Cosmin Rădescu

Îndemn către umanizare

T

răim vremuri încețoșate. Avem
nevoie de modele și nu prea găsim, iar când găsim unul, nu mai știm ce
să facem cu el. Am uitat să privim în trecut preocupați fiind de viitor. Schimbarea
este cuvântul așezat pe buzele tuturor. A
cui? Cu cine? Noi? Ei? Cine intentează
primul proces împotriva celuilalt? Procesele generează procese. De conștiință,
de creație. Sîrbu. Ion D. Sîrbu. Omul cu
prieteni neprieteni. Curios! În cazul lui,
prietenii l-au „omorât” înainte de moarte. Iar prietenii l-au „înviat” după moar-

te. Mă simt în „singuranță” în preajma
lui. Poate din cauză că nu mi-am pierdut
speranța. Încă o mai am în noianul de
deznădejde. Reușim să supraviețuim în
această „închisoare” cu regim special. O
fi din cauza posturii în fața imposturii?
A trădării și a animalelor deghizate în
sfinți, cărora le ține piept o mână de actori instruiți în spiritul valorilor morale.
ÎȚI MULȚUMESC, NENEA „SÎRBULE”!
ACTOR / PROMOTOR – primul număr.
Poate ultimul...
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Procesul

de Valeriu Butulescu
Regia: Horațiu Ioan Apan

„Pentru a creiona logica socială a epocii, am împins acţiunea cât mai sus pe spirala
absurdului. Majoritatea personajelor sunt lugubre, asemenea timpului în care au trăit, când
viaţa individului nu valora nimic, fiind strivită implacabil de voinţa celor mulţi. Atunci,
omul real era o jucărie, în mâinile unei majorităţi iluzorii şi statistice, în numele căreia se
exprimau, brutal şi nonşalant, nişte oportunişti cruzi şi ignoranţi.
Ridicolul capătă accente tragice, când autoritatea imbecilă a vremii judecă un „delict
de opinie”, condamnă (cu efervescentă mânie proletară) o piesă de teatru pe care nu numai
că nu o înţelege, dar nici măcar nu o deţine!
Drama personală a tânărului autor este cu atât mai profundă, cu cât el însuşi crezuse
cândva în nevoia de schimbare. Este îngenuncheat dureros de idealurile sale adolescentine,
ajunse simple lozinci în recuzita unui aparat totalitar-represiv.
Coşmarul scriitorului Ion D. Sîrbu, trăit în miezul acelui „ev aprins” e doar pretextul
acestui text. Deşi conţine multe trimiteri la politică, piesa „Procesul” nu e teatru politic. E
mai degrabă o proiecţie socială. Încearcă să surprindă mizeria morală a unor timpuri. Tragedia omului vertical, în antiteză cu degradarea umană a secăturii ajunse exponent, înarmate peste noapte cu principii devastatoare, mai periculoase decât orice armă de foc.”
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Valeriu Butulescu

În plină perioadă proletcultistă, de instaurare a „democrației” dictaturii
proletare, Ion D. Sîrbu și-a permis luxul de a avea coloană vertebrală, de a fi
moral politic și, deși stângist, să critice derapările și excesele politicii partidului unic conducător, dar și să refuze brutal să devină delator. Ca urmare
ajunge victimă a politrucilor
și securiștilor aserviți „flegmei roșii”. I se înscenează un
proces pentru delictul de a fi
scris o piesă de teatru despre
suferințele minerilor din Valea Jiului, „Sovromcărbune”,
cu care ar fi încercat subminarea statului socialist. Piesa
nu s-a găsit niciodată, însă
autorul ei a fost condamnat
la șapte ani de temniță grea.
În mod exemplar!
Prin spectacolul nostru încercăm o lectură „flash
back”. Imaginăm un Gary
Sîrbu care-și povestește retrospectiv ororile experimentate în birourile defunctei securități. Această privire înapoi o vrem nu mânioasă, ci născătoare,
dacă nu de iertare, măcar de înțelegere și înțelepciune.
						
Horațiu – Ioan Apan
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Cel mai de nădejde „camarad” al lui Sîrbu,
direct din viața reală, azi în rolul lui Ion D. Sîrbu

P

oveștile prind contur când protagoniștii sunt parte din Proces. Când
Procesul este acel vehicul care greșește intersecţia, poveștile devin realităţi care îți marchează viaţa. Procesul, spectacolul care deschide stagiunea la Teatrul
Dramatic „Ion D. Sîrbu” din
Petrosani. În rolul lui Ion D.
Sîrbu, cel care la vârsta de 12
ani i-a fost cel mai de nădejde „camarad”al scriitorului.
O poveste cutremurătoare,
într-o realitate zguduitoare, în niște momente despre
care istoria va vorbi mult
timp.
„În an centenar de la
nașterea lui Sîrbu și la 30 de
ani de la moartea acestuia,
Teatrul Dramatic „Ion D.
Sîrbu” deschide stagiunea
în forță cu un spectacol al
cunoscutului dramaturg Valeriu Butulescu. Nu întâmplător deschidem stagiunea cu aceata piesă,
pentru că „Procesul” tratează într-o cheie
grotesc-comică după scriitura lui Valeriu
Butulescu, evenimente care s-au întâmplat
în viața lui Ion D Sîrbu. La final de an ‘50,
Sîrbu a fost încarcerat din cauza unui text intitulat „Sovromcărbune” pentru care a fost
acuzat ca ar submina puterea politică. A fost
încarcerat în urma unui proces ,”o farsă de
proces”, la 7 ani de închisoare și cu pierderea drepturilor civile pentru 5 ani.
Realități care răzbat din atâta negură
a timpului, noi nefiind departe de a le trăi.
Iată, protagonistul personajului principal,
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Carol Erdos are o legătură strânsă cu Ion D
Sîrbu, victima acestui episod din viața sa,
după ce a trăit alături de acesta la propriu,
iată că astăzi transpune pe scenă secvențe
din viața lui Sîrbu.” Horațiu Ioan Apan
Contemporan, vecin de casă, tăinuitor de
secrete, Carol Erdos, vine
din viața reală și cu un
bagaj imens de amintiri
legate de Sîrbu, astăzi, în
rolul lui Ion D. Sîrbu, pe
scena Teatrului cu același
nume.
Carol Erdos spune
că Dumnezeu a rânduit
lucrurile și a avut șansa
de a se naște în casa de
colonie pe care părinții
o ocupau împreună cu
familia Sîrbu, ambele,
familii de miner. După
mai multe încercări de a
deveni profesor de limba
română sau istorie, respins fiind pe motiv că
este de origine maghiară, lucrează o vreme
în Teatrul din Petroșani ca portar, mai apoi
ca pompier sau recuziter, în perioada anilor
70. Absolvind la o vârstă mai târzie facultatea de teatru, cu ajutorul maistrului Ion
Olteanu își împlinește visul și devine actor.
Carol Erdos este covârșit de faptul că își încheie cariera astfel, fiind distribuit în acest
rol al lui Ion D. Sîrbu, actorul care a fost vecinul lui Ion D Sîrbu și care a trăit alături de
marele scriitor.
Spectacolul este o repovestire a procesului, făcută de un Sîrbu la maturitate, trecut

prin tragismul evenimentelor de la acea vre- de teatru la Satu Mare, pe care l-a primit în
me. Carol Erdos care știe realitatea de atunci, mare taină de la Sîrbu și pe care a încercat
vine cu un bagaj din viața trăită alături de Ion să-l dea drept un text cu autor necunoscut,
D. Sîrbu. Spectacolul împrumută acea con- vremurile au fost potrivnice iar acest lucru
torsionare a personajelor care îl înconjoara pe nu s-a putut întâmpla. În urma primirii acelui text, Carol Erdos a fost anchetat de secuSîrbu și pe care le-a transpus pe hârtie.
Prostia este la rang de instituție, fră- ritate de-a lungul a două săptămâni, iar în
mântările enunțate în dialogul securiștilor paralel lui Sîrbu, îi erau aplicate rele tratacare îl anchetează sunt aidoma unor replici mente tot de către securitate. Carol Erdos își
pe care polițiștii le au și azi.
dorește ca Ion D. Sîrbu să fie pus pe postaCarol Erdos povetește despre aminti- mentul pe care îl merită în domeniul literarile legate de Sîrbu ca fiind un băiat mai turii și al filozofiei și la loc de cinste în rânmare cu câțiva ani, blând, taciturn în ace- dul oamenilor.
lași timp și care își împărtășea bucuria de
Student școlit de Dem Rădulescu, Octavian Cotescu, Amza Pea fi printre copii uneori. Era
lea sau Olga Tudorache,
foarte speriat dealtfel, după
Carol Erdos este astăzi
ce a ieșit din pușcărie și s-a
prezent pe scena Teatrului
ascuns în casa groparilor
Dramatic „Ion D. Sîrbu”
din cimitirul din Petrila, locul în care Carol îi aducea
într-un rol care îl copleșelui Sîrbu cărți. La doar 12
te și îl împlinește ca actor.
ani nu conștientiza riscul la
Mândru că este petrilean,
contemporan cu Sîrbu, un
care s-a supus știind locul
în care Sîrbu se ascundea de
actor, vine din viața reală
securitate, păstrând în mare
cu un mare portofoliu și
taină acest secret, fiind de
crede că acest rol îi va încununa cariera de actor. altfel și el la rândul său un
Carol Erdös
răzvrătit al comunismului.
„Procesul” un proces
La moartea tatălui său, în
de suflet, un proces al omuurma unei explozii de la
lui care a avut suflet pentru
Mina Uricani, în care și-au
oamenii din jurul său, un
pierdut viața 16 mineri, cu
proces al unui om care nu
riscul ca mama sa să piardă
Carol
Erdös
pensia de urmaș cuvenită,
s-a aplecat în fața nimănui.
a tăiat steaua cu care trebuia să fie înmorUn spectacol ce poate reprezenta un
mântat tatăl său.
model pentru actori dar și pentru noi toți, cu
Din teama de a nu i se întâmpla ceva, o greutate a cuvintelor în fața cărora nu puCarol Erdos nu apare niciunde în scrierile tem decât să ne înclinăm și trebuie să recului Sîrbu deși se regăsește ideatic în scrierile noaștem că adevărul nu poate fi mințit. Adesale. Spune de Sîrbu că a avut coloana ver- vărul este adevăr, odată rostit poate să prindă
tebrală și nu a cedat nici o fărâmă. A fost contur, adevărul rostit se poate întrupa.
condamnat la 7 ani de închisoare după ce în
„Procesul” o deschidere de stagiune
prealabil făcuse un an de temniță, după miș- în forță, o aliniere a realității așa cum o dată
carea din Ungaria din 56 și asta pentru că nu la mulți ani ni se arată să trăim.
a vrut să-l trădeze pe Lucian Blaga.
Adevărul este adevăr, odată rostit poaDeși a avut ocazia să pună în scenă un te să prindă contur, adevărul rostit se poate
text a lui Sîrbu, pe vremea când era director întrupa. - Carol Erdös
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Colocviu Ion D. Sîrbu
La 30 de ani după plecarea spre
Otopenii de dincolo
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Emil Boroghină

Ion D. SÎRBU

Cronicarul dramatic, secretarul literar,
conferenţiarul şi dramaturgul Teatrului Naţional Craiova
Anul 1956 a fost unul crucial pentru istoria
Teatrului Naţional Craiova.
u puţin timp înainte, un număr de
doisprezece importanţi actori craioveni fuseseră îndepărtaţi, se pare din motive politice, şi împrăştiaţi în mai multe teatre din ţară,
sărăcind şi slăbind colectivul craiovean numeric
şi valoric. În acel timp, la nivelul Ministerului
Culturii şi Ministerului Invăţământului se studia posibilitatea ca având în vedere calitatea
artistică excepţională a absolvenţilor promoţiei
1956, un mănunchi al acestora să rămână împreună şi să constituie nucleul unui viitor teatru, ca
loc al preconizatei noi instituţii fiind în discuţie
oraşul Sinaia. Se renunţă la această idee a înfiinţării unui alt teatru şi o mare majoritate a absolvenţilor promoţiei 1956, una strălucită, intrată în
conştiinţa teatrului românesc drept „promoţia
de aur”, solicită, împreună cu dascălul lor, regizorul Vlad Mugur, repartizarea la Teatrul Naţional Craiova, o instituţie care îşi sărbătorise de
curând Centenarul.
Sosesc la Craiova, Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, Amza Pellea, Victor Rebengiuc,
Dem. Rucăreanu, Eliza Plopeanu, Silvia Popovici,
Sanda Toma. Aceştia, cu talentul, tinereţea şi entuziasmul lor, aduc un nou suflu în bătrânul teatru
craiovean, alăturându-se unor actori vârstnici precum Remus Comăneanu, Ovidiu Rocoş, Manu şi
Madelaine Nedeianu, Margot Boteanu-Păcuraru,
Ilie Cernea, Richard Rang, Costică Ionescu, Florica Nicolescu sau mai tinerii Vasile Constantinescu,
Angela Bârsan, Paula Culitză, Constantin Sassu,
Nicolae şi Rodica Radu, Maria Ciochină, Iancu
Goanţă, Mircea Bohoreanu şi Ion Marinescu.
Primele spectacole ale noii echipe vor fi
fosta producţie pentru examenul de diplomă al
proaspeţilor veniţi, „Bărbierul din Sevilla” de
Beaumarchais şi „Bunbury” („Ce înseamnă să
fii onest”) de Oscar Wilde, în care, în rolurile
vârstnicilor din ambele piese vor fi distribuiţi vechii
actori ai teatrului. Simbioza este una aproape perfectă. Premiera spectacolului „Bunbury” are loc cu
câteva zile înaintea Crăciunului, în decembrie 1956.
În prima parte a lunii ianuarie 1957, Teatrul Naţional Craiova întreprinde un turneu în Capita-
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lă. În faţa unor săli arhipline, în care se vor afla
printre spectatori nenumăraţi oameni de teatru,
„Bunbury” realizează un adevărat triumf.
Revista „Teatrul”, fondată cu puţin timp
înainte, în cursul anului 1956, avându-l drept
prim director pe nimeni altul decât marele dramaturg, prozator şi teoretician Camil Petrescu,
publică în numărul 3 din 1957, o cronică de-a
dreptul impresionantă, cu titlul „O surpriză şi
câteva probleme”, din care reproducem fragmentul de început:
„Succesul repurtat în Capitală de recentul turneu al mult încercatului teatru craiovean a constituit – în afară de entuziasmul şi desfătarea cu care
ne-a copleşit spectacolul oferit („Bunbury” de Oscar
Wilde) – şi un prilej de meditaţie şi analiză. Pentru
lumea teatrului nostru, realizarea artistică a copiilor
lui Vlad Mugur nu înseamnă numai un succes, un
triumf. Mai mult decât atât, în politica noastră artistică, contează lecţia, demonstraţia care a avut loc.
Vlad Mugur a dovedit pe concret că un regizor dotat şi conştiincios poate face artă de calitate oriunde:
chiar şi în provincie. Şi a mai dovedit că, pentru a realiza un spectacol bun, nu e nevoie de o distribuţie cu
palmares; tineri, abia ieşiţi de pe băncile institutului,
pot deveni vedete atunci când crudul lor talent încape
pe mâna înţeleaptă a unui regizor care ştie să fie şi
artist şi pedagog. Vlad Mugur a făcut, într-un anume
fel, pionierat artistic la Craiova. Pentru acest fapt, la
meritele sale de om de teatru, trebuie să adăugăm pe
cele care rezultă din calitatea de profesor şi cetăţean.
Saltul calitativ al craiovenilor se datoreşte în cea mai
mare măsură faptului că un grup de studenţi (excelenţi ca talent şi şcoală) au continuat să lucreze, pe
scenă cu profesorul care i-a crescut şi educat. Se ştie,
absolventul institutului nu e un actor format; nu are
o personalitate definitivă, un stil de joc, o specializare
în direcţia anumitor roluri. De cele mai multe ori, e o
simplă potenţialitate, un fel de materie primă a artei
scenice. Totul depinde de cel care îl ia în primire în
primii ani de activitate. În aceşti ani, îi cresc aripile:
aripi de ceară sau aripi adevărate. Rebuturile scenelor
noastre sunt de multe ori asemenea talente ratate, victime inconştiente ale unor proaste îndrumări. Şi când
se ratează talentul, când se falsifică vocaţia şi entuziasmul, apar, ca o necesară compensaţie psihologi9

