I N T E R V I U

AL CINCILEA INTERVIU
cu actriþa C O R N E L I A G H E O R G H I U
CORNELIA GHEORGHIU, actriþã a Teatrului Naþional „Vasile Alecsandri” în perioada 1962-1997, dupã care i s-a întrerupt contractul de muncã ºi a devenit profesoarã la Facultatea de Teatru a Universitãþii de Arte „George Enescu” din Iaºi.
În cariera ei excepþionalã a interpretat roluri de primã mãrime din dramaturgia universalã ºi româneascã. Rãmîn exemplare personajele create de ea, dintre care amintim – spre bucuria spectatorilor care au vãzut-o ºi spre informarea tinerilor care n-au vãzut-o:
Andromaca („Troienele” de Euripide), Beline, Celimene („Bolnavul închipuit” de Molière), Miþa Baston („D’ale carnavalului” de
Caragiale), Prinþesa de Eboli („Don Carlos” de Schiller), Camelia („Aceºti nebuni fãþarnici” de T. Mazilu), Fräulein („Gaiþele” de Al.
Kiriþescu), Lady Torrance („Orfeu în infern” de Tennessee Williams), Maria („Tot ce-avem mai sfînt” de Ion Druþã), Nanny („Efectul
razelor Gamma asupra anemonelor” de Paul Zindel), Gwendolin („Ce înseamnã sã fii Onest” de Oscar Wilde), Dona Rosita (din piesa
omonimã a lui Federico Garcia Lorca), Liza („Copiii soarelui” de Gorki), Viola („Noaptea regilor” de Shakespeare), apoi roluri în
piese de Pirandello, Giraudoux, Radu Stanca º.a.
Sigur cã actriþa îºi iubeºte toate aceste personaje, dar cele care i-au adus satisfacþii artistice unice ºi a cãror dulce povarã o poartã
mereu în fiinþa ei, fragilã ºi puternicã în aceeaºi mãsurã, sînt Ioana D’Arc din „Ciocîrlia” lui Jean Anouilh, Maºa din „Pescãruºul” de
Cehov, Abigail din „Vrãjitoarele din Salem” de Arthur Miller, precum ºi cele trei personaje brechtiene din piesele „Mutter Courage”
(Katrin), „Sfînta Ioana a abatoarelor” (Ioana) ºi „ Galileo Galilei” (Virginia).
Cornelia Gheorghiu este deþinãtoarea Ordinului Naþional pentru Merit, în grad de cavaler, ºi posesoare a indemnizaþiei de merit
acordatã de Ministerul Culturii ºi Cultelor.
Cînd a venit la conducerea Teatrului Naþional, regizorul Cristian Hadji-Culea, a rechemat-o în teatru, sã-ºi reia activitatea întreruptã în urmã cu zece ani. Actriþa a þinut sã se confeseze cu acest prilej ºi astfel am ajuns, împreunã, la convorbirea care urmeazã.
Discuþia începe amical, dar eu simt o încordare, o stare dramaticã în fiinþa ei; simt cã se aflã într-un moment în care trebuie sã ia
o decizie deosebit de importantã. O las, deci, sã înceapã ea. Dupã ce, cu mîndrie nedisimulatã, îmi aratã – pe perete – douã portrete
în peniþã, realizate de Dan Hatmanu, ºi dupã ce îmi citeºte un mesaj recent de la George Banu, care îi scrie de la Paris, intrã în subiect:

ornelia Gheorghiu; Mai þii minte cît de
greu acceptam sã dau un interviu? Uite, vara
asta (2007, n.n.ªt.O.) se vor împlini 45 de
ani de la absolvenþã; în tot acest timp, þi-am rãspuns
doar de patru ori la întrebãri. Hai, te rog, sã stãm de
vorbã ºi a cincia oarã – de data asta o doresc eu, pentru
mine ºi pentru publicul meu fidel.
tefan Oprea: Rareori mi s-a întîmplat sã fiu
solicitat în acest fel. De obicei îi solicit eu pe
actori sau îi provoc. Dar mi-a fãcut plãcere;
vezi, asearã mi-ai dat telefon ºi azi de dimineaþã, iatãmã. Nu-þi fac un compliment de convenienþã dacã-þi
spun cã faþã de altcineva n-aº fi fost la fel de prompt.
