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 Portretul artistului la maturitate 

Enikö Szilágyi, dupã
douãzeci de ani

Nãscutã într-o familie de intelectuali
transilvãneni cu marcate tradiþii artistice -
tatãl ei era un reputat tenor liric la Opera
din Cluj -, Enikö Szilágyi a avut încã din
copilãrie ocazia de a-i întâlni în casa pãrin-
teascã pe cei mai renumiþi interpreþi români
ai teatrului muzical, precum Herlea, Piso,
ªtefãnescu-Goangã, Magda Ianculescu etc.

Vocaþia ei artisticã s-a manifestat încã
din primii ani ai ºcolaritãþii, însã, în mod
straniu, dirijându-se spre literaturã mai de-
grabã decât spre teatru sau interpretarea
muzicalã. Numai la începutul adolescenþei,
o primã chemare cãtre arta scenei s-a con-
turat prin participarea ei la o asociaþie de
teatru a tinerilor interpreþi, spre disperarea
pãrinþilor, care o vedeau urmând o carierã
de doctor. Însã, dupã fiasco-ul tentativei
de a urma studiile de medicinã - în ciuda
rezultatelor excelente la anatomie, pentru
cã notele la matematicã ºi fizicã erau
catastrofale! -, Enikö Szilágyi  se îndreaptã
spre adevãrata ei vocaþie, reuºind cu brio
examenul de admitere la Facultatea de
teatru, secþia maghiarã, din Târgu Mureº.
În familie, Enikö vorbise limba maghiarã,
iar la ºcoalã cea românã, pe care le stãpânea
cu egalã dexteritate.

Încã din primul moment al studiilor, Eni-
kö a fost remarcatã de regizori de talie na-
þionalã, cu care a debutat pe ecrane, la nu-
mai 18 ani, jucând în compania celor mai
reputaþi artiºti români, precum Beate Fre-
danov, Octavian Cotescu, Ovidiu Iuliu Mol-
dovan, Marcel Iureº, George Constantin,
Florin Piersic etc. În continuare, ea a jucat
tot atât de bine când în limba românã, când
în limba maghiarã, în funcþie de rolurile care
i se propuneau.

Au urmat cincisprezece filme, nenumã-
rate piese de teatru, jucate pe scenele naþio-
nale din Târgu Mureº, Cluj sau Bucureºti,
premii de interpretare în festivaluri de teatru
etc. Era perioada anilor ’70, în care o oa-
recare liberalizare a vieþii artistice româneºti
a permis creatorilor inspiraþi sã prezinte
opere din repertoriul mondial, chiar ºi con-
temporan, cu o lãrgime de vederi accep-
tabilã. Numai cã aceastã perioadã n-a durat
prea mult!

La începutul anilor ’80, capacul de
plumb a cãzut ºi peste teatrul românesc, la
fel ca ºi peste întreaga viaþã socialã sau cul-
turalã. Cenzura, care se ocupa din ce în ce
mai mult de detaliile aºa-zis subversive, în-
cepuse sã gãseascã referinþe ce trebuiau
eliminate chiar ºi în Hamlet sau Richard al
III-lea.

Pentru Enikö, în ciuda faptului cã juca
ºi în româneºte, nu se mai gãseau, deodatã,
roluri în care ar fi putut fi distribuitã. Pro-
babil, din cauza consonanþei maghiare a nu-
melui ei. Ceea ce nu împiedica sã aparã într-
un jurnal, editat în limba maghiarã, cu oca-
zia zilei de naºtere a «tovarãºei de viaþã a
Geniului Carpaþilor», un articol ditirambic
semnat cu numele ei, al cãrui conþinut îl
descoperea la primirea ziarului.

Odatã cu licenþierea din serviciu a soþului
ei, ca urmare a respingerii presiunilor fãcute

pentru a colabora cu Securitatea, Enikö
înþelege cã în România ceauºistã nu se mai
putea trãi.

Profitând de o autorizaþie de a voiaja în
Occident, Enikö ºi soþul ei rãmân în Olanda,
la numai ºase luni înainte de cãderea dicta-
torului.

Urmeazã doi ani de concediu forþat în
Belgia. Enikö utilizeazã aceastã perioadã de
«renaºtere» pentru a se familiariza nu numai
cu limbile francezã ºi neerlandezã, dar ºi
cu poezia ºi muzica marilor cântãreþi fran-
cofoni: Edith Piaf, Brel, Barbara, Bras-
sens…

Pânã când directorul maghiar de teatru
George Lengyel  îi propune un rol la teatrul
pe care-l crea în Ungaria, la Kecskemet.

În continuare, se þin lanþ treisprezece
ani de succese pe scenele maghiare la
Budapesta, Debreþin, Kecskemet, într-un

repertoriu extrem de vast, care cuprindea
rolurile cele mai variate, precum Hedda Gab-
ler, Yerma, Maria Stuart, Electra americanã,
Medeea etc. Succese încoronate de Premiul
naþional de interpretare în anii 1993, 1994,
1996 ºi 1997.

