T E AT R U
MODE
C O ME D I I

e zi ce trece, dezideratul
lozincă "ţara întreagă e o
scenă" lansat de (in
sfîr,lt) răposatul festival
"Cintarea României" ne
revine mal des in minte,
--��---' pentru că la tot pasul il
întîlnim ''tradus in viaţă•; cum suna un
alt deziderat-lozincă al unul alt faimos
răposat. Ş 1 pentru· c ă n o i ne-am
deprins, încă de m u ltă vreme, s ă
înfăptulm "cele mal cutezătoare visuri",
lată că sintagma amintită a depă,lt
în1elesul unei (simple) metafore, tlnzind
să devină (complicată) realitate. Cind
spunem "ţara intreagă e o scenă" nu ne
mal referim la faptul că pa fiecare răzor
răsună o clmllltură, că oamenii muncii
de la oraf8 •' sate o 11n tot intr-un dans
,1-o melodie, că doi muncitori care se
ceartă nu se in)ură el alcătuiesc pe
dată o "brigadă" •I-ncep a se critica
constructiv (că nu de cacofonll ne-m
pledlcăm noi cind lansăm expresii cu
valoare de decret-lege). Nul Acum vor
bim de scenă in sensul cel mal "llvlng•
cu putinţă, o scenă care, practic, nu
mal are spectatori pentru că intreaga
suflare s-a ingrămădlt, arsă de patima
spectacolului, printre lnterpre11 (chiar
dacă sint în cor, tot artiştii).
La început a fost - aşa cum era firesc,
a , a c u m c e r e Istoria teatru l u i -
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tragedia. MIIi, groază,, catharsis, fatum,
sentimente tnilţitoare, Jzbivlre. Cum
ne tnvaţă Aristotel. Din cor .a desprins
un Interpret, apoi doi, trei, mal mul1f (nu
p{ea mul1f, totufl, pentru că n-ar mal fi
avut pe cine dirija). Cum ne invaţă Aris
totel. Am cochetat pu1fn cu comedia
(firă să zăbovim insă) fi ne-am aruncat
cu pasiune tn satiră, pentru că ames
tecul de patetic fi comic ne-a fost,
probabil, m a l a pr oape de suflet.
Temelia unul spectacol "ca la carte"
fiind pusi, "bazele teoretice" rezolvate,
puteam, in sfri llt, să ne vedem visul cu
ochii fi să exclamăm fericiţi: "ţara
intreagă e o scenă".
ŞI pe o scenă, desigur, se succed
perioadele fi odată cu ele modele (tl
modele dar mal cu seamă mOdele). La
noi, strănepoţll lui Făt- Frumos, a durat
un an Istoria 'teatrului care altora le-a
luat două mll�nll. Far.a, de exemplu,
n-a atteptat secole pentru a apărea. A
urmat, la scurtă vreme, tragediei, ba
gurile. rele afirmă că s-ar fi născut
simultan, in acelafl spa1fu fi timp de
joc. Doar Jnterpreţll erau alţii. ŞI
bineinţeles preţuirea p u b l i c u l u i.
Dovada? La actorii tragediei mergem
cu flori, la cel al farsel doar cu
revendicări ti cererl spre·aprobare.
De mult succes s-a bucurat fi se
bucură qul-pro-quo-ul care prin stator
nicie dovedefle că nu e o simplă modă
el un esen1fal, peren mijloc de expresie
(ar fi un joc de cuvinte extrem de Ieftin
daci am spune: sau de Impresie).
E x e m p l e ? La nesfirtlt.
Prudenţi fiind, să luăm unul
mal vechi. ln "zilele fierbinţi
ale revoluţiei", Mihai Lupol
ne-a a p ă r u t ca braţul
inarmat al ţării, singurul
care ne dădea llnlfte cind stlclea
ochelarii fi arma către noi, umili
telespectatori. El ne apăra de terorlftll
care mul1f erau, pu1fnl au rămas (spre
deosebire de dlslden11 care pu1Jnl au
fost, mu111 au rămas). L-am luat· drept
un erou. Apol l- am luat (de fapt, ni .a
dat) drept un ministru. Apoi drept
cineva care nu se file prea bine cine e
el. Măcar una dintre Ipostaze (care?)
e r a f a l s ă , a f a că s-a afternut
binecuvintata tăcere fi ou l-am mal luat
deloc (nu I-au luat el nici elveţlenll
cărora le-a cerut azil politic, ceea ce,
probabil, n nellnlttette mal tare). C"rte
exemple de qul-pro-quo ce 11n galeria
cu sufletul la gură nu se pot dai lullan
Vlad ne-a salvat fi el de terorlftl, ca să
nu mal vorbim despre "gealul" Guta,
•gealur• Mllitaru fi celelalte piepturi de
aramă de care s-au zdrobit malver
saţlunlle mlsterlotllor lnexlsten 11
terorlttl. Zdrobite fiind toate aceste
rele, eroii de atunci s-au retras cu
demnă discreţie - care la pensie, care
in boxa acuzaţllor. Ale vieţii valuri fi
ale teatrului regulll
Epoca modernă a teatrului nostru a
înlocuit tragedia cu melodrama. Am
compătimit cu cepexittil, care mult au
fost umiliţi fi obldlţi de dictator fi dlc-