că, cabotinismul şi oarba invidie. De aceea, exemplul
preţios al teatrului din Craiova trebuie să ne dea de
gândit. Viitoarele repartizări ale absolvenţilor institutului ar fi bine să ţină cont de această experienţă.
Mai mult, n-ar strica deloc să se ia în studiu problema
menţinerii contactului acestor absolvenţi cu maestrul
(şi implicit, cu stilul) care i-a fost format şi crescut”.
Această excepţională cronică privitoare la
turneul bucureştean al Teatrului Naţional Craiova, apărută în revista „Teatrul” nr. 3 din 1957,
poartă semnătura lui Ion D. Sîrbu.
Ion D. Sîrbu, fost student al lui Lucian Blaga
şi al lui Liviu Rusu, membru al Cercului literar de
la Sibiu, ajuns Conferenţiar la Catedra de Estetică
a Universităţii din Cluj, trimis apoi, pentru „neînregimentare”, profesor la două şcoli elementare din regiune şi după aceea la un liceu clujean,
ajuns la Bucureşti în 1955, secretar de redacţie la
„Revista de Pedagogie” şi, odată cu înfiinţarea
Revistei „Teatrul”, devenit cronicar dramatic. Cu
foarte puţin înaintea scrierii cronicii la spectacolul
craiovean „Bunbury”, lui Ion D. Sîrbu îi apărea
în numărul din decembrie 1956, o altă cronică, cu
titlul „Grandoarea şi servituţile debutului”, referitoare la piesa „Ziariştii” de Alexandru Mirodan
şi spectacolul Teatrului Naţional din Bucureşti, în
care Ion D. Sîrbu îşi exprima rezervele sale faţă de
text şi de artificialitatea acestuia.
În acelaşi număr 3 din revista „Teatrul”, în care
apărea cronica lui Ion D. Sîrbu la spectacolul craiovean, va începe şi o campanie de presă îndreptată
împotriva acestuia, purtate în principal de colegii săi,
redactorii Andrei Băleanu, Horia Bratu şi Henri Zalis,
sprijinitori ai lui Alexandru Mirodan.
În articolul „Judecata de valoare, factor esenţial” sau „Despre dogmatism în arta dramatică”, H.
Zalis scria cu viziune estetizant-proletară: „Desfacerea elementelor alcătuitoare ale articolului lui Ion d.
Sîrbu era necesară, oportună. Oarecum, voi reveni şi
eu la materialul iniţial, în măsura în care simt nevoia
să mai adaug unele precizări, să-mi exprim puncte de
vedere (în acord cu Andrei Băleanu şi Horia Bratu) şi
cu osebire să semnalez în cele ce urmează implicaţii
mai largi ale problemei dogmatismului în critica dramatică.(…)
Ion D. Sîrbu a comentat defectuos Ziariştii. El nu este atât un dogmatic, pe cât a căzut
prizonierul unei exagerări dogmatice ivită din
aplicaţia osificată şi absolutizantă a unor reflecţii
valabile relativ. Slăbirea discernământului critic
înlesneşte pătrunderea pernicioasă a tiparelor
dogmatice, mai cu seamă când, atraşi de alte
probleme, uităm că dogmele şi canoanele nivelatoare îşi fac loc acolo unde atitudinea critică faţă
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de ele se estompează, iar concesia, compromisul
ideologic, se substituie intransigenţei. Concluzia
se impune de la sine: cu evaluările voalate, imprecise, nu poate exista conciliere”.
În 1957 moare Camil Petrescu, ceea ce a permis după părerea noastră dezlănţuirea camarilei împotriva lui Ion D. Sîrbu. Conjugând incriminările
şi înfierările purtate pe mai multe planuri cu ajutorul politrucului Leonte Răutu, după cele spuse
de Ion D. Sîrbu, rudă a lui Alexandru Mirodan,
cu „omisiunea de denunţ” a lui Ştefan Augustin
Doinaş şi a lui Marcel Petrişor şi cu acuza de a fi
scris piesa „Sovrom cărbune”, lui Ion D. Sîrbu i
se intentează procesul care va aduce la început
condamnarea la un an de închisoare, ajungându-se în final la 7 ani de detenţie.
În 1963, când este eliberat, Ion D. Sîrbu este
o persoană aproape fără identitate socială. Este nevoit să se întoarcă în Petrila natală, să intre ca vagonetar în mina tatălui, bunicilor şi străbunicilor săi.
La 1 ianuarie 1964, Petre Stoican, directorul Teatrului din Petroşani, îl angajează pe unul din puţinele posturi vacante în acel moment, acela de şef de
producţie, sunt convins cu gândul că atunci când îi va fi
stat în putinţă, îl va fi aşezat pe un altul, mai apropiat de
pregătirea şi capacităţile sale intelectuale.
În primăvara anului 1963 fusese numit director
al Teatrului Naţional Craiova, regizorul Călin Florian, absolvent al Facultăţii de Regie a Universităţii
din Moscova, fost student al reputatului om de teatru
Yuri Zavatcki. Acesta îşi anunţă încă de la deschiderea stagiunii teatrale 1963-1964 intenţiile
sale reformative, pornind de la alcătuirea repertoriului, instituirea unor ateliere de perfecţionare profesională, începând cu cele de plastică
scenică şi organizarea unor colocvii şi conferinţe
dedicate teatrului românesc şi universal.
Aşa cum am afirmat şi într-un interviu recent acordat pentru revista „Caiete critice”, cred
că directorul Călin Florian avea nevoie să fie
secondat şi sprijinit în acţiunea sa temerară de
colaboratori cu o aleasă pregătire. Odată cu decantarea primei sale stagiuni ca director, devenise clar pentru Călin Florian că secretarul literar
de atunci al teatrului, un apreciat poet local, însă
fără studii universitare şi o cultură teatrală, nu
era persoana de care avea o imperioasă nevoie.
În plus, acesta fiind şi secretarul organizaţiei de
partid, încercase în două-trei rânduri, câştigându-şi şi câţiva susţinători mai mult sau mai puţin declaraţi, să bareze unele iniţiative ale noului
director, bagatelizându-le.
Într-o lungă şedinţă ce a avut loc la Comitetul
regional de partid Oltenia, Călin Florian izbuteşte să

obţină eliberarea postului de secretar literar al teatrului, ameninţând, în caz contrar, cu demisia sa din
funcţia de director. Fostul secretar literar va fi cooptat
la puţin timp după aceea între angajaţii nou înfiinţatei
reviste „Ramuri”.
După cum am spus şi pentru „Caiete critice”, este greu de presupus că un conducător de
teatru precum Călin Florian ar fi forţat vacantarea unui post ca cel al secretarului literar, extrem
de important într-un teatru la acea vreme, fără a
fi avut în vedere un posibil înlocuitor al poetului
Petre Dragu. Sunt convins că, repartizat la absolvire în 1956, la Teatrul Naţional din Cluj, într-un
oraş universitar şi cultural unde Ion D. Sîrbu fusese un adevărat copil-teribil şi un boem, Călin
Florian devenise martor la comentariile arestării acestuia
în 1957 la Bucureşti. Îmi place să cred că directorul Călin
Florian a gândit la o posibilitate a aducerii lui Ion D. Sîrbu
la Craiova încă din momentul
în care a aflat că acesta a fost
eliberat.
În august 1964, Ion D. Sîrbu descinde la Craiova.
Chiar dacă Ion D. Sîrbu
în unele din scrierile sale, mai
ales în cele postume, descrie
Craiova drept un domiciliu
forţat al său, cred că Securitatea nu a avut nici un amestec
în stabilirea Craiovei ca loc de
muncă şi domiciliu. Aceştia
nu i-ar fi făcut lui Ion D. Sîrbu un asemenea cadou precum postul de secretar literar
al unui Teatru Naţional, ci l-ar fi dorit înfundat,
poate pentru totdeauna, în mina celor cinci generaţii din familia sa.
Repertoriul Teatrului Naţional Craiova în
perioada secretariatului literar al lui Ion D. Sîrbu
este unul de manual. Privindu-l acum cu atenţie
ne dăm seama de echilibrul aproape perfect între
textele din literatura dramatică românească şi cea
universală, între piesele clasice şi cele contemporane, de universul tematic de o mare diversitate,
de valoarea artistică şi ideatică de netăgăduit.
„Un fapt oarecum paradoxal nota Ion D.
Sîrbu, anii aceia grei au fost şi cei mai fertili din
munca mea în Teatru. Eram, cum ziceam, cu
geamantanele făcute (şi demisiile depuse), dar
am realizat cel mai nobil şi cel mai măreţ repertoriu de Naţional”.

Într-adevăr, Ion D. Sîrbu, propune pe parcursul celor 10 ani de secretariat literar dintre
1964 şi 1973 un evantai de piese, un repertoriu
care ar onora orice teatru mare al lumii.
„Am fost un foarte serios secretar literar,
m-am dăruit acestei nobile meserii… Am îngropat zece ani de matură viaţă, între aceste nobile
ziduri”, avea să scrie în postfaţa la volumul de
Teatru comentat „Arca bunei speranţe”, apărut
în 1982 la Editura Eminescu.
Contribuţia lui Ion D. Sîrbu la viaţa teatrului, ca şi a întregii vieţi culturale a Craiovei, este
uriaşă. În anul 1965 Ion D. Sîrbu iniţiază un întreg
ciclu de conferinţe experimentale care nu se vor
încheia decât odată cu plecarea sa din teatru, prin
pensionarea la cerere. Aceste conferinţe despre Teatru şi
Poezie au produs un adevărat
reviriment cultural, o efervescenţă uluitoare, au contribuit
la coagularea spiritualităţii
craiovene şi strângerea rândurilor acesteia, la formarea unei
întregi generaţii de tineri intelectuali şi creatori.
Tot în acea perioadă Ion
D. Sîrbu propune organizarea
Memorialului Camil Petrescu
şi, mai ales a Săptămânii Shakespeare, desfăşurată cu prilejul împlinirii în 1966 a 350
de ani de la moartea marelui
dramaturg. Trebuie să recunoaştem că organizarea de
către Ion D. Sîrbu a acestei
Săptămâni Shakespeare ne-a
servit ca una din motivaţii, e
drept, nu singura, pentru instituirea la Craiova,
după aproape 30 de ani, a Festivalului Internaţional Shakespeare.
Nu mai puţin importantă a fost contribuţia
lui Ion D. Sîrbu la viaţa Teatrului Naţional din
Craiova în calitatea sa de dramaturg. Văd lumina
rampei pe scena craioveană piesele sale „La o piatră de hotar” şi „Frunze care ard” în 1968, „Arca
bunei speranţe” în 1970, „A doua faţă a medaliei” în 1973, „Amurgul acela violet” în 1974, „Seară de taină” în 1979, „Simion cel drept” în 1981,
„Iarna lupului cenuşiu” în 1986, din nou „Arca
bunei speranţe” în 1989, şi „Pragul albastru” în
1991. Ion D. Sîrbu a finalizat o parte dintre piese
cu gândul şi la actorii craioveni care aveau să joace în ele, oferindu-le câtorva dintre aceştia posibilitatea realizării unor remarcabile creaţii.
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Legat de piesele sale, Ion D. Sîrbu scria în
Postfaţa mai sus menţionată:
„Eu, din memorie, mi-am rescris piesa uitată: Frunze care ard (nn., fostă Sovrom cărbune) – şi
prin ea, cu toate că o consider dură şi naivă, miam fixat originile, am dat un nume certitudinilor
mele politice şi sociale. A doua piesă a fost Simion
cel drept, tot o transcriere a unei obsesii vechi, şi
astfel, crede eu, am fixat celălalt stâlp al sufletului
meu. Am vrut să adaug acestor două arhetipuri
morale ale poporului de jos un acoperiş mitic.
Prin 1969, în plină beţie a experimentelor teatrale,
eu scriu o dramă filozofică în stil clasic: Arca Bunei
Speranţe…şi imediat după aceea o meditaţie magico-ontologică, Pragul albastru. Prin aceste două
lucrări, consideram eu, aveam un acoperiş deasupra capului, nu-mi era atât de frig, chiar şi spaima
de a muri ne-mărturisit începuse să-mi dispară”.
Rog să mi se permită acum un salt peste
timp şi să ajung la anii de început ai responsabilităţilor mele de director al Teatrului Naţional
Craiova. Printre primele decizii luate au fost şi
cele legate de opţiunile repertoriale. Am hotărât
atunci că, alături de premierele „Mobilă şi durere” de Theodor Mazilu şi „Piticul din grădina
de vară” de Dumitru Radu Popescu, de reluarea
spectacolului „A treia ţeapă” de Marin Sorescu
şi de viitoarea premieră „Vărul Shakespeare” a
aceluiaşi autor, la capitolul „Dramaturgie românească contemporană” să includem şi capodopera lui Ion D. Sîrbu „Pragul albastru”.
În ultimele zile de dinaintea începerii repetiţiilor, regizorul Aureliu Manea, lecturând volumul de
Teatru comentat „Arca bunei speranţe”, roagă
insistent să se înlocuiască montarea piesei „Pragul albastru” cu „Arca bunei speranţe”, fascinat
de universalitatea acesteia.
Iată ce declara Ion D. Sîrbu în ultimul său
mare interviu, acordat lui Ion Jianu pentru ziarul judeţean „Înainte”, apărut integral după decembrie 1989 în cotidianul „Cuvântul libertăţii”:
„Sunt fericit, peste măsură de fericit, că
piesa mea (la care ţin mult), Pragul albastru, la
îndemnul acestui inimos director care este bunul meu prieten Boroghină, a fost citită în cadrul
secretariatului literar (piesa a fost scrisă în 1968,
tipărită şi premiată în 1982). Nu pot fi decât încântat că Teatrul Naţional din Craiova a hotărât
montarea dramei mele Arca Bunei Speranţe, după
mai bine de 15 ani de la prima sa prezentare în
Craiova”. Premiera spectacolului „Arca bunei
speranţe” avea să aibă loc în ziua de 17 septembrie 1989, la câteva ore după trecerea în lumea
de dincolo a lui Ion D. Sîrbu. Doi ani mai târziu,
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tot în 17 septembrie, Teatrul Naţional Craiova
prezenta în premieră „Pragul albastru”.
În 1999, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la
naşterea lui Ion D. Sîrbu şi a 10 ani de la moartea sa,
Naţionalul craiovean va iniţia prima ediţie a manifestării „Zilele Ion D. Sîrbu”. În concepţia organizatorilor
„Zilele Ion D. Sîrbu”, şi „Zilele Marin Sorescu”, iniţiate în 1997, trebuiau să devină evenimente culturale
de rezonanţă europeană, desfăşurate din doi în doi ani,
la alternanţă cu Festivalul Internaţional Shakespeare.
Nefiind critic sau istoric literar, cu riscurile
inerente, îmi permit să spun în final următoarele: Craiova – Isarlîc este o ficţiune, o creaţie a lui
Ion D. Sîrbu. Tuşa uşor îngroşată aparţine filozofului-romancier.
Aşa cum afirmă Academicianul Eugen
Simion în „Jurnalul unui Don Juan proletar şi
provincial” şi în „Romanul eseistic”, din „Caiete
critice”, numerele 10-12 din 1995, Ion D. Sîrbu,
care îşi subintitulează jurnalul său jurnal politic,
îşi inventează parteneri de dialog într-un lung
monolog. Într-un fragment din jurnal le spune,
corect şi inspirat ca formulă critică ficţiuni ale
singurătăţii. (…) Un roman eseu, în care un filosof
vorbeşte despre deşertăciunea oricărei filozofii şi
despre morala omului năpăstuit de istorie”. „Ca
eseu romanesc, Adio, Europa! Este, probabil, cel
mai bun din câte au apărut la noi. O sută, în fapt,
de eseuri ingenioase despre disperarea noastră
cosmică şi tristeţea noastră istorică. Ion D. Sîrbu
este neîntrerupt în asemenea combinaţii şi frazele lui cum s-a putut vedea, sunt memorabile”.
Într-o scrisoare adresată lui Nicolae Boeriu,
soţul marii sale prietene Eta Boeriu, la moartea strălucitei traducătoare a lui Dante, a lui Petrarca şi a lui
Michelangelo, care, având în vedere momentul tragic,
nu putea fi decât una de o mare sinceritate, Ion D. Sîrbu
se mărturisea: „Eta mi-a fost mai apropiată sufleteşte
decât Blaga. Blaga (acum) mă consideră o inteligenţă –
invenţie a Literelor române. Punctul lui de vedere este
următorul: „Ai avut cea mai fantastică viaţă, ai cunoscut tot ce e românesc. Ai fost iubit de profesorii tăi, team învăţat toate limbile de care ai avut nevoie. Craiova
nu e un loc de pedeapsă, e un loc ideal de singurătate
creatoare, de sinteză a vieţii tale risipite şi risipitoare.
Trebuia să te închidem, trebuia să te trimitem în
exil, trebuia să te însurăm cu Lizi – altfel ţi-ai fi
împrăştiat zestrea toată. Aşa te-am adunat”.
Să-l credem pe acest Ion D. Sîrbu, care se
prezintă parcă să dea socoteală la Marea Judecată în faţa celui care a investit atâta în el şi să considerăm că în această Craiovă, poate cu multe
alte păcate şi minusuri, creatorul Ion D. Sîrbu s-a
împlinit cum n-ar fi reuşit nicăieri în altă parte.

