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POTOPUL
valuri, valuri

in explicaþiile date de Sebastian se înþelege cã accepta, în
D
1944, sã prelucreze piesa americanului H. Berger, motivat de
„cariera“ Potopului, de mai multe ori remarcat pe afiºele stagiunilor

teatrale. Supremul argument era cã piesa ajunsese sã facã parte,
cândva, din repertoriul permanent al trupei din Vilna. Despre
performanþele actoriceºti ale acesteia, Sebastian a scris cu insistenþã.
Chiar dupã ce trupa se destrãmase, pãstra vie în memorie calitatea
anumitor spectacole, ca pe niºte repere de interpretare actoriceascã
ºi soluþii originale în promovarea textelor pe scenã. Aºa se întâmpla
cu Azilul de noapte, pe care-l vedea pe scena Teatrului „Regina Maria“,
la finele anului 1938, ºi comenta montarea în proximul numãr al „Vieþii
Româneºti“. Fãrã sã fie o izbândã, putea fi considerat un spectacol
merituos, umbrit numai de nostalgia mãrturisitã a cronicarului: „Ce
departe suntem de neuitatul Azil de noapte pe care îl juca la Bucureºti,
în 1925, trupa din Vilna!“.
e fapt, derularea momentelor memorabile începea încã din
anul anterior, când ºi Potopul intra în conºtiinþa publicului
de la noi, amator de spectacole, peste rutina localã. „Rampa“,
din ziua de 30 mai 1924, da satisfacþie aºteptãrilor majoritare,
anunþându-ºi cititorii: „Stagiunea de varã a grãdinii Lieblich
(Jignitza) - str. Negru Vodã, 16 - se va deschide de cãtre trupa din
Vilna, sub direcþia d-lui I. Goldenberg, în ziua de joi cu piesa Gelozia,
de Arþîbaºev“. Urma în program Zi ºi noapte, de Anski (autorul
celebrului Dybuck), iar imediat, Potopul, acoperit de elogii în „Rampa“
din 12 iunie. Mai figurau pe lista spectacolelor în derulare alternativã:
Dragoste de student, de Leonid Andreev, Greu sã fii evreu ºi Câºtigul
cel mare, de Shalom Alechem, Plaiuri verzi, de Peretz Hirschbein.
Printre ele, Potopul revenea la 15 iunie, la 25 iunie, la 5 iulie, dupã
care se lua o pauzã pricinuitã de decesul proprietãresei grãdinii de
varã, Sofia I. Lieblich. Mai departe, cap de afiº se va impune Azilul de
noapte, în premierã la 5 august 1924. Itinerantã, trupa din Vilna avea
de înfruntat permanente dificultãþi financiare. Pentru a o ajuta sã se
stabilizeze la Bucureºti, lua fiinþã un soi de fundaþie privatã, societatea
„Amicii teatrului evreiesc“ (cf. „Rampa“, 3 nov. 1924). Astfel, I.
Goldenberg izbutea sã obþinã spaþiu la Teatrul Central (Calea
Cãlãraºilor, 11) în vederea unei stagiuni de toamnã, începutã pe 25
nov. cu un Leonid Andreev: Acel care primeºte palmele. Apoi Georges
Dandin, apoi Regele David, de Pinski, ºi un Cabaret vesel.
Aranjamentele provizorii amânã, dar nu blocheazã hemoragia
actorilor. Unii ajung peste Ocean în cãutarea norocului. Alþii îºi pierd
urmele mai pe aproape. Mihail Sebastian va deplânge criza. Dorita
redresare se produce peste luni de zile, atestatã de stagiunea anunþatã
a debuta la 8 octombrie 1925.
xact la o sãptãmânã, Potopul începea sã facã serie, searã de
searã. O amplã cronicã elogioasã semna Scarlat Froda în
„Rampa“ din 18 octombrie. Izbeºte absenþa oricãror date despre
americanul H. Berger. De altminteri, situaþia nu s-a modificat între
timp. Nici azi, enciclopediile de profil nu-l bagã în seamã. Singura
revelatoare informaþie în sprijinul ocazionalului autor era cã
Stanislawski l-a inclus pe lista dramaturgilor prevãzuþi pentru atelierul
sãu de experienþe actoriceºti. Pe aceastã filierã prestigioasã a ajuns
la Bucureºti, sã fie jucat într-o versiune idiº. Unele gazete dublau
numele - Koenig Berger - de unde s-ar deduce cã prima parte se
referã la un probabil traducãtor. Mai semnificativ ar fi de reþinut cã de
la o stagiune la alta au intervenit modificãri în repartiþia rolurilor ºi
chiar de regie. În vreme ce „Dimineaþa“, din 2 iunie 1924, atribuia
conducerea scenicã d-lui Sanberg, concomitent ºi interpret al unui
rol, presa din 1925 trece regia în contul lui Alexe Stein. Nume de
rezonanþã din prima distribuþie (Bulow, Kadison) nu se mai regãsesc
ulterior. Nici „admirabila Orleska“, astfel catalogatã în „Dimineaþa“,
nu mai apare. Rolul meteoric al unicei apariþii feminine (Lizzi) va fi
susþinut, în 1925, deloc mai prejos, de Liuba Kadison („a jucat cu
graþie ºi pasiune“, remarca „Renaºterea noastrã“, la 21 octombrie).
Sub efectul simpatiei stârnite de spectacol în rândurile publicului,
Scarlat Froda recomanda spre luare aminte: „Un teatru de comedie
ar putea traduce lucrarea în româneºte ºi s-o reprezinte. Suntem
convinºi cã ar avea succes“. Se prea poate ca aceastã convingere
exprimatã în 1925 sã fi stat la originea realizãrii proiectului, peste
douã decenii, prin negocierile purtate de Beate Fredanov cu Mihail
Sebastian.
ntre timp, de unde ar fi fost ultimul loc de aºteptat o tentativã de
reluare a Potopului, în limba românã, se va produce surpriza.
