
I nvitaţia Fu ndaţ ie i  .,Teatru l X X I "  l a  
dezbaterea despre spectacolul Ghetou, 
realizat după piesa lui J .  Sobol de regizorul 
Victor Ioan Frunză la Teatrul Naţional din 
Bucureşti, se adresa tuturor: publiculu i ,  
criticilor, creatorilor. A fost din toate cîte 
puţin. Dar ceea ce a contat a fost prezenţa 
celor care aveau într-adevăr ceva de spus. 
Discuţia s-a menţinut tot timpul la obiect, 
anal izînd cu pasi une şi cu perti nenţă 
relaţia text-pub l ic ,  descifrînd motivele 
pentru care p iesa este atît de 
controversată în Israel, ţara de origine a 
autorului, şi atît de jucată în lumea largă. 
S-a dovedit încă o dată cît de greu sînt de 
daspărţit - fie ş i  pentru uz didactic -

problamale da formA ,1 cale da fond ala 
artei spectacolului .  Situarea In Istoria, 

VIctor Ioan Frunză: S·a pus Intrebarea 
daci avam dreptul sau nu s punem In 
scenă,  să facem teatru pe tema 
Holocaustului. Noi avem dreptul să facem 
orice pe scenă şi să vorbim despre orice. 
Numai activiştii de partid ne spuneau 
despre cine să vorbim şi  despre cine nu.  
Aşa că noi avem voie să spunem de pe 
scenă adevărurile pe care le con�derăm 
necesare, e un drept pe care l-am cîştigat 
scăpînd de opresiune. Important pentru 
mine este fe lu l  în care vorb im .  
Nenorocirea, tragedia nu  se  instituie într
un domeniu supran().tural. De multe ori ea 
se petrece într-un mediu domestic : îţi 
bate cineva la uşă şi tragedia ţi-a intrat în 
casă. Noi nu trebuie să avem impresia că 
aceste fapte groaznica au fost însoţite de 
preludii cosmice, de mari ameninţări sau 
mai şti u eu ce .  in faze de aparentă 
normalitate s-au putut petrece nişte crime 
îngrozitoare. 

I postazele schematice în care sînt 
prezentaţi în general ofiţerii germani nu 
evaluează de fapt fondul tragediei. Ei nu 

organizarea metafor ică sînt mereu 
percepute prin trupul ş i  vocea actorului ca 
o realitate a zilei de azi , uneori atît de 
i nsuportabi lă  încît nu se doreşte n ic i  
cunoaşterea ei. 

La dezbaterea condusă de preşedintele 
Fundaţ ie i  "Teatrul X X I " ,  d ramatu rgul 
Dumitru Solomon, redactor-şef al revistei 
"Teatrul azi", au vorbit directorul Teatrului 
Naţional , regizorul  Andrei  Şerban,  
publicistul Victor Bîrlădeanu, dramaturgul 
Radu F. Alexandru,  scri i toarea Fel icia 
Mari nca ,  crit ici i  de teatru Crist ina 
Dumitrescu , Valent in Si lvestru , Al ice 
Georgescu, un spectator venit din Israel, o 
sp actatoare d i n  G recia şi cîţiva dintre 
realizatorii spectacolului  bucureştean: 
regizorul VIctor Ioan FrunzA, compozltoa· 

aveau o sing uri dimensiune,  uritul şi 
rlutatea se exprimau Intr-un adevlr al 
vieţii. Această realitate trebuie găsită şi 
echipa noastră şi-a propus s-o găsească 
şi s-o problematizeze. Chiar dacă greşim, 
aceste lucruri trebuie înfăţişate pe scenă. 
După părerea mea, lumea de astăzi este 
bolnavă pentru că nu problematizează, 
fuge de anumite lucruri greu de conceput. 
Se pun nişte ştampile - "perioada de tristă 
amintire" - şi atît. Împreună cu întreaga 
echipă am dorit să problematizăm 
dimensiunea tragică a unui fapt istoric 
adevărat. Dacă actorii ,  aşa cum se spune 
aici, şi eu sînt de acord, au realizat nişte 
lucruri bune, s-a întîmplat pentru că au 
vrut să dea o dimensiune omenească 
acestei tragedii . Nu erau nişte eroi în 
stare pură,  aveau o viaţă, sînt oameni. 
Performanţa artistică vine din identificarea 
firescului tragediei. 

Mie mi se pare important pentru un 
regizor nu numai că face spectacolul , c i  şi 
felul cum îşi exprimă vocaţia prin actorii cu 
care lucrează. Mi se parc important că 

rea Dorina Crişan-Rusu ,  actor i i  l l i nca 
Tomoroveanu, Maia Morgenstern, Bogdan 
Muşatescu ,  Constantin D inu l escu ,  
Alexandru Bindea. 