Dumitru Augustin Doman

„Petrila va mişca, Bucureştiul va tresări,
Moscova va rămâne pe gânduri…”

J

urnalul jurnalistului fără jurnal, dar şi corespondenţa lui I. D. Sîrbu, reprezintă
scrieri de univers concentraţionar. Apartamentul din centrului Craiovei, din Isarlâc, nu-i aşa,
e în fond o închisoare cu regim semideschis. O
spune clar când vorbeşte de vecinul lui M.S.,
„marele nostru european” (Marin Sorescu, desigur), care „deşi trece pe sub geamul meu de
două ori pe săptămână (locuinţa sa de ţară fiind
în bloc cu mine) până în prezent nu a îndrăznit
să urce spre izolatorul meu: miros a sârmă ghimpată, e teren minat. Pe uşa mea scrie lepros periculos…” Tonul lui Gary este unul de la ironie şi
autoironie amară şi comic de limbaj şi de situaţie
până la cel lucid-grav şi disperat. Am putea inventa un motto al Jurnalului…, ca o parafrază la
Rebreanu: „Domnilor, dvs. nu cunoaşteţi scriitorul supravieţuitor al deceniului nouă comunist!”
În treacăt fie spus, măcar tineretul intelectual de
astăzi nu-l cunoaşte şi-l cam bagatelizează, dacă
nu chiar îl vopseşte-n roz, fără să înţeleg pe ce
surse se bazează.
În scurte eseuri şi parabole livreşti, scriitorul
de la Petrila exilat la Craiova pune pietricică lângă
pietricică şi zugrăveşte în mozaic gri-cenuşiu panorama unei epoci nu doar distopice, dar chiar de-a dreptul sinistre. Majoritatea fragmentelor de mozaic sunt
puse pe seama unor personaje, mai toate viitoarele
personaje ale viitorului roman Adio, Europa!
Iată, de pildă, una din reflecţiile lui Tutilă,
o adevărată parabolă despre cenzura comunistă:
„Procesul de învăţământ, la noi, în mod necesar
şi legic are două faze ce alternează dialectic: prima, ar fi faza în care îi învăţăm pe oameni cum
să vorbească, să scrie şi să citească… Faza primitivă. În a doua fază – mult mai dificilă şi de zece
ori mai costisitoare – trebuie să-i învăţăm cum să
nu vorbească, ce să nu citească şi mai ales ce să
nu scrie…” Şi acum, comentariul lui Sârbu: „Are
dreptate: în Isarlâc abia dacă suntem cinci scriitori mărunţi şi timoraţi; în schimb avem cel puţin cincizeci de inspectori şi controlori culturali
ai vorbitului, scrisului şi cititului”. Şi, în altă parte, ne e servită şi definiţia cenzorului: e „câinele
grădinarului, care nici nu mănâncă varza pe care

o păzeşte, nici nu-i lasă pe alţii s-o mănânce”.
Ziceam de anii ciumei? Iată-l pe sumbrul
profet Gary meditând: „Vine o perioadă de ciumă,
iconoclasm, vânare de vrăjitoare, procese ejoviste. Pe cine vom arde pe ruguri? Unde este şi cum

Ion D. Sîrbu, la mormântul părinților săi
din Petrila, foto Mihai Barbu
arată ţapul ispăşitor? Pentru deraierea cosmică
ce are loc, vom avea nevoie de un acar Păun cât
Himalaya – sau de un Christos de mărimea soarelui nostru”.
Un alt personaj apărând obsesiv în jurnal,
Mefisto, un alter ego, observă cu toată luciditatea: „Omul nu mai este ceea ce face – omul este
ceea ce a refuzat să facă în viaţă… Tindem spre
individul fără secrete, fără amintiri, fără biografie, fără diferenţă specifică. Societatea se împarte în două părţi: în cei care mai au acces la câte
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un mic secret de stat – şi cei care trăiesc aidoma
muştelor. Viitoarea luptă de clasă se va da între
muşte şi rotiţele aparatului (dar în cadrul Marelui
Aparat, sub controlul Înaltului Aparat, cu aprobarea de sus a Sublimului Aparat). Petrila va mişca, Bucureştiul va tresări, Moscova va rămâne pe
gânduri…” Iată, dar, ierarhia societăţii socialiste
est-europene, decriptând noi în Marele Aparat –
Comitetul Judeţean de Partid, în Înaltul Aparat –
conducerea centrală a partidului unic din România, iar în Sublimul Aparat – desigur, Kremlinul.
Nu e lăsat deoparte nici un aspect al tabloului societăţii total ciumate. Iată o însemnare din
1986: „…la ora asta a amurgului violet (o profeţie
a scriitorului, el credea deci în dispariţia comunismului, şi încă în curând! n.m. DAD), cel mai mult
mă tem de Prostia generalizată (cu lauri şi diplome, cu fanfare şi alaiuri), devenind normă de viaţă, normă de drept, normă de moarte. Adevărul
şi competenţa pot fi, eventual, reînviate, ca valori:
dar înfrângerea şi demascarea Prostiei – duşman
de moarte al raţiunii, inteligenţei şi bunului simţ
– mi se pare o utopie. Nu foamea şi frigul ne va
ucide; şi nici frica sau laşitatea. Ci Prostia cântând
din fluierul strămoşesc, ducându-ne la râpă, ca pe
nişte şobolani hipnotizaţi de vraja ei”.
I. D. Sîrbu emite adesea sentinţe care rămân ca nişte peceţi în basorelief: „Suntem un popor sceptic: minunile la noi rar ţin mai mult de
trei zile, în schimb, sărbătorile prostiei durează
câte un secol” sau : „Orice om care spune adevărul despre ziua de azi, are şansa ca peste unul,
două decenii să fie considerat un profet luminat”. Sârbu, cel ce gândea singur în „izolatorul”
lui din Craiova, spunea adevărul – în cercul lui
strâmt de prieteni şi în jurnal şi corespondenţă – şi acum trebuie să fii foarte rău intenţionat

să nu vezi în el un profet luminat. Un profet
care prevestea postsocialismul la anul de graţie
1983: „Trăim într-o lume postmarxistă, postnietzscheană, poststalinistă, postsartriană, trăim în
plin postsocialism. (Poate pentru că suntem în
plin post socialist). Caracterul păgân al postului
creştinesc, ortodox: în satul vechi se postea cu
gândul la ospăţul ce va veni, după; noi postim
mult mai …patriotic, cu gândul la ospeţele ce au
fost, ce nu se vor mai întoarce niciodată”.
Într-o perioadă în care majoritatea nici nu îndrăznea să gândească la cuplul faraonic, I. D. Sîrbu
scria fie şi în jurnalul său, conştient explicit că va
fi citit doar după moarte: „S-a abătut asupra poporului meu un fel de paranoică invazie de adjective şi adverbe la superlativ, înşirate fără nici
o pudoare sau simţ al realului. Spiritul latin, european, nu se poate lipsi de măsură şi bun simţ,
limba şi categoriile sale intime se simt forţate şi
chinuite prin această beţie demenţială de laude
şi imne la adresa Zeului unic. Ne-am mutat în
alt veac, în altă religie? Sau trăim o febră şi un
delir halucinatoriu, de tifos, lepră sau ciumă?
Vom mai fi vii, vom mai fi noi înşine, după ce
vor amuţi aceste fanfare şi coruri ce ne asurzesc
şi ne ruşinează de moarte în prezent?”
Aşadar, tabloul deceniului 9 al secolului XX românesc este realizat de Ion D. Sîrbu cu
mijloacele scriitorului pe cât de talentat, pe atât
de revoltat, dar şi cu mijloacele filosofului, gânditorului care a tânjit toată viaţa să fie profesor
universitar de filozofie, şi nu în ultimul rând cu
mijloacele moralistului atent la o societate aflată
într-un proces continuu de degradare etică.
(Dumitru Augustin Doman este
redactor-șef al revistei „Argeș” din Pitești)
......................................

Două scrisori și cinci fotografii
Iubite Mihai Barbu,
Fotografiile pe care ai avut inspirația să mi
le faci în ora ultimă a Coloniei în care am copilărit, le-am arătat multor oameni de Artă și Litere:
toți (inclusiv severa mea soție) au fost de acord
că cel puțin 5 dintre ele sunt opere de artă, pot
fi publicate pentru valoarea lor în sine, independent de capul acelui trist bătrân care, întâmplător, e chiar măgarul Gary (personaj simbolic din
ultimul meu roman, în curs de apariție la „Scri14

Craiova, 29 septembrie 1987
sul Românesc”, care nu e altul decât autorul acelei cărți...) Iubite Barbule, m-am interesat și știu
cam cât te-a costat această artistică aventură cu
obrazul și trecutul meu: voi ști să mă revanșez,
nu voi rămâne dator. Acum, continui să te bat
la cap. Iată pretențiile mele crescute și adăugite:
1. Să ai grijă de negativele acestor fotografii.
2. Va veni la tine Soră-mea (Irina Sîrbu, str.
Constructorul, blocul I, sc. II, ap. 6) și îți va
comanda un set de fotografii, câte două din

fiecare, dar de mărime carte poștală. (pentru
presă, cultură, corespondență etc.)
3. Nu vin la premiera mea de la Petroșani, dar
vin la soră-mea nu peste mult, atunci vă caut
și vă exploatez, cu dragoste și fără milă.
Plec mâine la București, apoi la Severin (la
cules de vii). O vizitez pe soră-mea după care
vizită mă înham iar la treabă și scriu timp de opt
luni fără oprire. Îmi lipsesc 17 ani la inventar,
caut să îi recuperez prin hărnicia unui dureros și tragic amurg. Te rog să-i transmiți lui Velea următoarele:
un foarte mare critic literar (Alexandru Paleologu) a
citit „Dansul Ursului” meu și a avut aceeași părere) ca și el, după lectura grăbită de la Petroșani.
Vă sărută pe toți,
Ion D. Sîrbu
(Cele cinci fotografii sunt expuse la Casa
Memorială „Ion D. Sîrbu” din Petrila)
..................................
Craiova, 11 septembrie 1987
Frate Mihai,
Cred în telepatie, cred că în „câmpul noetic”, am dovezi că atunci când cineva se gândește

intens la mine, eu primesc ordin (de unde?) să-i
scriu sau să-l sun la telefon. În ziua în care tu îmi
trimiteai acest volum de imagini despre mine
(portretul autorului la bătrânețe) și eu am primit de undeva sugestia sentimentală de a vă face
semn cu mâna. V-am pus la poștă o carte de-a
mea, cu gândul că astfel îmi exprim recunoștința
pentru o seară de memorie și istorie. Iată că, acum,
mă văd așa cum sunt, mi se strânge inima, îmi dau
lacrimile. Se duce casa copilăriei, colonia, în curând
mă voi duce și eu; după mine, cutremurul și inundația
micului apocalips ce caracterizează orice lucidă întâmpinare a neantului. Iți mulțumesc. Cred că ideea ta
cu magnetofonul trebuie reținută; vin (poate) să văd
ce-a mai rămas din textul meu, la premiera Teatrului
lui Velea (care a scris despre mine un strălucitor articol publicat în „Convorbiri literare”). Transmite
fratelui tău salutările mele. Ție îți mulțumesc !
Acum trebuie să mă străduiesc să merit atenția
peliculei tale.
Cu dragoste,
		
Ion D. Sîrbu
....................................