Nu motivez, deoarece ºtiu cã ºtii.
Aºadar, sã vorbim. Despre teatru ºi despre viaþa ta
în teatru. Ai venit la Iaºi, imediat dupã absolvirea
Institutului (clasa George Carabin).
C.G.: Într-adevãr, am venit la Iaºi, în 1962, solicitatã personal de regretatul prof. univ. Ilie Grãmadã,
care a fost cel mai bun director pe care l-a avut Teatrul
Naþional pînã acum. Iar dupã 35 de ani, a renunþat la
serviciile mele actoriceºti un alt Domn Director – al
cãrui nume nu meritã sã-l pomenesc.
St.O.: Mã bucur cã aminteºti de directorul Ilie
Grãmadã; într-un fel, îmi confirmi opinia despre d-sa,
opinie pe care am exprimat-o ºi am argumentat-o, cu
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cîtva timp în urmã, într-un articol (Un director bun: Ilie
Grãmadã) publicat în presa ieºeanã ºi reluat în cartea
mea Cãruþa lui Thespis (2005). El ºtia într-adevãr cum
se „construieºte” trupa unui Teatru Naþional, era un
bun „detector” de talente. Timpul l-a confirmat ºi în
cazul tãu; mai bine zis, talentul tãu, atît de convingãtor
probat pe scena ieºeanã prin marile roluri interpretate
briant, i-a confirmat capacitatea de selecþie a valorilor.
Dar anii au trecut ºi iatã-ne acum la o vîrstã care ne
dã dreptul sã privim înapoi, cît cu mîndrie, cît interogativ, cu simþ critic…
C.G.: Da, înaintarea în vîrstã te obligã sã gîndeºti la
ce ai trãit ºi la ce ai fãcut, capeþi o conºtiinþã criticã. Eu
m-am dedicat unei profesii delicate, dificile, ingrate,
dar, în aceeaºi mãsurã, sublime. Noi actorii murim în
fiecare searã. Pictorului îi rãmîn tablourile, muzicianului îi rãmîn partiturile… Singura noastrã ºansã e cã
rãmînem în sufletele spectatorilor (ale acelora care neau vãzut ºi ne-au iubit) ºi asta nu se altereazã, rãmîne
viu cît este Viaþa! Noi avem cîºtigul cel mare, relaþia
sufleteascã fiind cea mai puternicã; este enorm, nu?
St.O.: Este, într-adevãr, chiar dacã arta voastrã e
supusã efemeritãþii (mi-a plãcut sentinþa „Noi murim în
fiecare searã!”), ea nu se pierde în neant, fãrã folos,
cãci voi edificaþi în oameni, în sensibilitatea lor, searã
de searã, pe neobservate, în tainã. ªi acest edificiu
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rãmîne, e durabil. În asta constã nobleþea artei voastre.
Asta ai fãcut ºi tu vreme de 35 de ani, aºa se explicã
faptul cã, acum, te opresc pe stradã foºti spectatori ºi îþi
aduc elogii, ºi-ºi exprimã regretul cã nu mai joci de
zece ani.
C.G.: Acum, noul director al Teatrului, regizorul
Cristian Hadji-Culea, a avut generozitatea sã repare
gafa predecesorului sãu propunîndu-mi o reangajare.
