpune că este excelent redactat. Et lată să te vadă,
că mai mult decit in celelalte imtituţii creatoare in artă, proolema no. 1 In cinematografia romineatcă ette problema conducerii. La Teatrul Naţionat Ae pildă succcsiunea cauzală in creaţie poate fi (in mod provizoriu, impropriu si pinri la urmâ cu
scadenţâ pericutoasă) următoarea: actor-regizor-director.
Dacă al actori buni, regizorut face dittrtbuţia şi nu-si mai bate capul, iar directorul se lasă in seama regizorilor lut. Dar in cinematografia romineascâ n-ai actori care să duca totul pc
umerii lor. Aci conducerea trebuie tă creeze tuccetii:
tcenaristi, regizori, actnri.
E neapărat necetară o conducere aptă tâ vadd ţi tă deoiebeascâ un scenariu autentic, sâ selecţioneze regizorii care la rindul lor trebuie sâ creeze actorii necetari,
cum au făcut toţl marii regizori în iitoria cinematografului univcrtal. Unii dintre
acestia au ţtiut să lucreze cu actori medlocrt, folotindu-le abil deţectele, dar au
ţtlut. Cu alle cuvinte, ai conducere, ai cinematografie rominească. N-ai conduceru,
realizezi ceea ce s-a reatizat pină in ultimul timp. Dar cei care, pe lingă alte
<mportante rătpunderi, au si răspunderea dezvoltării culturii romineştt, ca sl poporul
muncttor vor mai mutt decit atit, mult mai mult.
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