Dumitru VELEA

Teatrul Memoriei
n seria “Teatru comentat” a Editurii “Eminescu”, în 1982, Ion D. Sîrbu a publicat
volumul Arca Bunei Speranţe, după o riguroasă
selecţie din creaţia dramaturgică proprie, însumând şapte piese. Fireşte, volumul se supune exigenţelor acestei “serii”, alăturând fiecărei piese
câte un text introductiv şi urmându-le de consemnări din presă ale criticilor de specialitate: Arca
Bunei Speranţe cu “Jafet nu trebuie să piară!”,
semnat de N. Carandino; Iarna Lupului Cenuşiu
cu Teatrul ca formă de filosofare, de Eugen Todoran; La o piatră de hotar cu Un minunat mesaj, de
Octavian O. Ghibu; Frunze care ard cu Minerii,
între mit şi istorie, de Ion Maxim; Covor oltenesc
cu Ion D. Sîrbu, covorul oltenesc, de Paul Everac;
Simion cel Drept cu Dialectică înfruntare, de N.
Carandino, şi Pragul albastru cu În incinta memoriei, de Mircea Ciobanu.
Şi, în consecinţă, asumându-se exigenţele amintite, în acest volum de autor ordinea structurală (şi
editorială) nu mai este identică cu apariţia cronologică, fapt ce determină deconsiprarea uneia mai
ascunsă, de natură genetică, recuperată pe calea
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sistematicii. Ipostaza genetică se transformă în cea
structurală, de superioară constrângere, lăsând să
apară sub ordinea arhitecturală necesitatea acestei edificări. Nu compensativ, ci consubstanţial se
decelează genticul în structural. O ţesătură a memoriei legă “verticalitatea” cu “orizontalitatea” într-o anume circularitate. Memoria şi procesul său,
rememorarea, apar ca lege genetică a teatrului lui
Ion D. Sîrbu; iar obiect sau materia a acestuia devine Istoria, nu în mod abstract, ci în procesualitatea sa socială. O desfăşurare descendentă de la
universal prin particular la individual şi o redesfăşurare ascendentă de la individual prin particular la universalul îmbogăţit cu substanţă concretă. Primele piese se ordonează ca într-o triadă:
Arca Bunei Speranţe este plasată “în plin simbol”,
în universal, dar priveşte lumea noastră contemporană, condiţia umană; Iarna Lupului Cenuşiu
se particularizează, printr-o filosofie a istoriei, la
“Istoria ca idee de independenţă” a unei naţiuni; La o
piatră de hotar coboară în individual, în istoria
“interioară” a unei naţiuni – acţiunea acestei piese petrecându-se “în preajma primului război mondi15

al” şi privind “dragostea de frate dintre românii din
diferitele teritorii pe atunci despărţite politiceşte, scoţând în evidenţă unitatea sufletească a întregului nostru popor”, după cum se notează. Următoarele trei
piese se ordonează ascendent: Frunze care ard
adânceşte sondarea individualului, problematica
devenind social-politică, dramatizându-se “o pagină reală din istoria atât de zbuciumată a minerilor
din Valea Jiului, greva din aprilie-mai 1941”, se forează concretul realităţii, fără pierderea treptelor
anterior câştigate: dimensionarea simbolică şi cea
istorică, “între mit şi istorie”, cum zice Ion Maxim.
Piesa Covor oltenesc se implică la nivelul particularităţii istorice, acţiunea plasându-se în timpul
celui de-al doilea război mondial; problematica
este politico-istorică şi cu un continuu recurs metaforic la fundamentul nostru: “covorul oltenesc”.
Simion cel Drept ridică problematica şi conflictul
dintre social şi istoric în moral-politic, atingând
cerul universalului, al “simbolicului” şi al înfruntării dialectice. “Eroul acestei piese – după notarea
autorului – este un cioban bătrân, Simion Albu, ultimul cioban, rămas de izbelişte într-o vale în care s-a
descoperit petrol şi unde a început exploatarea intensivă a acestuia”. El este nevoit să se retragă din faţa
necruţătoarelor legi ale Istoriei, să plece în sus, în
munţi, ca înfrângerea sa, într-un fel “mioritic”, să
fie un triumf. Ultima piesă, Pragul albastru sintetizează răsturnatele triunghiuri într-un spaţiu al
memoriei, “în incinta memoriei”, semnificativ intitulându-se şi textul prefaţator al lui Mircea Ciobanu. Societatea din Roşia, locurile acestea unde
nu se întâmplă nimic şi pe care comentatorul le-a
numit “zone sacre ale statorniciei universale” nu au
nevoie de miracole şi gesturi mântuitoare, ele au
memoria, singura care răscumpără şi este mântuitoare pentru cei cu individualitatea pierdută, precum Lazarus. Aici, toate determinantele mişcării
triadice şi circulare “rimează”, obţinându-se concretitudinea artistică “ritmată”.
Dar, pentru a evidenţia în structural procesul genetic, se cuvine să transcriem şi un fragment din mărturia de credinţă a autorului, În loc
de autobiografie: “…din memorie mi-am rescris prima
piesă uitată Frunze care ard – şi prin ea, cu toate că o
consider dură şi naivă, mi-am fixat originile, am dat un
nume certitudinilor mele politice şi sociale. A doua piesă
a fost Simion cel Drept, tot o transcriere a unei obsesii
vechi şi, astfel, cred eu, am fixat celălalt stâlp al sufletului meu. Am vrut să adaug acestor două arhetipuri
morale ale poporului de jos şi un acoperiş mitic. Prin
1969, în plină beţie a experimentelor teatrale, eu scriu o
dramă filosofică în stil clasic: Arca Bunei Speranţe şi,
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imediat după aceea, o meditaţie magic-ontologică, Pragul albastru. Prin aceste două lucrări, consideram eu,
aveam un acoperiş deasupra capului, nu-mi mai era atât
de frig, chiar şi spaima de a muri nemărturisit începuse
să-mi dispară. Celelalte piese ce au urmat (…) le consider dialoguri despre Istorie, modalităţi de a filosofa critic
în legătură cu destinul unui popor mic prins în vâltoarea intereselor marilor Împărăţii”.
Cu această mărturisire se observă că traiectul genetic a urmat linia creaţiilor autentice, de la
individual spre universal şi, apoi cu o firească

întoarcere, la particular, la termenul mijlocit şi
mijlocitor, care este Istoria. Cele două piese, de
“acoperiş mitic”, structural, înrămează edificiul
teatral, iar tocmai termenul mijlocitor infuzează
extremele, în substanţa genetico-structurală a
dramaturgiei lui Ion D. Sîrbu, manifestându-se
ca memorie a istoriei şi ca istorie a memoriei. Nu
este lipsit de tâlc nici faptul că două dintre lucrări
sunt scrise în memoria, una a tatălui său şi alta
a celui spiritual, Lucian Blaga – două coloane de
susţinere ale unei memorii rememorate în Istorie
ca teatru. Arhitectonica dată de cele şapte piese
se impune printr-un anume ritm dialectic, prin
mişcarea triadică din mitologie în istorie, din istorie în ontologie; dimensiunea mitic-poetică în
cea concretă, din cea concretă în cea a fiinţării istorice. Iar Premiul “I. L. Caragiale”, decernat de
Academie pe anul 1982 lui Ion D. Sîrbu pentru
acest volum de teatru, cataloghează frumuseţea
acestui templu dramatic în care se află “statuia”
sufletului unui popor, ce reverberează în dramaturgul – oficiant pentru noi.
(în Convorbiri literare, nr. 9/ 1983)
.................................................

Cornel Nistea

Ion D. Sîrbu – un predestinat al timpului trăit

S

Motto:
„Nu pot gândi decât în lanțuri, prin lanțuri, contra lanțurilor.”

criu aceste rânduri cu regretul de a nu
fi cunoscut mai devreme opera și personalitatea lui I. D. Sîrbu, cum n-am avut acces
prea de timpuriu la operele unor mari spirite ale
lumii. De pildă la începutul anilor 60, pe când
eram student la filologia din Cluj, ca să-i citesc
pe Blaga și Maiorescu mai era încă nevoie de
aprobarea scrisă a unui șef de catedră. Numesc
anii aceștia, ai terorii, cu un fel de trac psihologic pentru un soi de vină de neiertat că viitorul
intelectual ce se forma într-un centru cultural de
mare tradiție nu aflase că floarea scriitorimii române nu doar că era interzisă cunoașterii noastre, dar ispășea ani grei de interdicții și de pușcărie: Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, Radu
Gyr, grupul Noica-Pillat, dar și I.D. Sîrbu. Mai
târziu, după 1989, când am răsfoit o carte groasă
cu titlurile operelor interzise de dictatura comunistă, nu mică mi-a fost mirarea că dictatura ne
interzicea citirea până și a poeziilor din Cântecele
de vitejie ale lui George Coșbuc.
Când încerc să scriu câteva pagini în urma
lecturii Jurnalului lui I. D. Sîrbu, nu pot să nu
mărturisesc un gând al celui care a fost de-a lungul anilor atât de aproape de moarte, de unde
și leit-motivul fricii de o posibilă moarte violentă, indusă desigur de bătăile criminale pe care
le îndurase în anchetele de la securitate și din
pușcărie, când I. D. Sîrbu și-a fi văzut moartea
cu ochii. Dar cei trei ani de război când, rănit,
a căzut prizonier la Cotul Donului și curajul de
a dezerta și, după un lung ocol prin Ucraina și
Polonia să ajungă la confrații Cenaclului de la Sibiu, un fel de familie literară care a făcut carieră
în epocă, avându-l în centrul ei pe Lucian Blaga, mentorul său spiritual. Reîncorporat în 1944,
asistă la executarea a 16 dezertori și vede zburând creiere prin aer. De mirare, martorul acestui cumplit carnagiu are curajul să dezerteze din
nou, asumându-și un risc uriaș, acela de a fi și el
executat. Numai că I.D. Sîrbu a fost predestinat
să trăiască, să creeze opere de neîndoielnică valoare, fiind un model existențial greu de urmat.
Ei bine, întâmplarea face ca în vreme ce

citeam Jurnalul lui I.D. Sîrbu, trimis mie prin
poștă de Mihai Barbu, cel care a studiat în detaliu „cazul” I. D. Sîrbu într-o lucrare de referință, să citesc Ecce homo a lui Friederich Nietzsche.
Eram obsedat pur și simplu de subtitlul „Cum
devii ceea ce ești”, care, de altfel, m-a trimis cu
gândul la ideea devenirii ființei la Hegel, Blaga
sau Noica, ca să am înaintea ochilor și peripețiile
oșteanului grec din antichitate, Socrate, înainte
de a fi condamnat la moarte de societatea civilă
datorită geloziei și a intrigilor, personaj pe care
Platon l-a făcut nemuritor în Dialogurile sale.
Aha, „cam devii ceea ce ești”? În cazul lui
I.D. Sîrbu, ca și al altor mari scriitori și gânditori,
e vorba de un dat genetic cu care omul se naște,
apoi pentru a ne afla în terminologia lui Lucian Blaga despre ființă, în acest om există un fel
de zare miraculoasă, care-l fascinează și-l atrage
irezistibil și pe tânărul I. D. Sîrbu pe calea creației și rezistenței în fața Răului, boală de care nu va
mai scăpa toată viața.
Scăpat cu viață din teribilul război, se va
maturiza cultural alături de cenacliștii de la Sibiu și se va bucura de prețuirea lui Lucian Blaga,
care îi împrumută cărți fundamentale din filosofie și psihologie. La 26 de ani mărturisea: „Citeam câte 18 ore pe zi într-o cameră izolată pe
care mi-a găsit-o tata și-am învățat ce înseamnă
Sitzfleisch-ul pentru un cărturar, ce înseamnă să
nu-ți fie frică nici de imensitatea fluviului și nici
de înălțimea muntelui”.
Odată cu instaurarea dictaturii comuniste,
poate, dacă nu chiar sigur, și pentru că în 1941,
bătut de legionari, se înscrie în celula comunistă din Sibiu, la o ședință a cadrelor universitare
clujene, i se cere imperativ să-i denigreze în scris
pe Lucian Blaga și Liviu Rusu, „un articol tare
dărâmător. Noi îți cerem un articol prin care să-l
demaști, să-l compromiți ca om, ca bărbat, ca cetățean…”, iar când I. D. Sîrbu spune că așa-ceva
nu e moral, va constata curând că în dosarul de
cadre această afirmație se va transforma în cum
că ar fi afirmat că „marxismul nu este moral”.
Și-au urmat coșmarurile, reale, dar și visele cu
17

Stalin și faptul că se plimbă la braț cu un procuror al sistemului, care încearcă să-i zdruncine
încrederea în convingerile sale, în umanitate.
În 28 aprilie 1956, are o ultimă întâlnire cu
Lucian Blaga, despre care își va reaminti peste
ani: „Eu l-am văzut pe Blaga plângând. Fără
lacrimi, fără cuvinte, rezemat de contrafortul
bisericii reformate”, când marele poet și filosof
îi spune deznădăjduit: „Toți mă vor uita, opera
mea va pieri, voi muri singur ca un câine”.
Dar oare nu același sentiment l-a încercat
Ion D. Sîrbu când i-au fost sechestrate însemnările, caietele, manuscrisele, când constată că
„Totul s-a dat la topit după arestarea mea”? Curând va fi arestat pentru „omisiune de denunț”
împotriva lui Doinaș, arestat și el cu câteva luni
mai înainte pentru opiniile sale neconforme cu
„noua democrație”. Soția l-a trădat, „ca să mă
scape de mai rău” și se va recăsători cu Ministrul
Justiției, urmând de acum să parcurgă un lung
purgatoriu „în pace și onor”, așteptând după ce
e părăsit de prieteni, din frică și lașitate, zice el,
„judecata de apoi”.
Face față cu demnitate anilor grei de închisoare și lagărelor de muncă forțată, în încercările
sale avându-l ca model de moralitate și rezistență mai ales pe tatăl său, despre care vorbește mereu cu admirație: „A fost o figură uriașă, numai
cu Blaga l-am putut compara”. Și, citind asta, mi
l-am amintit pe Sisif în meditațiile sale pe când
cobora muntele cu satisfacția că înșelase zeii, dar
mi-am amintit și constatarea lui Soljelnițîn când
se întreba uimit în Arhipelagul Gulagcum au putut apărea în Rusia creștină asemenea soi de oameni care să trimită la cazne și la moarte semeni
nevinovați.
În însemnările lui Ion D. Sârbu există trimiteri la „asemenea oameni” despre care vorbește
Soljenițîn și cel care vorbește mereu despre „colonia Petrila”, care a înghițit mulți alți intelectuali
români scufundați în anonimat. Am rămas siderat
în fața unei întâmplări despre care avea să povestească, despre atitudini greu de înțeles ale unor
indivizi din literatura și cultura română de o mare
ipocrizie și lașitate, care se mai cultivă și-n zilele
noastre. Este vorba de întâlnirea din 3 martie 1977
din București cu poetul A.E. Baconski, care îl denigrase pe Blaga, iar acum încerca să-l salute prietenește, „schimbare la față” uimitoare, imagine a
cinismului care îl scârbește și îi refuză salutul. Ba
mai mult, brusc, se hotărăște să nu mai rămână
în București și revine acasă, la Craiova, iar dacă
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ar fi rămas și s-ar fi cazat la hotelul la care trăgea
mereu, n-ar mai fi rămas în viață, pentru că acesta a fost distrus în întregime de cutremur. Este un
moment la care ar trebui să medităm, pentru că
apare din nou un miracol, susținem că e ceva ce
ne trimite cu gândul la predestinare. Aceste fapte
justifică în mare parte apariția fenomenului fricii
sale de moarte care poate surveni în orice moment
al vieții. Dar ceea ce îl ține în viață, spune el, este
„încrederea în Limbă, Bunătate și Jertfă, singurele
pe care nu le-am pierdut după ce nenumărate din
marile valori ne-au fost distruse”.
						