Asta a produs un moment crucial în existenþa mea de
„absentã” de la Teatru. Zilele ºi nopþile îmi sînt
copleºite de gînduri . Mã simt în situaþia unui pianist
care n-a cîntat zece ani sau a atletului care, pus sã alerge
din nou dupã o pauzã de un deceniu, e disperat cã nu
mai poate atinge secundele care i-au adus, odinioarã,
locul întîi. O prietenã, medic chirurg, îmi spunea cã,
dupã un concediu de douã luni, vine la spital ºi mai întîi
îºi vede de instrumentele de operat…
ªt.O.: Dar talentul nu dispare. Iar experienþa
scenicã, atît de îndelungatã ºi fertilã, te-ar ajuta, sînt
sigur, sã reînnozi firul…
C.G.: Talentul nu dispare, dar este foarte posibil sã
nu mai pot fi cea de altãdatã, este posibil sã aparã o
nepotrivire, o nereuºitã, un eºec, o dezamãgire. CUM sã
dezamãgesc acest public fidel timp de 35 de ani, care
m-a apreciat, m-a stimat, m-a iubit… ºi pe care îl întîlnesc zilnic pe stradã?!... Cînd mi s-a impus plecarea din
Teatru, acum zece ani – þi-o spun deplin conºtientã ºi cu
simþ critic (deºi pot pãrea lipsitã de modestie) – mã
aflam într-un moment favorabil al carierei… jucam în
„Oedip” ºi în „Efectul razelor Gamma…”.
ªt.O.: Îmi dai voie sã-þi citesc ce am scris despre
rolul tãu din „Oedip”? Iatã: [Cornelia Gheorghiu] –
„deºi are o singurã apariþie în care rosteºte monologul
Vestitoarei, impune prin puterea emoþiei cu care comunicã evenimentele petrecute dincolo de scenã, încît
spectatorul e pãtruns de fiorul real al tragediei. Este o
bucurie sã vezi o actriþã înþelegînd atît de profund un
personaj ºi avînd forþa de a-l întruchipa în trãsãturi atît
de exacte ºi de impresionante. Monologul Corneliei
Gheorghiu dã mãsura a ceea ce ar fi trebuit sã fie
tonalitatea generalã a spectacolului” (vol. Chipuri ºi
mãºti, 1996). De altfel, te-am vãzut în toate rolurile
tale ºi cred cã am scris despre toate. Te-am cunoscut
bine ºi ca profesoarã la Facultatea de teatru… Am fost
colegi vreme de doisprezece ani.
C.G.: Am avut trei promoþii de studenþi ºi i-am
învãþat secretul meseriei noastre prin cuvîntul
CREDINÞÃ. Sã ai credinþã în tine cînd urci pe scenã!
Ei bine, acum le pot spune cã nu i-am înºelat ºi cã,
acum, credinþa mea îmi spune sã mã opresc. Poþi spune
cã e laºitate, orgoliu, orice… nu mã doare; eu îi spun
profesiune de credinþã. ªtiu, îmi spune inima
(„Limpede vezi doar cu inima” zice Saint-Exupery), cã
a venit momentul pentru mine sa mã retrag, cu demniRevista românã nr. 3 (53)/ 2008

tate, cu fruntea sus. Se spune cã „trebuie sã ºtii sã te
retragi la timp”. Uite, a venit ºi timpul meu!
ªt.O.: ªi lui Cristi Hadji-Culea cum i-o vei spune?
C.G.: N-am cuvinte sã-i mulþumesc pentru gîndul
lui bun. Este un bun regizor. În Iaºi a avut cel puþin trei
succese remarcabile. În douã am avut rolurile principale: în „Tango” de Mro; ek (în care Doamna Anny
Braesky – care era mai bãtrînã decît sînt eu acum – juca
o bunicã adorabilã) ºi în „Aceºti nebuni fãþarnici” de
Mazilu, în care mi-a dat un rol de contre-employ,
Camelia, ºi numai noi doi ºtim cît plîngeam la fiecare
repetiþie pînã a ieºit, iar în Germania, unde am fost în
turneu, T. Mazilu mi-a spus cã mã iubeºte – nu pe mine
Cornelia Gheorghiu, ci pe mine Camelia.
Asta este… mã simþeam legatã sufleteºte de regizorul Cristian Hadji-Culea, munca noastrã fiind de o
frumuseþe ºi rodnicie deosebite.
ªt.O.: Îmi aduc aminte cã, într-o altã convorbire pe
care am avut-o cu ani în urmã, reclamai cu obstinaþie
prezenþa Regizorului cu R. Ai mai avut parte în carierã
ºi de alþi regizori buni.