Sã auzi ºi sã nu crezi: pe scena Teatrului Naþional din Cluj era montat
Potopul, cãtre finele lui 1928, pe baza unei traduceri semnate Iosif
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Vanciu. Presa localã, mai, mai sã dezlãnþuie fulgere ºi tunete de nedumerire.
Semnalul îl da în coloanele „Naþiunii“
(23 noiembrie, p. 4) un oarecare I. Gherghel, pe un ton vituperant: „O comedie
D. S. NATAN
bizarã, un produs înfierbântat al fanteziei
Mendel misitul
transatlantice“. Autorului îi este atribuitã
intenþia de a „biciui“ pasiunile înveninate
ºi netrebnice din sufletele personajelor
implicate în conflict. Ce conflict, cã în fond
totul se reduce la unanima groazã de
moarte, ce creºte ca o „forþã diabolicã“,
sugeratã prin mijloace „sinistre“. De aici,
reflecþiile amare ale cronicarului: „E asta
noua tendinþã de a provoca emoþia esteticã?!? Ciudatã manierã!! De altfel, în
secolul al XX-lea, ce nu este ciudat?
Începând de la muzica de bar ºi zdruncinãturile de dansuri epileptice pânã la
minunata invenþie a transmisiunii sunetelor pe undele eterului...“. De unde, ºi
concluzia: „E ceva ce nu se potriveºte
spiritului latin“. Alt confrate, deopotrivã
pãtruns de vigilenþã eticã (Vladimir
Nicoarã, în „Transilvania“, organul de la
D-na LIUBA KADISON
Sibiu al „Astrei“, numãrul pe ianuarie
„Roizale“
1929), aproape cã se sufocã de mânie:
„Trãsnaie, fãrã acþiune, fãrã conflict,
ignorând complet toate legile tradiþionale
ºi bine definite ale teatrului“. Singura
explicaþie a ororii comise ar fi de gãsit în
suspecta persoanã a autorului, „semit
dupã nume ºi dupã toate indicaþiile deoarece lucrarea e tradusã ºi în idiº“.
Ce mai tura-vura: „Curat americanism,
care o fi poate bun peste ocean, unde
literatura n-are o tradiþie ºi un fond de idei,
dar care e refuzat categoric în bãtrâna
Europã“. Cât priveºte interpretarea, se
formuleazã obiecþii radicale la adresa
traducãtorului însuºi, numitul Tîlvan, distribuit în rolul lui O’Neil, „conceput urlãtor
ºi gesticulant, cu stridenþe guturale, cari
D. HENRY TARLO
„Simiontschik“
obosesc ºi enerveazã“. Sunt enumerate
ºi alte nume din distribuþie, dar numai
Titus Lapteº trezeºte, azi, rezonanþe. Este evidenþiat C. Simionescu,
interpretul chelnerului negru, „cu o mascã foarte bunã, cu volubilitate
bine studiatã ºi cu suficientã vervã“. Pânã la urmã, tot era ceva de
reþinut din episodul Potopului, care - suna alerta jurnalisticã faþã de
„o lucrare atât de... circumcisã“ – „a inundat scena teatrului din Cluj“.
O dovadã mai mult cum xenofobia face casã bunã cu semidoctismul.
n circuitul sãu pe diverse scene, Potopul va mai produce „valuri“
în provincie, dar numai dupã ce Mihail Sebastian a rãspuns
solicitãrii Teatrului „Baraºeum“ de a pune propriul condei ca sã
revitalizeze textul lui Berger. Referinþe apar în Jurnal, la 8 ºi la 13
august 1944, când lucra de zor la definitivarea actului al III-lea. Aproape
cã nu i se lãsa rãgazul minimei bucurii pentru faptul cã, tocmai în
acele zile, se relua Steaua fãrã nume, cu modificãri în distribuþie, la
„Comedia“, teatrul lui Sicã Alexandrescu. Din considerente de
conjuncturã, Potopul cãpãta prioritate. Cotidianul „Libertatea“,
proaspãt apãrut în condiþiile ivite prin armistiþiul de la 23 august,
insera un reportaj de la repetiþii, la 20 septembrie: „Este pentru prima
datã când pe scena Teatrului «Baraºeum» joacã laolaltã artiºti români
ºi evrei, vroind parcã sã materializeze tâlcul înalt al piesei: înfrãþirea
dintre oameni pe deasupra claselor ºi raselor“. O sãptãmânã mai
târziu, „Fapta“ (gazetã condusã de Mircea Damian) era în mãsurã sã
facã publicã structura echipei de interpreþi, sub o dublã regie: Dinu
Negreanu ºi Moni Ghelerter. Vineri, 6 octombrie, avea loc premiera.
O ºtire cum nu se putea mai potrivitã pentru întâiul numãr al
sãptãmânalului dirijat de filosoful Anton Dumitriu, „Democraþia“, cu
data de duminicã, 8 octombrie 1944. La o sãptãmânã distanþã, putea
fi cititã ºi cronica la spectacol, analizat de prozatorul Ieronim ªerbu.
Acesta cãuta sã asocieze simbolic întâmplãrile din piesã cu
evenimente imediate. Un punct de vedere similar exprimã în „Revista
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IOSIF KAMEN, iar între noi
E melancolic destinul Trupei din
Vilna, revelaþia teatralã de acum vreo 6
ani. Un mãnunchi de mari artiºti, toþi
tineri, toþi entuziaºti, descinzând într-o
bunã zi în Bucureºti, jucând într-o salã
obscurã, cu mijloace tehnice sãrace,
într-o limbã strãinã, luptându-se cu
mizeria ºi indiferenþa ºi realizând în
aceastã atmosferã de mansardã câteva
reprezentaþii de artã unicã. Pânã la urmã
izbânda venise. Vã amintiþi? Serile
entuziaste ale „cântãreþului tristeþii
sale“? Premiera înfriguratã a lui Sabetay
Zwi?
De atunci moartea, destrãmarea,
oboseala, poate, au trecut prin toate
acestea. Iudith Lares, care doarme
somnul de veci într-un oraº din