*

Î

ncă de la începuturile însemnărilor sale
în „caietele de noapte”, acestea par să
fie, mai ales, rezultatul singurătății sale dar și al
unei miraculoase sincronizări, până la identificare, cu marile spirite ale lumii. E convins, ca și
Eminescu sau Blaga, că face parte dintr-o familie
a elitelor mereu în suferință, urmărit de spaima
de ce se va întâmpla cu sine și cu opera sa, așa
cum se întâmplase și cu Lucian Blaga când căzuse în deznădejde.
Ion D. Sîrbu a fost unul dintre oamenii rari,
înzestrați cu har și geniu, precum acei puțini
predestinați din evul mediu care au supraviețuit
ciumei, tot așa cum va supraviețui atrocităților
dictaturii comuniste și el. Ca, în cele din urmă,
totuși prea devreme, să nu moară de mâna criminalilor săi, ci să fie răpus de un cancer.
Într-o profesiune de credință se va destăinui: „există în mine o moară, o sită și o drojdie ce
fac pâine fără știrea mea, uneori chiar împotriva
voinței mele”. Și mai departe: „Nu sunt stăpânul gândurilor și al scrisului meu: sunt simplu
sergent (cu termen redus) care execută niște ordine ce îmi vin de la superiorii mei. Cine sunt
superiorii mei? Nici dascălii, nici clasicii, nici
contemporanii, ci stihia acelei fărâme de adevăr
și veșnicie prin care, ombilical, până la moarte,
rămân legat de ființa nevăzută a poporului, limbii și trăirilor mele, patriotismul meu fiind egal
cu libertatea de a nu avea voie să mor sau să mă
sinucid, mințindu-mă”. Sau în altă parte prin
anul 1986: „Am încercat să citesc sistematic sociologie, filosofie, ideologie: nimic nu se lipește
și nu se potrivește cu ceea ce trăiesc eu. Răul și
murirea nu încap într-o specialitate de catedră,
ele sunt boabe de muștar aruncate din cer și risipite pe întreg pământul”.

Notele sale le compară mereu cu niște cioburi de sticlă, prin care se văd mai mereu diferit
adevăruri fundamentale, citând pentru relevanță - când e cazul - marile spirite ale lumii dar
evocă și întâmplări care prefigurează lumea de
la începuturile ei.
Gândul îl poartă prin toate vicisitudinile
istoriei, scârbit de lumea lipsită de moralitate în
care trăiește, ca să citim în mod surprinzător în
jurnalul său: „Dintre toate pușcăriile mele, Craiova mi se pare astăzi a fi cea mai cumplită și cea
mai absurdă. Fiindcă e pe viață. Am scris zeci
de cărți în acest oraș, mai am în pregătire vreo
trei sau patru piese, ca și romanele – ca și cele
publicate – sunt ca și mine suspectate, suportate, tolerate. Așteptăm împreună o amnistie sau o
grațiere. Evadarea e imposibilă”.
Pentru a conferi plasticitate și mai multă
relevanță însemnărilor sale, adesea în jurnalul
său Ion D. Sîrbu evocă o discuție cu Candin, „alteregoul meu”, în alte împrejurări notează sfaturile
Moșului, nu negreșit ale bunicului, ci ale unuia oarecare din epocă, unul universal, și ale tatălui. Dar, mai
mereu, în serile de taină, intră în dialog, cu Olimpia,
„muza mea”, în gura căreia pune adevăruri dureroase,
cum sunt părerile ei despre atributele divine ale unui
popor și ale unei țări: „Pământul (Țarina), Țăranul și
Limba, primele două fiind pe cale de dispariție, când
românul constată că trăiește într-un stat ocupat, străin,
dușman. Fanariot”. În acest caz „Ai voie de la Dumnezeu să-l minți și să-l furi. Fiindcă și el te minte și te
fură. Altfel nici că se poate”. Și Limpi îl atenționează
de scăderile morale ale românilor care 800 de ani au
ascultat în biserică slujbele într-o limbă străină”, iar
asta „înseamnă un lung antrenament în a asculta fără
să înțelegi și a participa fără să aderi”.
Altădată simte nevoia să citeze din poeți
și scriitori români sau străini, dar și din marii istorici, psihologi și filosofi, începând cu cei din
antichitate, continuând cu filosofii germani sau
francezi, dar face și constatarea că „orice filosofie, aplicată în practică, devine o utopie”. Și,
deodată, își aduce aminte de o discuție cu popa
Agârbiceanu care-i spunea: „Singura noastră legătură cu istoria a fost sentimentul foarte latin
al justiției, latinii spunând: Să se facă dreptate,
chiar dac-ar pieri lumea”. În altă parte își aduce
aminte că Blaga vorbea de un boicot al Istoriei,
iar Tatăl ( scris mereu cu T) spunea: „Dumnezeu doarme, pământul tace, cerul e supărat.
Limba dură, dar nu-ndură”. Ca într-o secvență
următoare să-și amintească de-o afirmație a lui

Gandhi, care numea starea aceasta de pasivitate
și letargie „nepăsare și nemișcare cosmică”, deplângând starea în care se află intelectualitatea
românească, „donjuanismul politic al intelectualilor români care se prosternează în fața frumuseții morale. Ne culcăm cu cele mai frumoase
idei, lingem în fund cele mai nobile idealuri – ca
apoi să le părăsim ca pe niște curve”.
Și-apoi să consemneze: „Totul se rescrie: se
rescrie Biblia, Istoria, Folclorul. Se rescriu Manifestul, ideologiile, imnurile”, iar citindu-l pe Jean Genet, cu oarecare scârbă, acceptă un adevăr care i se
potrivește și lui: „Scrisul e poate ceea ce ne rămâne
după ce ne este încălcat dreptul la cuvântul rostit”.
Toate aceste consemnări îi ard sufletul, cum e și
spusa Moșului „convins că lumea e condamnată
definitiv la pieire (nu la moarte, la pieire), și asta
tocmai când încerca să se încurajeze: „nu se poate,
Dumnezeu are un plan cu noi, altfel nu ne făcea
așa cum suntem”. Leit-motivul morții, al Fricii de
moarte, se naște din neprevăzut, din ceea ce s-ar
putea întâmpla să-i aducă suferința, oprimarea fizică, absurdă, doar trecuse de atâtea ori pe lângă
moarte în tinerețe, Frica de ceea ce se va întâmpla
cu opera sa, ca spre bătrânețe, sentimentul acesta
să devină tot mai prezent. Dar ce revelație încearcă
atunci când se află într-un orășel cu oameni modești la care „nu vezi nici o urmă de urât sau de
frică de ceva. Nici un fel de moarte, Arcadia!”, exclamă Ion D. Sîrbu. Iar mai încolo, cu haz, „Tutilă II
îmi spune: E adevărat, la noi, oltenii, defectele ar fi
calități, și calitățile ar fi defecte…”, secvență ce ne
poate duce cu gândul că în notele sale din aceste
„caiete de noapte” apar nu puține teme de scris,
multe probabil simple creionări sau eboșe.
Și de aici o întoarcere spre „origini”, la Păcală al nostru, un mit păgân tragic tot așa cum e
și Miorița. Și de la Păcală al poporului nostru la
Haplea și Bulă… Ceea ce îl face să constate: „Nolens, volens, sunt contemporan și confrate cu o
liotă de lichele, pramatii, ticăloși ajunși acum la
vârsta și luciditatea pensiei și bătrâneții. Stau la
cozi, înjură: ca bunici – nu au ce să le povestească nepoților, ca părinți – se uită cu grijă și groază
la cariera în sus a copiilor”, pe când: „Copilăria
mea a fost sublim-infinitul timp al fericirii din
istoria mea. Bătrânețea de acum e timpul mort
în care copiez din Apocalipsă: Timpul nu va mai
fi!” Apoi, îngrozit: „Am ars punțile spre înapoi,
înainte nu mai vedem nimic”.
Erau anii în care își făcuse loc în trupul său
obosit de timp zorii bătrâneții, odată cu semnele
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tot mai accentuate ale bolii, ale cancerului, boală despre care afirmă: „Cancerul e un simbol al
Răului, cred eu, fiind și un semn de taină, ca și
prostia ce nu de puține ori e declarată adevăr și
valoare”. Și, din nou, leit-motivul ruperii lanțului istoriei, neputința ca acesta să se mai refacă,
stare de neliniște în care va afirma despre sine:
„ca să pot trăi fără coșmaruri, fac eforturi grele să uit cât mai multe (și pe câți mai mulți) din
propria mea viață”. Și nu ezită să-și destăinuie
„tristețile” din copilărie, din tinerețe și cele din
bătrânețe, așezând lângă ele un încurajator citat
din Cocteau: „A scrie înseamnă să triumfi asupra
morții”, scrisul fiind vital mai ales în senectute:
„când nu scriu simt nevoia pilulei de cianură sau
a robinetului de gaz. În timpul liber, citesc, trăiesc, gândesc…”, la care va adăuga: „Scrisul este
un sacrificiu printr-un fel de nobilă automutilare. Ca și cititul mut”. „Aparținând unei familii în
care toți strămoșii mei au fost analfabeți, sângele
meu de iobag și sclav se prelungește prin Mama
(semianalfabetă) și Tata (un om de lume, citea rar,
scria și mai rar) către o lungă și ereditară obișnuință și dotare pentru expresia orală”, aceasta
fie și-n „infernul cu față umană” în care trăieș-

te, formulând paradoxul „nu pot gândi decât în
lanțuri, prin lanțuri, contra lanțurilor”, condiție
a cărturarului „jignit în ființa sa”. Și mai departe:
„Paradoxal, a trebuit să recunosc că nu pot trăi
și funcționa inteligent și sensibil fără dușmanii
mei de moarte, singurii care dau sens și conținut
creator vieții și chiar morții mele.” Acum, „Întrebarea nu este ce fac, ci ce voi face cu ce au făcut
ei din mine!”, ca să concluzioneze, devastator, în
noaptea de Crăciun: „ Sunt atât de singur, atât de
departe de oameni și izolat de lume, încât nu ar fi
deloc exclus ca tot ce visez și gândesc să fie atât
de fals, încât să fie adevărul - adevărat”.
Pentru că ne aflăm într-un moment omagial
al Centenarului nașterii lui Ion D. Sîrbu și la 30
de ani de la moartea sa, aceste evocări ar trebui,
imperativ, să constituie un apel la rememorare, la
cunoașterea vieții și operei scriitorului, la nevoia de a recupera, pas cu pas, „aluatul și drojdia”
despre care scria „vagonetarul cel mai bătrân” din
Colonia Petrila. O condiție necesară nu atât neuitării, cât mai ales revigorării noastre culturale.
(Cornel NISTEA este președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba- Hunedoara)

.....................................................

Mihai Barbu

Ion D. Sîrbu versus Olimpian Ungherea.
Cinci întâlniri faţă-n faţă

Prima întâlnire /20 iulie 1969
el care l-a urmărit, permanent, pe scriitorul Ion D. Sîrbu cât a fost la Craiova a fost tânărul locotenent-major Olimpian
Ungherea. Şeful său ierarhic, maiorul Gheorghe
Lungu - ofiţerul care ocupa funcţia de locţiitor al
inspectorului şef al Inspectoratului de Securitate
al judeţului Dolj -, i a trasat sarcina de a-l contacta periodic pe cel urmărit. După fiecare întâlnire,
Ungherea întocmea o notă raport prin care relata,
în detaliu, cele discutate. Prima întâlnire are loc în
ziua de 20 iulie 1969 la locul de muncă al Obiectivului. „Şerbănescu“ (numele de cod sub care figura scriitorul în dosarul de urmărire operativă)
era, în acea perioadă, secretar literar al Teatrului
Naţional din Craiova. La o săptămână, pe 28 iulie
1969, ofiţerul scria următoarele într-un exemplar
unic, socotit de Securitate a fi strict secret:
„Subsemnatul este o persoană binecunoscută lui Sîrbu I. Dezideriu, aşa încât discuţia s-a
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legat uşor, fără reticenţe. Acesta a relatat ofiţerului că, în prezent, are contractată coproducţia româno-franceză, cu scenariul său Pragul albastru.
A început, cu o lună în urmă, primul tur de manivelă. A muncit mult dar a câştigat şi bine. Apoi
s a plâns, în continuare, că în reţeaua noastră de
cultură, în special şi la birourile administraţiei
casei de filme din Bucureşti, există foarte multă
corupţie, foarte mulţi funcţionari, caracterizaţi
de acesta drept «lipitori», care nu se sfiesc să
ceară de la obraz bacşişuri grase, atunci află că ai
încasat vreun onorariu pentru vreo piesă de teatru, film sau carte. Relata că, într-adevăr, statul
nostru plăteşte foarte bine creaţiile artistice dar
ce folos că eşti nevoit să împarţi aproape tot câştigul cu nişte impostori care nu fac altceva decât
să pândească uşa caseriei. Dacă îi refuzi şi nu-i
plăteşti, ai căzut în dizgraţie, eşti un om pierdut
şi ţi se pun tot felul de beţe în roate («există aici
un cerc vicios, birocratic, din care nu poţi ieşi...»)