Între timp, oarecum din întâmplare, cum
i s-a cerut sã cânte câteva melodii din reper-
toriul francez, Enikö pune la punct un ade-
vãrat recital, reluând temele celebrilor
interpreþi cu care se familiarizase în Occi-
dent. Încet-încet, acest «tour de chant» s-
a îmbogãþit ºi cu multe alte melodii, cum
ar fi cele ale Mariei Tãnase sau ale lui Kurt
Weill. Alegerea lor a fost determinatã, mai
ales, de cultura artisticã a interpretei, pre-
cum ºi de dorinþa de a transmite celor care
o ascultã emoþiile, sentimentele sau frumu-
seþile muzicii pe care o apreciazã. Ceea ce
o decide uneori sã interpreteze refrene mai
puþin cunoscute sau mult mai dificile din
repertoriul muzicienilor ei preferaþi.

Au urmat mai bine de 300 concerte, nu
numai în Ungaria, dar ºi în Polonia, Slova-
cia, Elveþia, Maroc, Cehia sau Franþa, la
invitaþia autoritãþilor Francofoniei, succese
recompensate cu Crucea de Onoare a Un-
gariei în anul 2002. Enikö a devenit astfel o
adevãratã ambasadoare a muzicii, ba chiar,
prin larga paletã artisticã pe care o îmbrã-
þiºeazã - muzicã, teatru, poezie, film -, s-ar
putea spune, a frumosului sub toate aspec-
tele, între lumea Occidentalã ºi cea a þãrilor
de Est.

Începând din 2005, Enikö a decis sã-ºi
dedice totalitatea activitãþii în scopul promo-
vãrii carierei sale în Franþa, unde s-a stabilit.
Este o nouã etapã, o nouã deschidere ºi,
mai ales, un nou «challenge». Pentru cã
acum, Enikö a hotãrât ca, în afara inter-
pretãrii pieselor din repertoriul marilor
cântãreþi clasici ai muzicii  francofone, sã
adauge în concertele ei ºi piese contem-
porane, unele scrise chiar pentru ea, de
artiºti francezi reputaþi cum ar fi Jean
Musy, Gerard Berliner, Frank Thomas sau
René de Ceccatty. La care se vor adãuga,
în curând, ºi textele scrise de ea însãºi, în
limba lui Molière, o nouã faþetã  dezvoltatã
de simþul creator al artistei.

Amatorii de teatru din România, care
frecventau sãlile de spectacol în anii’80,
îºi mai amintesc de Enikö Szilágyi, o tânãrã
actriþã de mare talent care începuse o carie-
rã fulgurantã pe scenã ºi pe ecran. Deodatã,
în 1989, acest nume a dispãrut cu desãvâr-
ºire de pe afiºe! Nu era un lucru rar în acea
vreme, ci mai degrabã semnul unui alt talent
care «dãduse bir cu fugiþii».

Iatã cã, dupã douãzeci de ani, amatorii
de teatru regãsesc acest nume pe afiºul ca-
fé-teatrului «La Vieille Grille», unul dintre
cele mai vechi «locuri de memorie» din pei-
sajul parizian.

Pentru cã, oriºice ar face, Enikö rãmâne
mai întâi de toate o actriþã! Nevoia fizicã
de a se exprima pe scenã, contactul cu pu-
blicul, necesitatea de a simþi tãcerea pro-
fundã, aproape materialã, a unei sãli pline
care-i urmãreºte jocul, mai degrabã chiar
decât explozia de aplauze la sfârºitul unei
performanþe actoriceºti, este resortul care-
i motiveazã activitatea.

Probabil cã aceasta este cauza care a
fãcut sã se întâlneascã Enikö Szilágyi  cu
Anne Quesemand ºi Laurent Berman, ani-
matorii teatrului de la «Vieille Grille» (mai
multe informaþii, pe contrapaginã).

La cererea lor, în 2007, zece ani dupã
dispariþia autorului celebrului «Aigle noir»,
Enikö a prezentat la «Vieille Grille» un
spectacol «Barbara». El a fost reluat, în
continuare, de optsprezece ori, fiind inter-
pretat în luna noiembrie ºi pe scena teatrului
Dejazet din Paris, sub titlul «Bonsoir Bar-
bara». Iar, în 2008, în ciuda unui program
care o cheamã în diferite colþuri ale Europei,
ea va reveni în mod periodic în teatrul din
scuarul de la Puits de l’Hermite, devenit un
«loc de suflet».

Dupã spectacolele prezentate la Paris,
pe scenele teatrului «Essaïon» ºi «Espace

Kiron», sãli reputate pentru calitatea inter-
preþilor pe care le prezintã, Enikö a cântat
în luna aprilie la teatrul «L’Archipel», altã
salã-far a spectacolelor contemporane. Aco-
lo, ea a prezentat, în prima parte, un reper-
toriu clasic ºi s-a îndreptat, mai apoi, spre
ceea ce se numeºte «repertoriul de autor»,
creaþiile ei personale. Este, încã odatã, un
«parti pris» al dificultãþii, al refuzului faci-
litãþii. Ceea ce, dupã atâtea experienþe ºi
depãºirea atâtor obstacole, nu o mai sperie
deloc pe Enikö.

Per aspera, ad astra!
Dar sã ne amintim...

 O prezentare de Adrian Irvin Rozei 

Enikö Szilágyi, fotografie
pentru afiºele pariziene