tatoare, am· pRns rizfnd cu Postelnlcu,
ne-am sfitlat fi ne sfitlem sufletul
pentru handicapaţii nottrl (pe care
s u e d e z i i - g e r manii-ame ricanii
tJ
ingrijesc, e l nefiind suficient de sen
sibili să. pRngă). ŞI af8 mal departe.
Mult mal departe, mereu mal departe.
Melodrama a prins grozav la public fi e
prezentă, practic, pretutindeni. ln Par
lament, la mitinguri fi la contra-mitin
guri, la anlversărl fi c:Qntra-anlversărl,
in agricultură, Industrie, ·transporturi,
servicii etc. Cu preo1fl-n frunte ori cu
microfonul in gură se rostesc tirade
mett8fuglt induJOfătoare, lntrlgant&,�l e
arătat cu un gest spectaculos (el e
mereu altul, depinde cine-I arată, dar
nu asta contează el măreţia gestului),
victima (ti ea mereu alta, in func1fe de
distribuţie) e ridicată pe braţe,
dezgolltă (sufleteftel) pentru a 1 se
vedea bine toate rănile unei Inimi
slm'ţltoare fi mult incercata. Gustul
pronunţat pentru melodramă (dacă nu
penJru farsă tragică) schimbă totul, ifl
lasi amprenta pe orice "felle de viaţă".
U n ţăran din Transilvania e bătut
sălbatic. La inceput ne cutremurim tn
faţa Imaginii, ca oameni normali ce ne
aflăm, dar in cele din urmă pină fi in
acest caz limită, ni se refuză drama.
VIctima - victimă autentică - devine un
subiect de tiradă, e smulsă pur fi
simplu de părţile bellgerante, pozată,
lntervlevată de unii fi de ceilalţi. Toată
lumea e preocupată - fi e firesc, e nor
mal, e omenette - de tragedia prin care