şi nu mai vezi lumina tiparului sau a ecranului.
Cel în cauză era foarte revoltat când îmi relata
toate acestea. Apoi mi s-a dat exemplu pe sine
când, în primăvară, a ridicat pentru scenariu
aproape 40.000 de lei şi, după o săptămână de
stat în Bucureşti («am fost, pur şi simplu, sechestrat de lipitorile astea, domnule, pur şi simplu,
sechestrat!»– a relatat el) a venit în Craiova cu
cadouri pentru soţie de 2 3 mii de lei şi doar cu
300 în buzunar. S-a plâns, în continuare, că dacă
nu l-ar apăsa trecutul, dacă nu ar purta pe umeri
blamul puşcăriei («oamenii mă privesc, oriunde,
cu suspiciune, nu?») ar merge până sus la secretarul general şi să denunţe astfel de matrapazlâcuri şi escrocherii. Discuţia s-a încheiat aici,
rămânând s o continuăm într-o viitoare întâlnire
când vom dispune de mai mult timp liber, deoarece se grăbea să meargă la comitetul de cultură
cu schema repertoriului pe stagiunea nouă“.

Scurtă istorie (cosmetizată)
a ofiţerului anchetator

L

a data întâlnirii cu Sîrbu, Olimpian
Ungherea avea 32 de ani, iar scriitorul
nostru tocmai împlinise 50. Din biografia sa, făcută publică după 1989, aflăm că Ungherea ar fi
absolvit ştiinţele juridice la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj şi jurnalismul la Universitatea Bucureşti. În plus, ar mai fi absolvit şi un
curs de master în Criminologie. Cum anii în care
ar fi urmat aceste cursuri nu sunt menţionaţi, e
de presupus că jurnalismul l-a făcut după 1989,
pentru că înainte de Revoluţie doar şcoala de
partid „Ştefan Gheorghiu“ producea ziarişti.
Cu toate că, în aceleaşi biografii (oferite presei
cu prilejul nefast al morţii sale, survenite în ziua
de 17 martie 2012), aflăm că Olimpian Ungherea
ar fi fost ziarist încă din anul 1956, când era redactor, corespondent şi, ulterior, redactor-şef la
„Pentru patrie”. Şapte ani mai târziu – ne luăm,
ca punct de reper, data acestor întâlniri repetate – Olimpian Ungherea debutează la Editura
„Scrisul Românesc” cu „Bătrâna domnişoară are
alibi”. Acest amănunt biografic ar putea să inducă ideea că întâlnirile celor doi ar fi fost de natură
literar-artistică, pentru că din biografia ofiţerului
de Securitate aflăm că acesta se pregătea să facă
pasul decisiv de la meseria de jurnalist la cea de
scriitor. De altfel, până la Revoluţie, Ungherea
mai publică încă şase cărţi („Versiunea maiorului Vlad”, „Testamentul”, „Spovedania unui spi-

on”, „Prizonierul speranţelor”, „Agent secret” şi
„Egreta Brâncovenilor”, la edituri prestigioase
precum „Junimea”, „Dacia” şi „Scrisul Românesc”), în timp ce Sîrbu scria, fără să-şi fi dorit
asta, doar pentru sertar. Tot din textul biografic
am mai aflat că Olimpian Ungherea a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. Doar
Wikipedia, dintre toate sursele consultate de noi
pe net, menţionează faptul că Ungherea a fost şi
„ofiţer de caz“ pentru scriitorul Ion D. Sîrbu.

Informaţiile de interes general vin dintr un
Fiat 800, proprietate particulară

C

eea ce ignora scriitorul în relaţia, faţă
în faţă, cu urmăritorul său era faptul
că, potrivit tradiţiei, lupul îşi schimbă părul dar
nu şi năravul. Ungherea a reuşit să afle de la sursă că, peste trei zile, „Obiectivul“ se va deplasa la
Bucureşti pentru a face câteva modificări la scenariul contractat. În acest sens el informează, în
mod operativ, prin şefii săi ierarhici (apelând la
teleimprimator), Direcţia Generală de Informaţii
Interne, Direcţia I, Serviciul II, din cadrul Consiliului Securităţii Statului despre intențiile Obiectivului. „Obiectivul nostru Sîrbu Ion Dezideriu
pleacă la Bucureşti în data de 23 iulie 1969 unde
va rămâne circa 10 zile pentru a lucra la modificarea unui scenariu de film, Pragul albastru, ce-l are
contractat cu Casa de filme Bucureşti“. Cei din
Bucureşti sunt avertizaţi că Sîrbu „este posibil să
locuiască pe această perioadă la una din familiile
Horia Popescu sau Lucian Giurchescu“ şi le indică numerele de telefon la care cel urmărit poate
fi ascultat. Dar tot în aceste zile de iulie, Ungherea a fost sunat la birou de Horia Davidescu, directorul Teatrului de Păpuşi din Craiova, care îi
propune o întâlnire pentru că are ceva important
să-i spună. Cei doi s-au întâlnit în data de 23 iulie
1969, la ora 10. Directorul a venit cu maşina sa,
un Fiat 800, şi îl ia din oraş pe lt. maj. Ungherea
pentru a se îndrepta spre Filiaşi. Pe drum, Horia Davidescu îl informează pe tânărul ofiţer că
i-a venit în vizită o familie din Elveţia. Doamna
era o etnică germană, originară din Craiova, care
s-a ocupat, în România, cu fabricarea „de ţigle şi
cahle pentru sobele de teracotă“. A fost colegă
de şcoală cu soţia d-lui director. „Sunt de condiţie socială mediocră, ambii muncesc în Elveţia
pentru a-şi câştiga existenţa (soţia, în particular, mai
face şi croitorie). Au rămas, în special el, foarte plăcuţi impresionaţi de România, de viaţa foarte ieftină
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de la noi, de pieţele pline de alimente şi zarzavaturi de
tot felul. Mai spunea că tov. Nicolae Ceauşescu este
privit în Elveţia ca cel mai inteligent şef de stat din
ţările socialiste.“ Şi, pentru orice eventualitate, gazda
elveţienilor le dă şi adresa oaspeţilor săi. Aşa, pentru
orice eventualitate… Dar nu aceasta era informaţia
pe care voia, neapărat, să o livreze Davidescu. Ştia
că Ungherea se dădea în vânt după ultimele ştiri cu
privire la „Obiectivul“ său. Cum ar fi cea pe care o
reproducem mai jos: „Pe la începutul lunii iunie a.c.
a fost cu soţia la familia Sîrbu Ion Dezideriu. Aici a
mai întâlnit pe Rodica Radu, actriţă la Teatrul Naţional din Craiova şi pe Traian Pop, redactor la revista
Ramuri. După o serie de discuţii fără importanţă,
Pop Traian scoate din servietă un dosar cu coperţi tari, gros, şi spune că are un dosar în trei
volume, un manuscris aparţinând unui profesor
din Craiova, dar un basm interesant, cu anumite
semnificaţii, colorat. Acest basm dezbate în fond
o problemă de ordin social, face politică cum s ar
zice, dar acoperit. Astfel, partidul comunist este
Făt frumos, reacţiunea este Muma pădurii, lupta de clasă este baba Cotoroanţa etc. Este scris
destul de naiv dar încercarea este interesantă.
Şi a citit câteva pasaje din acel basm“. Acum, în
raport, lt. maj. Ungherea zice că lui Horia Davidescu i s-a părut foarte ciudat că Pop Traian are
o asemenea lucrare literară care, într un anume
fel, bagatelizează, ia în derâdere anumite fenomene social politice. „Şi de aceea a ţinut să ne informeze.“ Tot în legătură cu scrierile subversive,
tov. Davidescu mai spune că „un oarecare doctor Cajal din Bucureşti i a trimis, cu câtva timp în
urmă, o piesă de teatru intitulată Revolta animalelor, de asemenea cu semnificaţii sociale, puerilă
de tot, în care animalele se revoltă, îşi aleg un
preşedinte şi doi vicepreşedinţi şi nu vor să se
mai supună omului“. Ungherea mai adaugă, în
raportul său despre întâlnirea din Fiatul 800 care
se deplasa spre Filiaşi, că „Piesa o mai are şi spunea că ne o poate pune la dispoziţie oricând“.

Directorul Teatrului de Marionete şi Făt
Frumos – fiul patriei

D

e unde ştia dl. director că, în Craiova,
circula clandestin o lucrare cu iz esopic, cu eroi de basm, care acţionau ca în 1984,
romanul lui George Orwell? Simplu. Dumnealui
era vecin cu „Obiectivul“. La începutul lunii iunie 1969, a fost în vizită la vecinul său şi Securitatea înregistrase, prin mijloacele tehnicii ambi22

entale, tot ce s-a vorbit în acea seară de pomină
când s- a făcut lectura unei părţi din lucrarea
Făt Frumos – fiul patriei şi Balaurul cu limbi de foc,
care era în „trei volume de basme cu semnificaţii, colorate“. O notă care rezuma cele discutate
în acea seară a fost întocmită în data de 3 iunie
1969, într un exemplar unic, strict secret, spre
uzul locotenentului major Ungherea O. Prin urmare, ofiţerul Ungherea ştia despre ce urma să-l
informeze directorul Davidescu. Cum transcrierea era trunchiată, credem că ofiţerul voia, pur şi
simplu, să pună lucrurile cap la cap.

Vorbe, vorbe, vorbe.
Sau despre fundaşul Boc care urma să se
înrudească cu şahinşahul Iranului

L

a început, cel care a transcris de pe banda de magnetofon o face cu meticulozitate şi ne prezintă, astfel, o seamă de amănunte
(ne)semnificatice despre eroii acestui cenaclu sui
generis. E o introducere în atmosfera anilor ’70,
unde obişnuiţii casei îşi permit să se tachineze şi
să facă un fel de politică de cafenea, dar în absenţa cafelei, care era un produs extrem de greu
de găsit în comerţul socialist. Toţi se considerau
prieteni, de vreme ce se discută liber şi fără teama că cineva ar putea să-i toarne la Securitate.
Ca să înţelegem mai bine cum stăteau lucrurile
într-un cerc de prieteni în care, potrivit tradiţiei,
unul trebuia să raporteze cele discutate, ar trebui să urmărim atent intervenţiile tovarăşului
director. Acesta pare a pune pune gaz pe foc de
câte ori i se pare că acesta abia mai mocnea. Povestea începe balzacian:
„La ora 19,45, Obiectivul Şerbănescu poartă
discuţii în cameră cu un domn Traian care lucrează la redacţia revistei Ramuri despre unele cunoştinţe comune ca Petre Dragu. Obiectivul afirmă
că este un intrigant. Domnul îl caracterizează pe
unul B. care lucrează la redacţia ziarului Scânteia
tineretului că este prost ca noaptea. Domnul îi propune Obiectivului să vorbească cu Alexandru Piru pentru
a fi încadrat la redacţia revistei Ramuri. Obiectivul
spune că a făcut o cerere la Comitetul judeţean de
partid dar nu i s-a aprobat. Domnii continuă să
discute despre unele calităţi ale lui Piru şi relaţiile
de serviciu ale domnului Traian cu el. După circa
15 minute în cameră vine soţia Obiectivului, d-na
Davidescu şi Rodica Radu. Discuţiile se poartă
în continuare despre filme şi artişti. Dl. Traian îi
spune d-nei Rodica Radu:

– Norocul tău ar fi să ne cotropească ruşii
că ai avea foarte multe roluri cu doici!
D-na Rodica nu se supără, ea crede că are
calităţi artistice. După unele discuţii care nu
se înţeleg din cauza gălăgiei, d-na Davidescu
spune:
– Ei... să-mi fac valizele şi să mă procopsesc...
Traian: – Tu să taci din gură că te lipesc cu
o pleaşcă...
D-na D.: – Măi, ce pleaşcă!
Obiectivul: – Măi, încă n-am auzit cum să
se profite de pe urma Securităţii. Eşti prima persoană şi am s-o sărbătoresc.
Dna D.: – Unica. Să mă caute Securitatea
la telefon să-mi dea confirmarea şi dacă vreau…
Domnul Traian afirmă că a avut un coleg
de liceu care a ajuns colonel de Securitate şi s-a
dus împreună cu el şi cu nea Gil la restaurant.
Acolo l-a pus pe Gil să spună toate escrocheriile
pe care le a făcut în viaţa lui, apoi l-a prezentat
pe «colonelul cutare de la Securitate» dar pe el
nu-l interesa potlogăriile de acum 20 de ani.
Obiectivul: – Se ştie...
Dl. D.: – Se ştie totul...
Obiectivul: – Totul se ştie. Absolut totul...
Domnii schimbă discuţiile despre unele întâmplări când au fost împreună la un restaurant
în Bucureşti. Intervin în discuţie şi doamnele cu
subiectul Boc [e vorba de fostul fundaş al echipei
Dinamo şi al echipei naţionale, Alexandru Boc,
n.n.] se căsătoreşte cu nepoata şahinşahului Iranului“. (Fundaşul Sandu Boc de la Dinamo s-a
dovedit, în cele din urmă, un patriot adevărat şi
nu s-a lăsat atras de farmecele curţii împărăteşti
din Bagdad. N.n.)

Dl director intră mai târziu în scenă şi îşi
face încălzirea lăudând şi acuzând URSS-ul
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a ora 20,20 vine în vizită domnul Horia
Davidescu care, de la telefonul Obiectivului, anunţă la deranjamente că nr. lui de telefon este deranjat apoi discută cu domnii despre
un film cu scene de război. Domnul Horia afirmă
că în prezent URSS «în ceea ce priveşte puterea
de explozie nucleară i-a depăşit pe americani».
În continuare, domnii discută despre întrecerea
între URSS şi SUA în unele domenii, în special
despre instalaţiile pentru detectarea exploziilor
nucleare. Din nou, domnii discută despre scenariile unor filme, rolul regizorului şi al artiştilor.

