MUZICALITATEA DISCURSULUI SCENIC
viaţa pe cîmpul de lupti constată că nu
mai e deet, •o stafi e a treou1ului, pe oare
nimeni nu mai vrea. s-o vadă', de oare
nimeni nu mai are nevoie: "Mereu sînt dat
afară. Şi uşile-s închise". Daci ne vom
aminti ci nu alta a fost situaţia multor
soldaţi americani întorşi din Vietnam şi
daci ne vom gîndi şi la situaţia răniţilor şi
invalizilor, a miilor de tineri, oare efectiv
şi-au riscat viaţa în cursul evenimentelor
din decembrie 1989, ca si încerce apoi o
mare d ezamăgire, vom înţelege oi
regizorul Mihai Miniuţiu avea suficiente
motive si aleagă acest text, valorifioîh
d u -i soe n l o tocmai coeficientul d e
g e n e r a l itate. ln l o c u l profitor i l o r
războiului, existi astăzi l a noi sufioienţl
profitori al revoluţiei, indiferenţi la drama
şi mizeria celor oare efectiv au făcut-o, ca
si se găsească acum nu altfel decît in

Puţini lume ar mai fi fost dispusi si-şi
amintească azi - îh goana după piese
străine de ultimi ori - textul cframatio llfl
inohiM (vezi Secolul XX, nr.3/1 963) al tui
Wolfgang Borohert, jucat acum la Teatrul
'Bulandra' ou titlul Afară, in fata �1.
Autoru l , mort la numai 26 de ani (20
noiembrie 1947) a lăsat o operă restl'insi,
atit 01, i-au îngic;luit ultimii doi ani ai vieţii,
oei de după război, acesta zdrunoinîndu-i
sinitatea.şi gribindu-i sfîrşitul. Piesă din
categoria celor numite odinioară •an
timilitarllte ", acuzînd ororile războiului şi
încercînd si stabilească responsabilita
tea· celor vinovaţi, textul este îh primul
rîhd un document al dezamigirii incura
bile şi inoonsolablle îh faţa .Indiferentei
generale a societăţii la drama Individului,
Inadaptabil unui nou curs social.
lntors 'acasă', soldatul oare. şl-a distrus

faţa u,nor închiN. Lectura regizorali,
depăşind valoarea literar-dramatică rela
tiv modestă a textului, 11 asigură astfel
impactul în actualitate, fără a recurge la
"aotualizări" forţate, solicitînd în schimb
capacitatea de reflecţie, asociativă, a
publicului.
Mod{llitatea spectaculară aleasă e pe
cît de neaşteptată pe atit de justificati,
gisindu-şi argumentele în text: nu nur:nai
în existenţa unui director de cabaret şi îh
încercarea lui Beckmann de a-şi expune
condiţia şi de a-i sensibiliza astfel pe
ceilalţi printr-un posibil număr de cabaret
(pîhi şi acest fel de a-şi cîştiga existenţa,
din •comercializarea• propriei dureri, i se
refuză!), oi in. tonalitatea de •song• a lu
crări i , "demonstraţia• pe care o face
nefi i n d l i psiti de o certă i n f l u e nţ i
b rechtiani. P o r n i n d d e aici , Mihai-

ÎN ELBA · C-UN PI ETRO I D E GÎT
Tn seara de 16 ianuarie. am văzu1 ta
"Bl.!landra' piesa pacifisti · � lui W.Bbr
ohert Afară, in fata ufll. La miezul noptii
forţele aliate au atacat irak-ul, punîridu-i
la grea încercare armata. Cu citeva Zile
înainte armata roşie intrase în forţi îh
Ţările Baltice_. Chiar firi aceste coinci d e n ţ e , , p re m i era u n e i
p iese
antirăzboinice pu1ea fi interesanti. Dar,
din nefericire, textul lui Borohert s-a
dovedit foarte slab.
··
uteratura germani a avu1 un moment
de obsesie, un fel de criză de conştiinţi
�upi războiul îh oare germanii s-au lAsat
cond u şi d e n aţ i on a l sociali şti s p re
dezastru. Această . literatură, oricît de
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sinceri ar fi fost revolta autorilor, este
astăzi min�ti de inaotualitate. Apelul la
memoria dezridioiniril post-belice, tema
"în to arce r i i acasă• d i n răz b o i sau
prizonierat, a vinovăţiei colective oare
tulburi conştiinţa pîni la sinucidere este
desigur, de ta Homer la Balzac şi de la
tragediile antice pîni la Remarque şi BOli
(reprezentanţi ai momentului despre care
vorbeam) , o tentaţie uşor de înţeles. Ea
poate f u n d am enta capodopere dar
prilejuieşte, mult mai frecvent, lucrări
uşurele. Majoritatea romanelor, cărţilor,
filmelor, pieselor post-război (post-Viet
nam, Coreea, Cambodgia etc.) cad în
capcana detaliilor care, prin oaducitate, le