Am selectat, nu în ultimul rînd în funcţie 
de cal itatea înregistrări i ,  cîteva d intre 
op in i i l e  autor i lor  spectaco lu l u i ,  c u  
convingerea c ă  ele prezintă interes pentru 
cei care au văzut spectacolu l ,  iar pentru 
cei care nu I-au văzut, pot fi o chemare. 
Intervenţia lui Victor Ioan Frunză este de 
fapt un răspuns la opinia spectatoru lu i  
israelian care considera că Holocaustul 
este o temă prea tragică pentru a putea fi 
re p r  ze ntatl, el arta tra b u l e  al se 
opreascA In faţa ororii. 

Maia M o rg e nstern real izeaza u n  rol 
folosind cu totul alte mijloace decît cele 
folosite pînă acum, că Sandu Bindea sau 
Mircea Rusu izbutesc. Inteligenţa creativă 
a acestor trei artişti a conferit o pecete 
sensib i lă  unor  caractere deosebit  d e  
difici le .  Vorbesc despre e i ,  pentru c ă  
actor.ii consacraţi d i n  spectacol ,  l l inca 
T6moroveanu ,  Constantin D inu lescu ,  
Bogdan M uşatescu , Mi rcea D iaconu ,  
aveau o anumită abilitate. Cei trei pe care 
i-am pomenit la început fac un pas enorm, 

. in)ţiativa creatoare le aparţine în spectacol 
şi cred că acest lucru se ved Eu n-am 
făcut decît să dau cîteva jaloane. 

in legătură cu lungimile spectacolului :  
încerc să înţeleg reproşurile, dar"nu pot să 
le accept. incerc să fac nişte corecturi. E 
o problemă care nu ţine de sfera teatrală: 
condiţii le incomode· de vizionare. 

Aş vrea să vorbesc în încheiere despre 
oamenii care nu se văd, despre autoarea 
partiturii muzicale şi salut această per
.sonalitate care se va dezvolta. Vreau să 
vorbesc de asemenea despre coregrafie, 

- ' 



şi nu o fac din complezenţă, coregrafa nu 
s-a l imitat doar la .,sectorul" e i ,  ci s-a 
ocupat şi de pregătirea fizică a trupei ,  
ceea ce  a fost salutar. Acest spectacol n
ar fi putut avea loc fără şeful regizoratului 
şi toţi colaboratorii tehnici ai echipei. 

l l inca Tomoroveanu: Aş vrea să spun 
de ce am fost eu interesată să joc în acest 
spectacol. Cînd am primit textul, l-am citit, 
ca toţi actorii, în diagonală şi am văzut că 
n-am decît scena de la finalul actului , cu 
Mircea Diaconu, şi micul monolog de la 
sfîrşit, plus o prezentare a personajului. 
Deci .,două vorbe şi un brînci". Citind 
piesa, am înţeles că Holocaustul este o 
tragedie în istoria acestui secol, dar eu 
cred că piesa este mult mai mult  decît 
oglindirea acestui moment cumplit. Să nu 
uităm că Holocaustu l a fost expresia 
nazismului, dar holocaust şi ghetouri ş i ,  
mai ales, ghetouri spirituale, cum se spune 
în piesă, au fost şi comunismul şi toate 
dictatu rile .  Discutînd cu Victor Frunză · 
despre rol şi despre piesă, mi-am dat 
seama că merită; că merită şi din punct 
de vedere al spectacolului ,  că merită şi 
pentru mine personal să fac acest efort. 
Şi dacă rolul meu există - pentru că nu 
exista -, trebuie să-i mulţumesc în primul 
rînd lui Victor Frunză care mi-a creat acest 
univers. Trebuie să vă spun că aşa cum 
am fost fericită şi i-am mulţumit lui Andrei 
Şerban pentru rolul din Trilogie, sînt la fel 
de fericită şi-i mulţumesc lui Victor Frunză 
pentru rolul din Ghetou. 