Domnul Traian schimbă discuţiile despre Alexandru Piru şi imită cum acesta vorbeşte despre unele lucrări. Se poartă discuţii despre box.
Domnul Horia afirmă că la un meci dintre un
boxer sovietic şi unul iugoslav, juriul a acordat
decizia celui sovietic pe nedrept, fapt care a atras
protestele publicului spectator.
Dl Traian: – Unde e un rus, e şi politică.
Dl Horia: – Asta am vrut să vă arăt că şi
aicea se face politică.
Obiectivul: – De ce te supără, domnule, de
ce te supără...
Dl Horia: – Păi de ce, dom’le...
Obiectivul: – Că n-ai făcut trei ani de puşcărie, domnule, că nu te supără... Cum auzi
ceva... ruşi, te superi.
Dl Horia: – Nu, domnule, mă supăr că se
face politică pe ring.
Obiectivul: – Da, domnule, se face politică
şi în casă şi la masă se face politică.
Dl Horia: – Nu, domnule...
Obiectivul: – Dar omul unde să se manifeste, domnule? La alegeri nu-mi dai voie să mă
duc, pe stradă nu mă pot manifesta, în presă nu
pot să scriu, când am ceva nu pot să urlu, unde
să mă manifest? Dacă la box – nu, măcar...
Intervin şi celelalte persoane. În acest fel
nu se mai înţelege nimic.
Obiectivul: – Sportul este pentru noi o
descărcare formidabilă de nervi şi energie. Dacă
n ar fi sportul nu se ştie ce s ar întâmpla cu...
Doamnele se amuză pe seama ultimelor
fraze ale Obiectivului. Domnii schimbă discuţiile şi fac o comparaţie între Ilarie Hinoveanu şi
Petru Dragu.“
(Din păcate, ofiţerul care era de serviciu
la redarea convorbirii n-a consemnat respectiva
comparaţie, ci doar ceea ce a afirmat, ulterior,
Traian Pop. Dumnealui a zis că, fără îndoială,
„cu el nu poţi merge decât la dezastru“. Cu cine
dintre cei doi, va rămâne o enigmă veşnic neexplicată a literelor craiovene.)

Basme cu semnificaţii: Făt Frumos – fiul
patriei şi Balaurul cu limbi de foc

D

omnii în continuare poartă discuţii
despre unele lucrări literare şi scriitori
făcând comparaţie care dintre scriitori stăpâneşte mai bine limba română şi ce calităţi trebuie să
posede un scriitor de valoare. După unele discuţii
despre lucrări literare, domnul Traian spune: Sunt
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trei volume de basme cu semnificaţii, colorate.
Obiectivul: – Pentru maturi.
Dl. Horia: – Îmi pare rău că nu v am adus eu...
Dl Traian: – Şi dă legenda, zice: Făt Frumos
– P.C.R., Balaurul cu limbi de foc: partidele istorice, Vechii logofeţi – comuniştii, Buzduganul cu
1924 de ocale – terminarea cu legalitatea PCR,
Vulturul de la apus – Germania fascistă şi Antonescu care au târât România în războiul antisovietic, Craiul de la Răsărit – P.C.U.S. [Partidul
Comunist al Uniunii Sovietice, n.n.], Măturoiul
de 1945 şi 1949 de fire – regenerarea Reformei
agrare, desfiinţarea moşierimii şi desfiinţarea
moşierimii ca clasă, Mătura de 1948 de fire – naţionalizarea principalelor mijloace de producţie,
Palatul de cleştar – construirea socialismului la
oraşe şi sate. Asta face parte din volumul Făt
Frumos – fiul patriei şi Balaurul cu limbi de foc.
Dl Horia: – Domnule, îmi pare rău că nu
ţi am adus şi eu o piesă, Doctor Bojali (?) sau nu
ştiu...
Dl Traian: – Nu mai spun că are şi ilustraţie!
D-na: – Ia dă le să le văd şi eu...
Obiectivul: – Dă să citesc eu finalul ăla.
Dl Traian: – În acest basm cineva pune
mâna pe putere. Comuniştii pun mâna pe putere într-o ţară imaginară cu împăraţi, cu nu ştiu
ce. Ultimul capitol se intitulează Lupta şi victoria.
Gazdele şi oaspeţii se ceartă care să citească capitolul respectiv. În cele din urmă citeşte
„Obiectivul“: „E ora 4,15. Pe muntele revoluţiei
se înalţă spre bolta cerului... atât de.... luminoase
care descriu încet paşii... şi se stinseseră în pădurea întunecoasă. Semnalul a fost dat. Din mii şi
mii de... pistoale, tunuri şi aruncătoare au ţâşnit
flăcări de foc şi oţel ucigător. Bubuiturile şi tunetele făceau să geamă şi să se cutremure pământul. Fumul şi flăcările exploziilor se întindeau
pretutindeni înecăcios şi greu. Fulgere de foc
înaintau treptat şi duşmanul se retrăgea în panică în direcţia palatului împărătesc. Dar vai! Nu
ştiau că acolo îi pândeşte să-i închidă în cleşte de
foc. Alte detaşamente de revoluţionari şi astăzi
conduşi la abis de viteazul Artur, Codruţ şi Adore observau cu bucurie că duşmanul nu apucase
să deschidă bine foc de apărare şi imediat l-au
făcut inofensiv de puterea de foc, de hotărârea
şi dârzenia cu care luptau revoluţionarii bărboşi,
aceia care puneau acum mâna pe frânele destinului. Cercul de foc se stinse până la apropierea
palatului. Codruţ zise unchiului său... (continuă
să citească)...“ Obiectivul citeşte un alt capitol,
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Întâlnirea lui Codruţ cu Volodea. Doamnele şi domnii se amuză pe seama lecturii.
„Dl Horia: – Dom’le, asta e a-ntâia, de ce
n-a trimis-o, dom’le... răspunde-i, dom’le, s-o trimită în China...
Obiectivul: – Dar n-ai voie în China să pronunţi cuvântul împărat.
Dl Horia: – Sau cum...
Obiectivul: – Lasă-mă, dom’le, că toţii fiii
de împărat ajung şefi de partide aicea, nu se poate aşa ceva.
Dl Traian: – Asta se publică de urgenţă în
străinătate.“
O doamnă insistă să citească capitolul cu
Alegerile. „Obiectivul“ continuă să citească capitolul respectiv cum s-au făcut alegerile. Codruţ a
propus pe Adore într-o funcţie, iar acesta, la rândul său, l-a propus în altă funcţie pe Codruţ. Domnul Davidescu povesteşte lucrarea unui doctor în
care se tratează cum animalele îl judecă pe om.
Domnul Horia afirmă că are adresa respectivului
deoarece i-a dat-o s-o pună în repertoriu la teatrul
de păpuşi. După ce a citit-o, n-a vrut să-i spună
că-l refuză şi i-a motivat: „Dom’le, mie mi se pare
extraordinar de interesantă şi să nu se banalizeze,
să fie înscrisă în repertoriul unui teatru de păpuşi,
eu propun ca dv. s-o înaintaţi la UNESCO. Piesa
poate să fie premiată!“ „Obiectivul“ le povesteşte despre o lucrare a unui scriitor englez în care
animalele s-au ridicat împotriva omului, apoi au
ajuns porcii la conducere şi lozinca era: „Jos cei cu
două picioare, sus cei cu patru picioare!“ (E vorba, desigur, de Ferma animalelor de George Orwell…) Domnul Davidescu pleacă.

Despre misiunea civică a revistei Urzica şi
despre „literatura de simptom“
„Dl Traian: – Recomandă-i lui Flor sau
Tembi (?)... e profesionist.
Obiectivul: – Ăsta e atât de....
Dl Traian: – ...de teribilă că nu se poate publica, nu se poate fructifica.
Dl Traian: – Acolo, da. Unghiul ăsta e perfect...
Obiectivul: – Dacă ar fi Urzica deşteaptă,
aşa ceva...
Dl Traian: – Dom’le, aici e toată treaba.
Obiectivul: – Urzica asemenea lucruri trebuie să publice... [Oare Ion D. Sîrbu nu ştia că Urzica era condusă de dramaturgul Aurel Baranga,
care-i spusese că satira, în România, se dă doar

«pe cartelă» şi doar anumitor dramaturgi? N.n.]
Dl Traian: –Păi sigur, că are un humor nemaipomenit ăsta. Îţi dai seama, un om...
Obiectivul: – La Urzica pe care o duce aia de...
Dl Traian: – În străinătate, asta se ia cu
bani grei, se cumpără cu bani grei...
D-na Lizica: – Uite, s-o ducă Pop că tot
pleacă în străinătate...
Domnul Traian Pop afirmă că lucrarea
respectivă, puţin ţesălată, este o operă excepţională. Asta, citită frumos şi interpretată la Europa
Liberă, dacă nu e un delir naţional...
Obiectivul: – Da, da, va să zică gradul de
inventivitate la care s a ajuns ca să se... un simptom... o literatură de simptom.
Dl Traian: – Sunt inversări teribile aicea,
dom’le, se poate scrie imens pe... şi, prin imbecilizare, se ajunge la o parodie....
Obiectivul: – Şi ăsta este, probabil, un pensionar care suferă groaznic de pe urma mizeriei actualului regim şi care speră că, scriind aşa
ceva, să scape mistic (?). Că aici e parodia, ştii?
Înţelegi?
Dl Traian: – Asta dovedeşte, într-adevăr,
că se face literatură... Peste graniţă, nu ies.
D-na Lizica intervine şi schimbă subiectul
discuţiilor despre mâncare. Domnul Pop îl invită pe Obiectiv la restaurant. După câteva minute, domnii pleacă împreună şi, la puţin timp,
după ei pleacă şi dna Rodica.“
(Transcrierea convorbirilor ambientale se
opreşte aici. Urmează, în text, o rezoluţie a ofiţerului de caz şi o semnătură indescifrabilă:
„1. Dacă ofiţerul operativ nu a intrat în
posesia lucrării din care a citit Obiectivul poate
asculta banda sau, când va fi timp, să o redăm
integral.
2. Să stabilim despre ce lucrări se vorbeşte. Ale
cui sunt, conţinutul lor“.)
A doua întâlnire/ 2 august 1969
n dimineaţa zilei de 2 august 1969 l-am
contactat, din nou, pe numitul Sîrbu I.
Dezideriu la locul de muncă al acestuia. Are birou separat şi există condiţii optime pentru discutat fără a fi deranjaţi sau auziţi de cineva. Cel
în cauză se arăta foarte frământat şi tulburat.
După multe ezitări, acesta m-a întrebat dacă
poate să mi destăinuie ceva, un gând al lui,
ceva intim. I-am răspuns să nu aibă nici un fel
de reţinere faţă de mine, să mă considere că am
numai gânduri bune şi sunt destul de bine in-
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tenţionat în discuţiile pe care le purtăm. După
aceasta mi-a relatat că intenţionează să înainteze un MEMORIU congresului PCR în care
să şi povestească toată viaţa aşa cum este, aşa
cum este şi bine şi rău, în care să detalieze toată
munca şi opera sa şi de dinainte de detenţie cât
şi după. Iar tovarăşii din conducere – spunea
acesta – să analizeze cât am greşit eu, ce păcate
şi ce merite am. Aş vrea să mă spăl de trecutul
ăsta mizerabil care mă nenoroceşte. Aş vrea, în
final, şi mie să mi se acorde toată încrederea,
să mi se analizeze munca şi, în raport cu ea, să
fiu privit în prezent. Mulţi au fost reabilitaţi.
Sunt mulţi pe care-i cunosc personal. Au fost
reabilitaţi şi nu am greşit mai mult ca ei. Apoi
a sfârşit: ştiu, sunt un păcătos, mă îmbăt adeseori, spun tot felul de tâmpenii, sunt afemeiat
dar vă rog să mă înţelegeţi, domnule Olimpian,
nu sunt duşmanul acestei ţări şi n-am să fiu în
viaţa mea.“
Dacă Sîrbu a intenţionat ca partidul să ştie
că îi va înainta un memoriu, a ales omul potrivit. Ungherea îi dă apă la moară şi îl îndeamnă
să treacă la fapte. Doar îi spusese, cu puţin timp
înainte, că „este destul de bine intenţionat“:
„Am rămas surprins de volubilitatea acestuia şi de tonul său foarte afectat, trist şi zbuciumat. I-am răspuns că, desigur, are acest drept,
poate să facă memoriul respectiv, l-am sfătuit să
fie cât mai sincer. Va fi analizat unde trebuie şi
va fi luată o hotărâre cât se poate de obiectivă.
Dacă în prezent are conştiinţa curată, să fie sigur
că i se va da câştig de cauză. Mi-a mulţumit pentru încrederea ce i-o arăt, spunând că neapărat
va face acest memoriu“.
Odată atins Obiectivul vizitei, Ungherea îl lasă
pe naivul scriitor să-i plângă liniştit pe umeri:
„Apoi s a plâns de directorul teatrului,
Radu Nicolae, care nu-l înghite, că i-a dat tot
repertoriul stagiunii peste cap, numai şi numai
pentru a menţine pe afiş acele piese în care joacă
el şi nevastă-sa, deşi sunt slabi, se joacă de 3-4
ani. Discuţia a mai continuat pe tema aceasta, o
vreme, apoi ne am despărţit“. Ofiţerul nu specifică atmosfera în care s a desfăşurat această a
doua întâlnire. Potrivit scării stabilite de oficiosul partidului, Scânteia, atmosfera „tovărăşească“ era una rece, de protocol. O atmosferă „caldă, tovărăşească“ era firească doar cu prietenii
din lagărul socialist. Sîrbu scrie, repede, respectivul memoriu adresat Congresului PCR, pentru
că, pe 7 august, Securitatea doljeană îl intercep25

tează şi îl prezintă maiorului Lungu „pentru lecturalizare“. După aceea, scrisoarea a fost repusă
în circuit.

