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Pe afişele teatrale ale u ltimelor două
stagiuni, un nume care revine foarte
des, obsesiv aproape, este acela al lui Sla
womir Mrolek. De cele mai mu lte ori e
vorba de piesa într-un act In largul mării,
dar au fost puse în scenă şi Carol, şi
Pol lfla şi Ghebosul, cu un ... nesat pe care
la prima vedere am fi tentati să-I atribuim

reactiei, fireşti, la interdicti� (cîrid mai
dură, cînd mai putin d u ră , dar mereu pre. zentă) ce a planat ani _ la rînd deasupra
operei dramaturgului polonez. La o pri
vire mai atentă s-ar putea să consta
tăm, însă, că interesul extrem de viu pen
tru dramaturgia lui Mrofek manifestat
acum de teatrele noastre se explică nu
numai prin valoarea scenică, nu numai prin
i nvocata reactie la o interdictie ci şi sau, poate, mai ales - pl"in concordanta
între hătişul de întrebări născîndu-se una
d intr-alta, completînd u- se ori anulîndu-se
u na pe alta, pe care îl contine mai tot
deauna o piesă de Mro:lek, şi întrebările
în care n e cufundăm - sau din care ne
înăltăm - în această perioadă noi înşine.
Abatorul, p rez entată în premieră pe ta
ră la Teatrul din Oradea, este un Mrofek
de o factură mai deosebită, în care îl re
cunoa ştem pe autoru l din Tango sau din
Emlgranfll, de pildă, dar îl descoperim
di ntr-un unghi diferit; deşi poate ar fi mai
corect spus - la o vîrstă artistică diferi
tă . Eliminat de la nivelul replicii, absu rd u l
coboară într-un strat mai adînc, atinge mo--

tivatiile, nu se opreşte la comportamen
te, minează neliniştitor, deşi abia vizibil,
coerenta aparentă a întîmplărilor şi a re
latiilor. Neobişnuit în Abatorul, fată de
alte piese ale lui Mrofek, este aspectul
de teatru realist, tradi tional, în care mo
mentele culminante nu sînt însă explozii
ci implozii, deci nimicitoare, mereu acce
l erate prăbuşiri în interior, către i nteri
or. La început, situatiile, personajele, evo
l uti ile par fireşti, normale - cu nuanta
de bizarerie pe care _o contine în sine,
de fapt, orice normal itate. Absurdul apare
cu atît mai grav, mai amenintător, cu cît
el e « secretat» de situatii, personaje, evo
l utii normale, u rcă lent, ter-ifiant, inelucta
bil din străfu nduri greu de sondat. Totul
e posibil, totu l e imposibil, arta nu poate
trăi abstrasă din cotidian dar cotidian ul
o striveşte, o anulează; exi stă u n adevăr
sau adevăruri1 sîntem liberi să alegem1
sîntem capabili să alegem? Tntrebările se
aglomerează, se ramifică, nu cer de fapt
răspunsuri ci tăria de a-� pune mereu în
trebă ri.
Unul d i ntre importantele succese profe
sionale ale reg izorului _Alexandru Col
pacei se leagă de dramaturgia lui Mro1ek
şi de trupa teatrului din Oradea. E vorba
de piesa EmigranfU, montată aici în urmă
cu aproape 1 5 ani, care s--a bucurat de
o primire extrem de călduroasă din partea
criticii şi care 1--a plasat pe, atunci,_ tînă rul
d irector de scenă într-o pozitie invidiabilă
în topul de valori regizorale ale epocii.
Din nou la Oradea, din nou cu o piesă
de Mrofek, Colpacci reia, parcă, expe
rienta de acolo de unde se întrerupsese,
cu firescul spor de experientă - al
l ui , al lui Mrozek, al teatru lui orădean.
Rezu ltatul este pe deplin meritoriu ş i dacă
nu utilizăm un cuvînt mai entuziast e nu
mai pentru că spectacolul văzut - pre
miera oficială - lăsa impresia unei faze
avan sate a repetitiilor, aflate aproape de
final, dar încă nu la final. Ritmul părea încă
prea relaxat, se simtea nevoia unei fini
sări, a unor accente care să luminez e, să
dea forţă de expresie rezolvărilor în mod
cert valoroase.
De nevoia u nor mici dar obl igatorii fi
n isări «suferea• şi interpre'tarea. Cu un pas
înaintea celorlalti n i s-a părut I on Abru
dan - foarte sigur, foarte ferm în con
turarea unui personaj dificil de fi gurat, în
care artificialul macină autenticul pînă l a
anulare. Pentru tînărul Daniel V ulcu, rolul
principal al piesei este o grea, foarte grea
piatră de încercare pe care o clatină, o
şi urneşte dar nu reuşeşte întotdeauna
s-o înalte efectiv de la pămînt. Interpretări
bune, d(lr care aşteaptă şi ele tuşa finală
( uneori a sta poate însemna estomparea,
nu neapărat adăugirea unor linii) se da-
torează Marianei Presecan, Simonei Con
stanti nescu şi lui Tiberiu Covaci.
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