de a angaja intr-o declaraţie per.oane
(oficiale!) care n-au habar de con1fnu
tul acesteia. Se recunoatte (mal mult
sau mal pu1fn) indrepti1frea gestului,
se face (mal mult sau mal pu1fn) mea
culpa in dreapta fi in stinga, totul pare
a Intra tn normal. Alei Intervine, insi,
lovitura de teatru. Acelafl ministru
(simpli coincidenţă) este Interpelat tn
Parlament (nu in guvern, deci nu e nici
o legătură) asupra cheltuirii fondurilor
incredlnţate pentru dlrlgulrea - fi, pe clt
·posibil, supravieţuirea - domeniului de
care răspunde. Emoţii, zvonuri, agitaţie
la galerie. Rezultatele anchetei des
chise intru elucidarea cazului nici nu
mal au Importanţi. Mal intn că ele vor
apărea, după un inţelept obicei, foarte
tirziu, atunci cind Interesul se va fi
mutat către alte zone; apoi, intr-o
societate plină de temperament fi cu
u m o r i s c h i m b ă t o a r e , minati de
nesfirflte (fi, atlt de des, motivate)
suspiciuni, esenţial e să plasezlla timp
semnul de intrebare, nu să-I răspunzi.
Lovitura de teatru are totdeauna ros
turlle el tn sttrnlrea spectatorilor, spre
depllnul beneficiu al spectacolului.
Piesa poll11stă nu llpsefte nici ea de
pe' atlf. Opere de artă răpite poporului
fi duse hit peste miri fi ţări, Inter
venţii in presă de tipul •urmăriţi,
prindeţi, arestaţi", o pere de artă
regăsite, autenticitatea lor corrtestată,
rechizitoriu patetic, desfifurirl de
forţă lnterpretatlvi, piese de bravură
actorlceasci, acldularea popularulul

a trecut Mihai Cofarlu dar ascultind,
citind, vătlnd Interviuri, reportaje, co
mentarii, lnterpelirl pe această temi,
incet-incet se Insinuează o senza1Je
stranie, un gind teribil: ţăranul Mihai
Cofarlu nu mal incape, de fapt, in
această Istorie. Trupul lui de om viu,
schilodit, torturat, din care in prlm4vară
a curs singe nu "pilde cutremurătoare"
incepe a fi zidit in fraze gilgU1oare fi in
declara1fl patetic- amenlnţătoare. l s-au
pus nenumărate intrebărl, in vremea
din urmă, in afara uneia: cum se simte,
care il e starea s ăn ăt ăţii d u p ă
incercarea prin care a trecut. Fără
această - banală, poate -·intrebare,
toate fluvllle de vorbe ce s-au rostit fi
s-au scris nu pot convinge (pe mine,
cel pu1Jn) că "emlţătorll" acestor vorbe
s-au gindit la o dramă. De tratat,
oricum, au tratat-o, cel mal mu111 dintre
el, ca pe o melodramă de succes sigur
la public.
Ce s-a mal purtat, ce se mal poartă
pe "marea scenă a ţării"? Lovitura de
teatru. De mare efect ti ea, spulberind
o r i c e tentaţie de somnolenţă a
publicului spectator. Un ministru ifl dă
demisia (demisie tehnică, af8 cum se
cuvine unul guvern de tehnocraţi),
pentru a protesta impotriva obiceiului

serial de televiziune •cronica Par
lamentului" f.a.m.d.
Pe marea scenă a ţării, mc)dele se
succed, genurile literare coexistă, se
Impun vedete fi apoi dispar, se impart
fi se retmpart roluri, se creează fi se
dispersează trupe, se aplaudă la scenă
deschisă sau se fluieră, se rostesc
e l o g i i v e rslflcate după m o d e l u l
strlgăturllor la horă, se exprimă rezerve
crltlce cu ajutorul ringllor fi al sticlelor
Incendiare. teatru, mode, comedii, cu
autori de scenarii dramatice (uneori,
curat dramaticei), regizori fi actori,
d e c o r u r l fi c o s t u m e . Nu se uiti
recuzita, se urmirette detallul sem
nificativ.
Un singur element, unul singur pare
a fi Ignorat, d8fl in absen1a lui nu poate
e x i s t a s p e ctac ol: p u b l i c u l c u
mărunţeaua, cum ti numea MJIIo. Dar
orlclt de frumos ar suna expresia, dacă
vrem să-I spunem, azi, pe nume,
trebuie să folosim termemd modem public plătltor. Pentru că intotdeauna,
in afara autorilor comedlel fi a In
vitaţilor din loJI, este fi un public
scump - plătltor datorită căruia, lui fi
numai lui, reprezentaţie poate con- tlnua.
• CRISTINA DUMrrRESCU
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