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Joc cu m[rgele de sticl[

Z
ilele Francofoniei în 
Republica Moldova, 
organizate de Mi-
nisterul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene al 
Republicii Moldova, Ambasada 
Franţei, Institutul Cultural Român 
de la Chișinău și alte organizaţii, au 
avut un mare succes. Pe lângă tra-
diţionalul Festival al Filmului Fran-
cofon, am avut onoarea să găzduim 
spectacolul inedit „Sufleurul fricii” 
(„Le souffleur de la peur”). 

Victoria Maximenco 
cl. a XI-a, LT „Mircea Eliade”, mun. Chișinău

Matei Vișniec, autorul operei (n. 
la 29 ianuarie 1956, la Rădăuţi), este 
pasionat de suprarealism, dadaism, 
teatrul absurdului sau al grotescului, 
literatura fantastică. În tulburătorul 
spectacol-lectură de la „Satiricus 
Ion Luca Caragiale”, în care s-au 
combinat perfect pasiunile autorului 
pentru această varietate de curente, 
a avut o interpretare fulminantă 
Ioana Crăciunescu, o mare actriţă și 
singurul personaj al acestui specta-
col. Din primele clipe ale apariţiei 
acesteia pe scenă, se simţea că pre-
zenţa ei energizează, binedispune. 
Sigură pe ea, destinsă și distinsă, 
și-a lăsat umbrela, a luat chibritu-
rile, și-a aprins ţigara și s-a instalat 
în unul din scaunele puse haotic pe 

lângă o măsuţă. Generoasă și ferme-
cătoare, și-a turnat în pahar bere. În 
clipa următoare, parcă amintindu-și 
de prezenţa noastră, a celor câteva 
zeci de oameni veniţi într-o seară de 
duminică, 20 martie, la „Satiricus”, 
ne spune: „Știţi, eu sunt o visătoare. 
Îmi plac, de pildă, aceste după-amiezi 
de toamnă. Nu-i așa că au în ele ceva 
misterios și, ca să zic… discret… Am o 
slăbiciune pentru discuţii ori de câte ori 
mă aflu aici. Ce părere aveţi, de exem-
plu, despre această toamnă? Cea mai 
frumoasă toamnă, aș zice eu. Posibil, 
ultima noastră toamnă…”

 Voulez-vous une bière? întrebase ea 
prompt, dar atât de discret, cu sim-
plitatea și obișnuinţa unei chelneriţe 
de la o terasă oarecare. Intuind un 
răspuns afirmativ, ne oferise bere.
Cum vă simţiţi după această bere? – ne 
întrebase ea, pentru a ne reproșa 
apoi că nu era locul potrivit pentru 
a bea liniștit și naiv bere: El bea bere, 
ah, priviţi-l. Însă monologul acestei 
deosebite actriţe, Ioana Crăciunescu, 
capătă amploare și expresivitate 
neasemuită atunci când ea rostește 
pentru prima dată: La peur… frica… 
la peur… frica. Acea frică copleșește 
publicul atunci când ea își destăinuie 
neliniștile, atunci când afirmă că 
lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Îi 
urmăream cu toţii mișcările aparent 
necontrolate, plimbările agitate, 
gesturile bruște, privirile în gol, îi 
urmăream variaţia timbrului vocii și 
treceam prin întreaga fiinţă cuvinte-
le-i: Nu sunt decât un observator atent 
al lumii. Se întâmplă lucruri groaznice. 
Știind că n-o vom crede din prima, 
repeta, tot mai apăsat: Se întâmplă lu-
cruri groaznice. Dumneata știi, îţi poţi 
închipui că aici, chiar în acest moment, 
se întâmplă lucruri groaznice, mârșăvii, 
violuri, crime odioase?

Să-i luăm de exemplu pe cei de 
acolo. Nu-i așa că par niște oameni 
respectabili? Eroare! Sunt niște prefă-
cuţi. Uitaţi-vă la cuplul ăla. Vi se pare 
că se iubesc? Greșeală! Monologul ia 
forma unui delir filozofic pe tema
fricii. Suntem acuzaţi că producem 
frica, pentru ca, în clipa următoare, 
să ni se reproșeze că suntem produ-
sul fricii. Conducem de fapt giganti-
ca și monstruoasa mașinărie a fricii 
care ne îngenunchează, rând pe 
rând, în faţa ei înseși. Spectacolul 
este o sinceră invitaţie la o clipă de 
meditaţie, un dialog cu „urmele” de 
întuneric ascunse în fiecare dintre
noi. Tema lui este frica și complotul 
universal al tuturor contra tuturor, 
lumea al cărei motor este frica, in-
dusă prin toate mijloacele, propaga-
tă până la extrem.

Așadar, spectacolul inedit „Su-
fleurul fricii” ne invită să redes-
coperim lumina, frumosul și, cel 
mai important, adevărul alături de 
cuvintele scrise de Matei Vișniec, 
însufleţite de actriţa Ioana Crăciu-
nescu. Ei, aţi mai vrea să vorbiţi des-
pre toamnă, despre natură? rostește 
ea înainte de a părăsi publicul flatat,
uimit și plăcut surprins de tot ceea 
ce descoperise în acea seară, în in-
cinta Teatrului „Satiricus Ion Luca 
Caragiale”.

LE SOUFFLEUR  
DE LA PEUR

Umerii timpului, Ion Găină
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