cronica

https://biblioteca-digitala.ro

distrug.
PieSa lui Borchert, cu toate strădaniile
admirabile ale regizorului şi actorilor,
este n esem n if r''C ativi ca l ite ratu ri,
învechită, ridicolă prin "umanismul" de
clarativ. Disputa între om şi Dumnezeu
care se acuzi reciproc de întoarcerea
feţei este tratati gros, fără subtilitate.
Finalul, ou zecile de scandări 'oamenii
sînt bunii" venind din partea celor ce abia
s-au convins ci nu-i aşa, stîrneşte r'îsul.
Prezenţa simbolică a "pompag i ul u i
funebru• ş i a Elbei (amanta-r'îu care
încurajează supravieţuirea candidatului
la sinucidere, cînd de fapt îl îneacă) sînt
moduri de tratare contrastivă la prima
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Măniuţiu dezvoltă o gîndire muzicală a
spectacolului: diversele scene ale piesei
de teatru nu sînt doar "ilustrate muzical",
ci sint integrate unui discurs de tip muzi
cal, cu teme . şi variaţiuni, orchestrei de
jazz, aduse în scenă, revenindu-i un rol
coparticipativ în relevarea ·emoţional
ideatic! a semnificaţii lor propuse. lată de
ce se şi cuvenea să-i nominalizăm, măcar
în 9aseta spectacolul ui·, pe excelenţii
instrumentişti ai formaţiei .lui Marius
Popp, ei fiind, aproape în egală măsură
cu actor i i , i nt e r p r e t i ai " p artitu r i i "
dramatice, "orchestrate" de regia acestei
reprezentaţii, în care improvizaţia proprie
Jaz.zului s-a dorit benefică şi pentru jocul
actoricesc.
Rezultatul nu e la înălţimea intenţiilor,
lipsindu-i în primul r'înd o mai severă cen
zurare a lungimilor şi redundanţelor tex
tului, c1l şi o mai dinamică integrare a
teatral.ului în fluxul discursului muzical.
Relativa autonom izare a unor scene
com portă l entori , ce ies d i n ritmu l

reprezentaţie!, şi plerderi de temperatură,
păgubitoare pentru tensiunea dramatică
a ansamblului.
O remarcabilă creaţie actoricească îi
aparţine lui Marcel lureş, în rolul sub
ofiţe r u l u i B e c k m an n , tortu rat d e
conştiinţa propriei responsabil ităţ i, în
vreme ce pentru soarta lui nimeni nu mai
are ti m p să se si mtă răs p u n zăto r .
Chinuitul personaj îşi găseşte o expresie
scenică adecvată în masca suferinţei
acestui actor foarte special, pentru care
cîntatul pe o singură coardă nu înseamnă
n u m a i virtuozitate , ci ardenţă a
concentrării lăuntrice. Tora Vasilescu n
secondează în rolul extins al Bbei, nelip
sindu-şi personajul de truculenţa verbală
necesară. Cornel Scripcaru {Colonelul) şi
Dan Aştilean (Directorul de cabaret) îşi
transformă apariţiile în prezente scenice
reliefate, pigmentate cu un umor sec,
coroziv, mai palide fiind de astă dată
crochiurile semnate de Mihai Constantin
(Bătr'înul) şi Mihai ·cafriţa (Antreprenorul

