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DINTR-UN JURNAL TEATRAL
a moartea patriarhului Teoctist, un teolog a
scris o tabletã, într-un ziar central. Tableta
aceea m-a impresionat & culpabilizat. În
ea ni se reamintea povestioara aceea cu cãlugãrul
care-ºi mîntuise sufletul fiindcã nu-ºi judeca
aproapele. Nu-l osîndea. Nu-l condamna. Nu-l ponegrea. Nu-l condamna. Sã nu poþi face asta, înseamnã
sã fii o naturã cu-adevãrat superioarã.
Din pãcate, noi, în teatru, n-avem acest privilegiu.
De la director pînã la spectator, parcã ne-ntrecem în a
judeca pe toatã lumea ºi a da, zilnic, verdicte: condamnãm eroi dramatici, scriitori de teatru, regizori,
actori, scenografi, muzicieni, coregrafi. Cînd publicul
nu ne aplaudã, îl înjurãm. Cînd criticii nu ne laudã,
apelãm la... (alt gen de) Sfinþi & Dumnezei.
Teatrul e conflict. Biserica – împãcare. Numai
monahul de la Rohia lãcrima în finalul Scrisorii pierdute, crezînd cã Nae Caþavencu se împacã cu
Tipãtescu, în timp ce poliþaiul strigã Muzica!...
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¤
Gãsesc printre miile-mi de fiºe care tind sã mãngroape, în camera de lucru, una care sunã utopic: un
(încã) tînãr regizor anunþã cã va realiza integrala
Shakespeare, pe scena unui teatru moldav.
Intervievatorul întreabã, cu o prudenþã fireascã: „Nu
e prea mult spus Integralã? Ce ar însemna?”. „37 de
spectacole, e simplu de înþeles!” – rãspunde temerarul director de scenã. „În cîþi ani?”. „ În 37 de ani!”.
Frumos proiect. Numai cã, dupã ce a montat al
treilea text shakespearean, autorul integralei a dezertat, optînd pentru o funcþie de conducere... la Teatrul
de Operetã!
ªi bietul Will a rãmas, din nou, în România, fãrã
integralã. Pãcat! Eu zic cã ar fi meritat-o...
¤
Dintr-o revistã recent apãrutã („Noua literaturã”,
martie a.c.), spicuiesc cîteva rînduri ale unei tinere
cronicãrese. O fac din respect pentru oamenii de
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teatru care nu mai sÎnt tineri; ºi din respect pentru
teatrul adevãrat, care nu este dependent de mode &
timp, tinzînd spre Olimp.
Tînãra atotºtiutoare recomandã, mai întîi: „... de la
60 de ani încolo trage obloanele ºi ai încredere cã cei
care vin vor ºti sã facã ceva”. Sigur cã trebuie sã ai
încredere în tineri – de altfel, nimeni nu i-a persecutat, în ultimele decenii. Dar ce faci cu Rebengiuc,
Ciulei, Pintilie, Andrei ªerban, Marin Moraru, ªtefan
Iordache, Vali Seciu, Olga Tudorache, Cãtãlina
Buzoianu, Dorel Viºan º.a., care au ghinionul de-a fi
depãºit 60 de ani ºi care n-au bunul-simþ de-a trage
oblonul?...
Alt verdict dat de juna comentatoare: „În momentul de faþã, teatrul din România plictiseºte!”. Aoleu!
Chiar tot? Chiar ºi cel al protejaþilor cronicarei?
Chiar ºi al celor care nu trebuie sã... tragã oblonul?
Teribilã veste!...
În fine, vorbind despre un spectacol contestat ºi
adulat totodatã (lucruL e posibil în teatru!), intervievata explicã, doct: „Nataºa din Trei surori face...
pipi în samovar. În contextul regîndirii piesei, era
gestul care arãta exact totala sfidare a rafinamentului.
Ce poate þãranca absolutã sã facã?”... Chiar! Ca sã
arãtãm cã o eroinã din Cehov e þãrancã absolutã, o
punem în postura care atît de tare a convins-o pe
estetã. Pe considerentul acesta, toate personajele piesei ar putea primi sarcini aberante: Solionîi, cinicul
absolut, va mînca progeniturile Nataºei; Cebutîkin,
beþivul absolut, va bea tot ce gãseºte în samovar –
chiar ºi dupã ce a trecut pe-acolo Nataºa; Verºinin,
nefericitul absolut, îºi va tãia gîtul cu briciul; Olga,
singurateca absolutã, va tãcea toatã piesa, „vorbind”
numai prin gesturi scurte; Ferapont, sclerozatul absolut, se va scãpa pe el, nemaiajungînd mãcar pînã la
samovar...
E greu cu personajele astea clasice ºi cu criticii
ãºtia contemporani, cînd ating absolutul!
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