C.G.: Da, am avut norocul sã colaborez cu unii dintre cei mai buni regizori din teatrul românesc – Crin
Teodorescu, Dan Nasta, Cãtãlina Buzoianu, Anca
Ovanez, ºi, cum am spus mai înainte, Cristian HadjiCulea. De asemenea, am jucat sub bagheta a doi regizori germani de mare valoare – Fritz Bennewitz
(„Galileo Galilei”) ºi Johannes Fischer („Sfînta Ioana a
abatoarelor”). Mã consider, de asemenea, norocoasã ºi
mã socotesc bogatã cã am avut ºansa sã joc alãturi de
marii actori ai Naþionalului: Margareta Baciu, Anny
Braesky, George Popovici, ªtefan Dãncinescu, Teofil
Vâlcu º.a.
ªt.O.: Sunã parcã a bilanþ…
C.G.: Pentru cã mã simt într-un fel de final, pot
spune cã viaþa mi-a dãruit cîteva surprize de neuitat:
Criticul George Banu, venit anul trecut la Iaºi, unde
i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii de Arte „George Enescu”, a declarat la
Radio cã a mai fost la Iaºi în urmã cu peste 30 de ani sã
vadã spectacolul „Pescãruºul” semnat de Cãtãlina
Buzoianu ºi cã nu o poate uita pe „nemaipomenita
Cornelia Gheorghiu” care interpreta rolul Maºa. A spus
asta el, marele om de teatru, trãitor la Paris ºi care a
vãzut sute de spectacole în toatã lumea! El þine minte
ºi un spectacol din Iaºi ºi un nume!... Ce sã-mi mai
doresc?!
Marele regizor Tompa Gabor declara, cu cîþiva ani
în urmã, cã doreºte sã monteze la Iaºi piesa lui Samuel
Beckett „Oh, ce zile frumoase!” cu mine în rolul principal. El nu ºtia cã eu eram „absentã”. N-a mai venit, nu
ºtiu cauza; am pierdut o ºansã, dar tot bucurie se
cheamã…
Remarcabilul pictor Dan Hatmanu mi-a dãruit, anul
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trecut, douã portrete, iar un al treilea l-a donat Muzeului
Teatrului. Este copleºitoare aceastã delicatã atenþie din
partea unui artist cunoscut în toatã lumea.
Tu ai scris mai multe cãrþi dedicate teatrului ºi mi-ai
oferit douã capitole generoase, iar în unul mi-ai pus un
supranume, L’Alouette – dupã un rol foarte drag mie
(„Ciocîrlia” de Jean Anouilh, n.n.ªt.O.) – aºa cum îmi
spuneau, pe atunci, mulþi spectatori.
ªt.O.: Eu aº mai putea adãuga ºi alte – nu puþine –
satisfacþii pe care þi le-a oferit profesia de actriþã. Sã le
lãsãm însã pentru al ºaselea interviu, care în mod sigur
va fi cîndva… Acum, aº vrea sã te întreb despre tineri.
Ce pãrere ai despre spectatorii tineri care vin azi la
teatru?
C.G.: Vãd teatrul plin de tineri dornici sã vadã spectacole. Îi iubesc ºi-i stimez pentru asta, dar mã întreb,
temãtoare, dacã i-ar mai interesa de exemplu, „Vizita
bãtrînei Doamne” de Dürrenmatt sau „Mutter Courage”
de Brecht? Ei sînt tineri, deºtepþi, navigheazã pe
Internet, ei trebuie sã se recunoascã pe scenã, aºteaptã
rãspunsuri la întrebãrile lor. Cum sã-i plictisesc eu, cu
bãtrîneþea mea? Ce sã le ofer? Sau cum sã stau o stagiune, douã, sã aºtept rolul unei bãtrînici plictisitoare,
care nu mai ºtie sã rãspundã sufletelor tinere?!
ªt.O.: Aº putea sã te contrazic, dar nu vreau sã-þi
stric starea asta – la care ai dreptul –, deºi mie îmi sunã
a fugã.