Transilvania. Bulow, care se luptã cu un
public infam în America. Stein, pierdut
nu ºtiu pe unde.
ªi, în fine, Iosif Kamen, revenit între
noi, joacã la Teatrul Liber un spectacol
care aminteºte întru totul începuturile
eroice ale Trupei din Vilna.
„Moara“, premiera de vineri seara,
este pe linia marilor spectacole cu care
Trupa din Vilna, ºi în ea Iosif Kamen, ne
obiºnuise. Un text de mare valoare
dramaticã (piesa a fost de altminteri
înscrisã în repertoriul lui Piscator la
Berlin), o interpretare de prim ordin, o
punere în scenã penibilã în ce priveºte
utilajul ei tehnic, dar inspiratã ºi
revelatoare. În totul, un spectacol de
valoare primã, care depãºeºte cu mult

preocuparea scãzutã a teatrelor noastre,
spectacol la care prezideazã fãrã îndoialã
o credinþã de artã ºi un entuziasm biruitor.
Kamen, mare comedian, a realizat o
tragicã figurã de bãtrân, care nu ne-a
surprins, cãci cunoaºtem posibilitãþile
diverse ale acestui excepþional actor, dar
care oricum este dincolo de ceea ce
cunoaºtem pânã azi. Un ansamblu
modest (în care schiþa foarte inteligentã
a d-lui Natan trebuie subliniatã) a dovedit
disciplina interioarã, înþelesul de efort
colectiv, ce caracterizeazã arta trupei din
Vilna.
Îi dorim lui Kamen, ºi ne dorim nouã,
sã rãmânã între noi.
MIHAIL SEBASTIAN
(„Cuvântul“, 14 ianuarie 1932)