Bogdan Muşatescu: S-a muncit greu 
şi dur la acest spectacol. Ascultînd ceea 
ce s-a spus aici, cred că, undeva, noi n-am 
reuşit: acolo unde ne adresăm conştiin
ţelor individuale, cînd formulăm întrebările 
pe care fiecare trebuie să şi le pună, indi
ferent dacă a trecut prin situaţii-limită sau 
nu. Ce facem? Cui dăm insulină şi cui 
nu-i dăm, cui îi dăm dreptul să trăiască şi 
pe  c ine  lăsăm să moară? So luţ i i l e  
omeneşti sînt variate, chiar într-un univers 

limitat. Kittel ,  acest tînăr german, a fost 
educat ca să fie învingător. Şi a şi fost. 
Gîndiţi-vă ce se putea petrece în capul 
unu i  puşti  de douăzeci  de an i ,  care 
conducea un lagăr, care putea să facă ce 
dorea fără să dea socoteală nimănui .  
Kittel este motivat în toate acţiuni le lui .  
Tot aşa cum cei din ghetou nu sînt toţi 
victime: unii fac cotr(}bandă, alţii fură de la 
gura semenilor lor. Intrebarea este: cine 
greşeşte? Gens, care vrea să salveze 
valoarea, cultura? Kruk, care şi-a dat 
demisia din partidul comunist din cauza 
evreilor din partidul comunist care şi-au 
bătut joc de religie, de datină? Acestea 
sînt problemele la care ne-am gîndit. Eu 
m-am tot întrebat cum m-aş fi comportat 
dacă, ştiind un secret, aş fi fast arestat de 
Securitate şi obligat prin diverse mijloace 
să-I dezvălui .  Poate mi-ar fi fost frică, 
poate că n-aş fi rezistat. Asta am vrut să 
arătăm: că oamenii din această piesă sînt 
oameni din carne şi sînge, cu slăbiciuni; 
adică sînt ,  în pr imu l  rîn d ,  oame n i .  

. Vinovaţi, unii mai puţin, alţii mai mult. În 
fiecare personaj există două-trei persoane. 
M-am tot gîndit de ce autorul îl lasă pe 
personajul meu să trăiască. Şi am ajuns 
la concluz ia că o face ca să- I  
pedepsească, să poarte povara micii lui 
laş_ităţi. 

I n t rebarea de conşt i i nţă este:  ce  
atitudine trebuie să luăm, azi, aici? 

Constantin Dinu lescu :  Aş vrea să 
vorbesc despre interacţiunea dintre noi, 
actorii, textul lui Sobei şi regizorul Victor 
Ioan Frunză. l -am admi rat tactul şi 
capacitatea de a conduce un colectiv atît 
de mare, am apreciat delicateţea cu care 
ne-a condus, fără să ne lase impresia că 
ne conduce. Şi ne-am simţit bine: ne 
provoca, ne arunca subiectul de meditaţie, 
de lucru şi nu mai intervenea decît atunci 
cînd simţea că părăsim intenţiile lui. Mi-a 
plăcut textul ,  pentru că e scris foarte 
omeneşte, demitizează şi arată eroii la 

dimensiunea lor umană, credibilă. 
Al doilea lucru pe care aş vrea să-I spun 

e că eu am c unoscut  pe unu l  d intre 
posibilele personaje ale acestei piese. S-a 
numit Mauriciu Sekler. Era actor şi regizor 
la Teatrul Evre iesc şi a fost unu l  d i n  
componenţii trupei d e  l a  Vilna. A venit în 
România la începutul războiului şi, prin 
prietenia şi solidaritatea lui Ion Manolescu 
- care ştia că e un mare actor şi un mare 
regizor şi care a i nterveni t ,  fără să-I  
cunoască personal, pentru a nu f i  trimis în 
Transnistr ia - ,  a aj uns  la  Bucureşt i .  
Această pr ietenie şi omen ie  a b reslei  
noastre. . .  Am avut privilegiul ş i  bucuria 
să-I cunosc pe regizorul Sekler: a pus 
p ri m u l  Brecht  în Român ia ,  M utter 
Courage, cu Margareta Baciu, cu Gilda 
Marinescu. Şi am avut şansa să joc şi eu 
şi să mă ia alături de el ca asistent de 
regie. Acest om extraordinar, care trecuse 
prin toate aceste suferinţe, în ciuda vîrstei 
înaintate la care l-am cunoscut eu, avea o 
bucurie de a trăi şi o tinereţe sufletească 
incredibile. 

Cred că acesta e aspectul pe care piesa 
îl pune  în d iscuţ ie :  că oamenir  s-au 
refugiat în artă nu pentru ca să-şi salveze 
viaţa, ci pentru ca să-şi salveze sufletul -
cu speranţa c ă  ăsta n u  e preţul  
supravieţuirii biologice, c i  a l  supravieţuirii 
sufleteşti. Asta 1-a păstrat, cred eu,  pe 
Mauriciu Sekler tînăr la optzeci şi ceva de 
ani. Şi asta cred eu că dă valoare umană 
spectacolului lui Victor Ioan Frunză. 

A consemnat 
••••• MAGDALENA BOIANGIU 