C.G.: Nu, nu fug…, mã dau la o parte încet, zîmbind, încercînd sã mã pãstrez cea care am fost altã datã
pentru publicul meu drag ºi fidel, cea care ºi-a închinat
toatã viaþa teatrului. Pot spune, acum, cã a meritat.
ªt.O.: Cum vei trãi însã fãrã aplauze? ªtiu ce
înseamnã aplauzele pentru actor, adicã nu o formã convenþionalã de apreciere, ci semnul cel mai sigur cã
actorul ºi publicul comunicã, se aflã pe aceeaºi lungime
de undã în gînd ºi sentiment.
C.G.: Voi rãspunde cu plãcere solicitãrilor de a
spune versuri – la Casa Pogor, la Casa Sadoveanu, la

Casa Otilia Cazimir, ori la Casa municipalã de culturã
„Mihai Ursachi”. Sper cã vei veni ºi tu „sã comunicãm
pe aceeaºi lungime de undã”.
ªt.O.: Tu ai avut primul cuvînt în acest interviu. Nu
de dragul simetriei, ci de dragul tãu îþi las ºi ultimul
cuvînt.
C.G.: A fost cel mai greu interviu. Îþi mulþumesc ºiþi rãmîn îndatoratã. Sper sã rãsufli cã s-a terminat. La
revedere!
P.S. Domnul Cristian Hadji-Culea a citit acest interviu ºi mi-a spus cã din teatru nu poþi pleca pur ºi simplu
cu un „la revedere”. Domnia sa mi-a spus cã doreºte sãmi gãseascã o piesã „tare”. Cînd? Peste o lunã, douã, un
an, doi ani, zece? Pînã atunci pot dispãrea aºteptînd.
Nimic trist. Vã rog sã fiþi fericiþi pentru mine (sunã cam
melodramatic, dar se întîmplã ºi asta în viaþã), pentru cã
am fost fericitã atîta timp cît mi-am dãruit viaþa teatrului cu CREDINÞA mea.

Acest „Al cincilea interviu cu actriþa Cornelia Gheorghiu” a fost realizat, la solicitarea ei, în februarie 2007.
Era fericitã pentru cã noul director al Teatrului Naþional, regizorul Cristian Hadji-Culea, o rechemase în cadre,
împreunã cu Dionisie Vitcu. A fost o discuþie frumoasã, demnã, fãrã efuziuni din partea ei, doar cu bucuria reîntîlnirii cu luminile rampei ºi cu spectatorii.
Dupã ce l-am redactat, i l-am dat sã-l citeascã. N-au trecut decît douã-trei zile ºi m-a sunat din nou, cerîndumi sã nu-l public. În urma unei „ºedinþe”, conducerea Teatrului îºi retrãsese propunerea de reangajare. Ne-am
dat întîlnire în parcul din spatele blocului ei. Atîta tristeþe ºi atîta dezamãgire cît am citit în ochii ei ºi în întreaga
ei fiinþã e greu de exprimat în cuvinte; actriþa trãia însãºi deziluzia, luînd chipul acesteia – cum luase, o viaþã
întreagã pe scenã – ºirul lung al iluziilor prin chipurile personajelor interpretate.
Am refãcut interviul funcþie de noua situaþie. Dar din nou s-a rãzgîndit; mai bine sã tãcem împreunã despre tot
ce s-a întîmplat. I-am respectat dorinþa.
Acum însã, dupã un an ºi jumãtate, fãrã sã o consult, am hotãrît sã-l public, socotind cã e un document al vieþii
teatrale. Am ales, pentru aceasta, un moment deosebit din viaþa actriþei: împlineºte 70 de ani (îmi cer scuze cã-i
dezvãlui vîrsta, ºtiu cã femeile nu doresc asta, dar Cornelia Gheorghiu nu-i o simplã femeie, ea este artistã – un
dar divin fãcut teatrului, publicului, nouã tuturor – ºi artiºtii adevãraþi nu au decît vîrsta artei lor, vîrsta spiritului ºi a idealitãþii). (ªt.O.)
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