de pompt funebre), de lea Matache
(Doamna kramer), Micaela Caracaş (0
fată) şi Doru Ana (Bărbatul ei).
Nu-i un spectacol oarecare. Are ţinută
şi adresă, impune creaţia unui actor şi
vădeşte o preocupare de stil mai mult
decît meritorie, parţial prezentă şi în
scenografia Doinei Râpeanu. Totuşi, o
anume insatisfactie se insinuează treptat
şi devine stăruitoare şi după căderea cor
tinei. Orizontalitatea dezvoltării materiei
dramatice şi tendinţa diluării acesteia în
jocul unor actori oferă, c1l de c1l, o ex
plicaţie. Regizorul, unul dintre cei mai
valoroşi ai generaţiei sale, va mai fi
allînd, probabil, şi altele.

mînă. O lipsă generală d e fineţe, d e Sl.lb
tilitate, de utilizare a sugestiei, de contur
fin al replicii fac din piesă un text plic
tisitor, un şir de truisme răsuflate.

care n-are nici un pic de talent. Se joacă
acum neizb utita şi p răfu ita "dramă
expresionistă" a obscurului Borchert.

lupta cu valurile Elbei este o găselniţă
grozavă ca şi impresarul-general) dar
numai cu am nu vine lumea la teatru.
Pe s c u r t , p o si b i l ităţ i l e t u t u r o r
protagoniştilor fiind c u mult peste text se
cheamă că n-am avut ce vedea. Nişte

Opţiunea pentru această piesă proastă
este de neînţeles. Talentul actorilor n-a
făcut dec1l să agrementeze, prin inter
venţii personale, o sălcie "expunere de

adevăruri". La fel, fineţea regizorală a
am plasării personajelor în scenă şi jocul
sus-jos. Lâ fel, m�zica excelentă a lui
Marius Popp şi e�ecuţla instrumentiştilor.
La ce bun ama energie pompată
Tntr-un text mort? Cu riscul de a părea
avocatul unei cauze personale, voi spune
că reg izorii îşi caută d eparte , prea
departe, textele de care li se pare că au
nevoie. S-au jucat pînă în prezent la noi
două texte ale unei doamne din Anglia

Eforturile eroice ale lui Marcel lureş şi
ale Torei Vasilescu în p r i m u l rîn d ,
împreună cu colegii lor' care merită, toţi,
evidenţierea noastră, sînt demne de texte
mai dificile. Nu putem şti cine a optat
pentru Afară, in faţa uşii. Dacă este
alegerea regizorului, trebuie să ne mirăm,
căci tema substanţială nu se poate releva
cu nici un chip îhtr-o piesă am de subţire
textual, şi orice truc profesional arată lipit
cu scoci gălbui. Ca să nu mai vorbim de
actorii care n-au avut ce juca. Doar or
chestra a avut ce cînta şi regizorul Mihai
Măniuţiu a folosit-o c1l se poate de bine
(scena cu Marcel lureş luat îh "şuturi" de
saxofon, trombon, trompetă suger'înd şi
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. VICTOR PARHON

P.S. CÎt despre a ctua litatea spec
tacolului, fie-ne Îngăduit să transcriem
una dintre repl icile Directorului de
cabaret: 'Unde am ajunge dacă toată
lumea ar Tncepe, aşa deodatfJ, să spună
adevărul?/ Cine vrea, astăzi, să ştie ceva
de adevăr?..
.'

forţe, dacă există (regizorale, muzicale,
actoriceşti) trebuie văzute în confruntare
cu o ofertă mai dificilă şi mai miezoasă.
Altfel, în loc să ne invite la un meci,
Teatrul "Bulandra" ne pofteşte să-I vedem
pe liderul top-tenls bătînd mingea la zid.
Trebuie neapărat ca directorul general al
teatrului să-i îhveţe pe colaboratorii săi
de la secretariatul literar cum este cu
mingea, zgura şi .zidul. Altfel, Sala
"Toma Caragiu" va rămîne tristă şi pustie.
"C-aşa-i în tenis" l
• HORIA GÂRBEA