D-na JUDITH LARES
Vânzãtoarea de pãsãri

D. I. WEISLITZ
Beril Sacagiul

IOSIF D. BULOV
Iacov

D-na HANA BRAZ
Scheine
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familiei“ (din 14 oct.) Lucia Demetrius: „O piesã deosebit de frumoasã,
de gravã, de adâncã... O pildã pentru ceea ce ar trebui sã se facã în
teatru, pentru nivelul la care se poate ridica teatrul, pentru felul cum
poziþia moralã, preocuparea socialã se pot cununa cu arta fãrã nici o
ºtirbire pentru vreuna din ele. O piesã care ne spune tare: e ultimul
moment pentru a vrea sã te naºti din nou, ca sã-þi salvezi spiritul, aici
ºi dincolo de moarte“. Revista de profil „Scena“ declara, la 15 oct.,
Potopul „piesa zilei“. Peste câteva zile insista: „Aplauzele la scenã
deschisã subliniazã replicile în care se vorbeºte despre egalitatea
tuturor, de dreptul fiecãruia de a trãi ºi mai ales de schimbarea care
trebuie sã se facã acum, dupã potop“. La 26 octombrie, revista aducea
iar vorba despre succesul piesei ºi publica fotografia lui Mihail
Sebastian. Pe 29 octombrie constata corespondenþe între evenimentele de pe scenã ºi cele din realitatea cotidianã.
ar tocmai aceastã insistentã apropiere a înþelesurilor ce se
pot degaja din Potopul (piesa unui... american) ºi actualitatea
clocotitoare a schimbãrilor impuse de cursul evenimentelor, sub
influenþa prezenþei militare ruseºti, stârneºte riposta energicã din
partea „Scânteii“. La 4 noiembrie se publica un energic rechizitoriu:
„Piesa în sine, deºi e clãditã pe anumite intenþii bune, nu poate rezista
- astãzi - unui examen critic, cinstit ºi potrivit faptelor istorice de azi,
pe care pretinde cã le serveºte. Iar atitudinea noastrã e provocatã de
aceastã pretenþie, afirmatã cu o regretabilã risipã publicisticã ºi
reclamisticã (sic!), de cei care prezintã spectacolul. Obligaþia aceasta
ne-o impune afirmaþia, atât de insistentã, atât de lipsitã de modestie,
cã piesa Potopul se leagã, prin temele ºi mai ales prin concluziile ei,
de þelurile lumii noi, instaurate la 23 august 1944“. Iritarea
comentatorului cãuta justificare în perspectiva sumbrã, defetistã, ce
s-ar desprinde, eventual, din desfãºurarea piesei, contrarã
impulsurilor mobilizatoare propagate în eforturile comuniºtilor de a
acapara puterea politicã: „Ce concluzie exemplarã pot trage
spectatorii? Cã noi trãim clipe catastrofale, ireparabile, în care toate
valorile sunt definitiv compromise, cã nu mai existã nici o ieºire
dintr-o conjuncturã a morþii ºi cã singura soluþie, o soluþie laºã, este
fraternizarea platonicã în jurul unor concepte vagi, dintr-un repertoriu
umanitarist demodat?“. Intoleranþa ideologicã era doar la început,
abia îºi arãta colþii cu care îi va sfâºia pe Blaga, pe Arghezi.
Deocamdatã, afiºeazã anume precauþie, nu se pronunþã nume,
„Scânteia“ cautã sã nu-i sperie pe intelectuali. Unii îºi exercitã
libertatea de a susþine puncte de vedere proprii, cum procedeazã
Monica Lovinescu („Democraþia“, 10 decembrie), intrând în polemicã
nedisimulatã: „Sensul actual ºi revoluþionar al piesei e lesne de
înþeles“. Toate schimburile de opinii par a-l lãsa indiferent pe
Sebastian. Parcã ostentativ, nu consemneazã nimic în Jurnal. Cu
ocazia ultimei reprezentaþii, la 17 decembrie, medita la relativitatea
succesului în teatru, complet nemulþumit de þinuta artisticã a
spectacolului oferit la „Baraºeum“. Fusese deja acaparat de grijile
noii montãri cu Nopþi fãrã lunã: „Probabil cã aºa se joacã totdeauna
teatru. Cu neliniºte, cu dezordine, cu grabã, cu spaimã. Nimeni nu
mai vede nimic. E prost? E bine? E catastrofal? E admirabil? Nimeni
nu poate rãspunde. Nimeni nu ºtie“. Incertitudinile îl asaltau pe
Sebastian din toate pãrþile.
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