„Şerbănescu“ e frământat de reabilitarea
sa, iar Securitatea e la fel de preocupată

P

e 20 august 1969, Securitatea crede că
în situaţia operativă a acţiunii „Şerbănescu“ au apărut unele elemente noi:
„1. Astfel, în ultimul timp, Obiectivul este
frământat de reabilitarea sa, în care sens a adresat
un memoriu Congresului PCR. Din I.T. a rezultat că
intenţionează să meargă la Bucureşti pentru -l căuta
pe anchetatorul său de la Securitate cu care să aibă o
discuţie (probabil tot în intenţia reabilitării).
2. Manifestările duşmănoase au scăzut în
intensitate iar cercul de persoane cu care discută, se rezumă la soţia sa, numita Radu Rodica şi
Trandafirescu Nicolae, ultimii doi membri PCR,
care au fost semnalaţi organelor de partid locale“.
E august şi la securişti, ca şi la comunişti,
era şi vremea bilanţurilor. Aşa că Securitatea
face o succintă trecere în revistă a acţiunilor îndreptate împotriva scriitorului:
„Din nota de lucru, întocmită la data de 22
mai 1969, cu ocazia luării în control a acţiunii de
către Direcţia a I- a, unele sarcini au fost rezolvate, altele – nu.
– Astfel, au fost identificate legăturile
Obiectivului din ţară, dar probleme deosebite
nu au reieşit.
– S-a organizat contactarea Obiectivului de
către informatorul «Kroner Eduard» al jud. Mehedinţi dar întrucât Obiectivul era însoţit şi de
alte persoane nu a purtat discuţii duşmănoase.
– S-a făcut adresă la Dir. I - a pentru marşutizarea informatorilor «Mihai Dugan» şi «DA»,
lucruri care nu s au realizat deoarece «Mihai
Dugan» a stricat relaţiile cu Obiectivul iar «DA»
se afla în concediu. Informatorul «Oros Ion» a
discutat numai o singură dată cu «Şerbănescu»,
discuţie fără interes operativ. Nu s-a mai cerut
deplasarea informatorului «Mureşan Dan» din
Timişoara“.
În acest stadiu al acţiunii, lt. maj. Ungherea
O. consideră necesar a fi luate următoarele măsuri:
„1. În baza materialelor obţinute până în prezent să se organizeze atenţionarea lui «Şerbănescu»
la sediul Inspectoratului, la care ar fi bine, alături de
ofiţer să participe şi un tov. din conducere (aceasta,
întrucât în afară de manifestări, nu rezultă altfel de
activitate duşmănoasă).
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2. Pentru a urmări efectul atenţionării este
bine să fie reinstalat ITX, la domiciliul său (la
sfârşitul lunii iulie a fost scos pentru acoperirea
altor nevoi operative).
3. În acelaşi scop să fie dirijaţi şi informatorii ce lucrează în acţiune (stabilirea poziţiei sale
după atenţionare).
4. În raport de poziţia lui «Şerbănescu»
după atenţionare se va organiza contactarea lui
periodică de către ofiţer.
5. Consider că aceste măsuri trebuiesc luate
într un timp scurt pentru a nu pierde situaţia favorabilă ce s a creiat prin dorinţa de reabilitare“.
A treia întâlnire/28 august 1969
n perioada 12- 25 august, numitul Sîrbu
Ion Dezideriu a fost plecat la Teatrul de
stat din Piatra Neamţ, pentru a organiza repertoriul stagiunii. În data de 28 curent, l-am contactat din nou. Trebuie spus că a lucrat foarte mult
la Piatra Neamţ, a fost nevoit să citească sute de
lucrări teatrale dar că este mulţumit că a făcut o
treabă bună. Mi-a comunicat apoi că a înaintat
memoriul despre care mi-a spus mai înainte şi
că aşteaptă înfrigurat răspunsul. Printre altele
mi-a relatat că, în primăvară, era hotărât să plece
din Craiova la Bucureşti, să lucreze acolo. («Un
post aş fi găsit eu, fie la revista Teatru, fie la vreo
editură, fie la casa de filme, undeva tot aş fi găsit.
Apoi am renunţat.»)
– De ce? L-am întrebat.
– Aici oamenii mă cunosc mai bine. Aici am
muncit mult timp. Aici m-am realizat, ca să spun
aşa, după ieşirea din detenţie. Am dat două piese
de teatru care se joacă şi acum, două scenarii de
filme, un roman ce se pregăteşte la Editura pentru
Literatură, secţia Cluj. Şi bun şi rău, aici am fost
cunoscut. De aceea am renunţat. Şi, apoi, în Bucureşti eşti înghiţit repede de tot felul de trepăduşi
şi Discuţia a continuat astfel o perioadă de timp,
fără a aduce elemente noi, demne de reţinut.
După o pauză, numitul Sîrbu a făcut următoarea remarcă (cu alte cuvinte): «Păi, dacă cu 12 ani
în urmă, aş fi cunoscut un ofiţer de Securitate ca
mata, poate că destinul meu ar fi fost altul». I- am
cerut să fie mai explicit deşi tonul meu era voit
concesiv. A tăcut o vreme, apoi a vorbit cu multe
întreruperi şi reluări. Spunea că acum e cu totul
altfel, că sunt alţi oameni, că acum are pentru prima dată prilejul să discute astfel de intimităţi şi
destul de degajat, cu un ofiţer de securitate. Că nu
ştie cum să spună dar are sentimentul că simţul
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dreptăţii, al echităţii, al justiţiei sunt mai ascuţite
acum. Acestor noţiuni li s-a dat rangul valorii lor,
au fost ridicate la postulatul de doctrină, că faptul
că noi stăm de vorbă aici, aşa cum stăm, că nu-l
privesc cu suspiciune, i se pare formidabil. I-am
spus că dacă îi face plăcere să mai discutăm, dacă
i-am inspirat încredere, plăcerea este de partea
mea să continuăm să ne mai vedem din când în
când, la un schimb de opinii. Alte elemente mai
importante în discuţie nu au rezultat.“ (Aţi citit
un text scris de lt.-maj. Olimpian Ungherea, viitorul scriitor cu acelaşi nume.)

cură foarte mult deoarece aceasta este prima lui
ieşire în exterior şi dacă organele competente (se
referea la organele de partid şi de securitate) i-au
aprobat acest lucru, înseamnă că are încredere în
el şi nu mai este privit cu suspiciune şi neîncredere iar aceasta îi dă un sentiment nou, de demnitate, pe care nu l-a mai avut de mulţi ani. Discuţia s a încheiat cu câteva recomandări din partea
mea, cu referire la comportarea pe care trebuie să
o aibă orice cetăţean român în afara graniţelor ţării, recomandări la care cel în cauză a achiesat pe
deplin.“ (Semnează lt.-maj. Olimpian Ungherea.)

A patra întâlnire/10 octombrie 1969
n data de 10 oct. 1969 l-am contactat din
nou pe Sîrbu Ion Dezideriu în biroul
acestuia din cadrul Teatrului Naţional din Craiova. Discuţia a durat în jur de 45 de minute. În
chintesenţă, cel în cauză a relatat următoarele:
A fost recent la Bucureşti, unde a lucrat câteva zile la comperajul filmului său Pragul albastru,
aflat în tur de manivelă pe platourile de filmare.
După aceea a trecut la Uniunea Scriitorilor unde
a discutat cu Ioanichie Olteanu şi Traian Iancu.
Aici a aflat că la centru exista, până acum câteva
zile, acreditată ideea că la Craiova să se înfiinţeze
în cursul anului 1970, o editură pentru literatură. În prezent această idee a devenit discutabilă
şi aproape incertă datorită faptului că, nici până
în prezent, la Craiova nu s a reuşit formarea filialei Asociaţiei Scriitorilor din RSR şi nici pentru
viitor nu se întrevăd perspective. Cel în cauză se
arăta foarte afectat, chiar revoltat că forurile locale competente (recte Comitetul pentru cultură şi
artă, revista Ramuri etc.) nu iau această iniţiativă
şi aceasta cu atât mai mult că elemente talentate din domeniul literaturii avem (prof. Al. Piru,
decanul de vârstă Eugen Constant, Ilarie Hinoveanu, Ştefan B..., S. Dănciulescu, Mihai Duţescu
şi mulţi alţii) care ar putea constitui nucleul unei
viitoare filiale a Asociaţiei Scriitorilor. Afirma că e
păcat şi regretabil să se piardă o asemenea tradiţie
culturală şi scriitoricească în Oltenia, care a editat
de a lungul anilor zeci de titluri de periodice de
cultură, a dat ţării scriitori de faimă ca Arghezi,
Mihnea Gheorghiu, Al. Dima şi câţi alţii. În altă
ordine de idei, cel în cauză mi a comunicat că este
foarte bucuros că pleacă şi el în turneu cu Teatrul
Naţional în Bulgaria (la Plovdiv şi Sofia) în cadrul unui schimb cultural. Relata că i s-a adus la
cunoştinţă de către conducerea teatrului că i s-a
aprobat şi lui paşaportul pentru Bulgaria şi se bu-

A cincea întâlnire/ 27 octombrie 1969
n data de 27 10 1969, l-am întâlnit pe numitul Sîrbu Ion Dezideriu pe stradă, în
dreptul hotelului Palace. Acesta mergea spre locuinţă şi m-a invitat la dânsul acasă pentru a-mi
relata unele aspecte în legătură cu turneul Teatrului Naţional din Craiova în Bulgaria. Discuţia
a durat de la orele 15 şi 15 până la orele 16,25.
Din cele relatate, au rezultat următoarele:
A avut o atitudine critică pentru modul
cum a fost organizat acest turneu artistic în Bulgaria şi... că s-au cheltuit sume mari de bani din
buzunarul statului fără folos, chiar ilegal, făcându-se pe bază de trafic de influenţă, relaţii
de tipul serveşte-mă, ca să te servesc etc. Astfel,
printre membrii turneului au figurat multe persoane din afara teatrului, persoane pur şi simplu parazite, în înţelesul strict al expresiei, care
nu produc nimic dar, în schimb, consumă mult.
Astfel de persoane au fost:
– Dinu Lăscaru – de la Televiziunea română, care scrie, din când în când, câteva rânduri de
cronică dramatică la revista Ramuri (prieten cu Florea Firan)
– Firescu Alexandru, redactor la ziarul Înainte, cu soţia
– Florea Firan, preşedintele comisiei pentru cultură şi artă,
– Ion Mărgineanu, inspector de la comitetul de stat pentru cultură şi artă
– Valentin Silvestru, de la revista România
literară, cu soţia
– Marin Petrovici, un regizor din Bucureşti
La aceste persoane se adaugă contabilul
şef al Teatrului, bibliotecara, actori care nu joacă,
toţi regizorii teatrului (deşi numai doi au piese
în programul de deplasare), mânuitori de decoruri foarte mulţi, cabiniere, recuziteri etc., etc.
Peste 20 de persoane inutile. Se întreba, revoltat,
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ce rost au toate aceste persoane care nu produc
absolut nimic dar se înfruptă din gros pe cheltuiala statului? Afirma că deplasarea aceasta în
Bulgaria a fost pentru unii un act de cultură iar
pentru alţii o petrecere colectivă, un chilipir de
a face dezmăţ pe banii statului. Nu e deloc bine,
afirma susnumitul, astfel de obiceiuri, de năravuri nu ar trebui împământenite, nu ar trebui
promovate. Despre comportarea oamenilor în
Bulgaria relata că în general lucrurile au decurs
bine, conform protocolului au fost primiţi cu
multă simpatie şi politeţe de către omologii lor
din Bulgaria şi chiar de către populaţie. Marea
majoritate a oamenilor (cei care lucrau propriu
zis la realizarea spectacolelor) au avut o comportare liniştită, sobră, demnă. O parte însă din
personal (şi anume din cei care nu aveau obligaţii profesionale legate de vreun spectacol) au dat
buzna în magazine, au luat cu asalt toate prăvăliile pe care le întâlneau. Astfel, afirma că după
câte a observat el, s au cumpărat 34 de aspiratoare de praf marca «Ceaika», vreo 12 haine de
piele – din care 5 îmblănite şi două ceasuri de perete cu cuc, s-au umplut geamantane întregi cu
articole de lux, de parfumerie, de foto, de electrotehnică etc. Aici, buna impresie de la început
(de la primire) pe care le am lăsat o bulgarilor a
avut de suferit serios. Ne priveau aşa, cu un fel
de compătimire, ca pe nişte rude sărace. Afirma
că, personal, i-a fost foarte penibil. Controlul vamal la graniţă (la Giurgiu) a fost făcut formal,
atât la ducere cât şi la întoarcere. Ba, mai mult,
un grănicer de la vamă, nu ştie cum îl cheamă, le
a spus, de cum i a văzut, că îi aştepta de aseară,
că au primit ordin de la Bucureşti să-i controleze
în mod foarte amănunţit pe tot personalul Teatrului Naţional din Craiova care pleacă în turneu în Bulgaria şi aceasta i-a mirat foarte mult.
Căci ei sunt convinşi că artiştii nu au valută, nu
au nici bani româneşti de ajuns pe cât cheltuiesc
dar valută şi au început să râdă. Apoi au început
să spună glume, să se întreţină cu unii actori la
diferite spirite şi anecdote. Controlul l-au făcut
de ochii lumii (spuneau că trebuie să raporteze
la centru executarea ordinului). Nu au desfăcut
toate pachetele şi geamantanele, controlul personal a fost făcut foarte sumar şi, ca atare, nu au
fost «descoperite» materiale preţioase sau valută. Alte date de interes pentru organele noastre
nu au mai rezultat din discuţia purtată“. (Semnează lt. maj. Olimpian Ungherea.)
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La final de an (şi de Dosar), două note şi o
adresă despre „Elementul respectiv“

D

acă ofiţerul Ungherea se întâlneşte faţă
n faţă cu „Obiectivul“, nici ceilalţi informatori nu stau cu mâinile n sân. „Rodop Ion“ şi „Ion
Alexandrescu“ raportează şi ei despre întâlnirile lor
cu „Obiectivul“, fără a-l acuza de ceva anume. Sunt,
ca să zicem aşa, două note benigne. Astfel, în data de
17 septembrie 1969, sursa „Rodop Ion“ informează
următoarele despre numitul Sîrbu Dezideriu, secretar literar la Teatrul Naţional din Craiova:
„Recent sursa a discutat cu cel în cauză la
locul de muncă al acestuia unde, printre altele, a
reţinut din afirmaţiile făcute de sus-amintitul ceea
ce urmează: Susţinea că în prezent statul nostru
desfăşoară pe plan internaţional o politică f. interesantă, de dualitate, un fel de punct de legătură
între cele două lumi, capitalism şi socialism. Adică spunea că noi, în acelaşi timp, îi aprobăm pe
arabi dar şi pe israelieni, că strângem relaţiile cu
SUA dar, în acelaşi timp, afişăm pretutindeni prietenia noastră tradiţională cu URSS“. Sursa menţionează că alte amănunte nu cunoaşte.
Spre sfârşitul anului, în ziua de 12 decembrie 1969, sursa „Ion Alexandrescu“ informează şi
el organele cu lucruri de mult ştiute despre scriitor:
„În general este un om petrecăreţ, îi place
băutura şi să discute mult pe teme filozofice. Este
un om cult şi instruit dar uneori are momente de
tracasare, de reţinere, fiindu-i parcă teamă de ceva.
În ultimul timp s a observat în atitudinea lui o relaxare şi mai multă siguranţă de sine. Ţine unele
conferinţe cu caracter filozofic bine gustate de public. Sursa nu l-a auzit în ultimul timp la manifestări duşmănoase la adresa regimului din ţara noastră. Este mai mult preocupat de creaţia literară“.
Nota ofiţerului Olimpian Ungherea spune
că „Elementul respectiv a fost urmărit prin acţiune informativă închisă recent, prin atenţionarea
celui în cauză. Va fi urmărit în continuare de informatori“. O adresă a Inspectoratului de Securitate
al Judeţului Dolj (nr. 102/UO) din 15 decembrie
1969 către Consiliul Securităţii Statului/ Direcţia
Generală de Informaţii Interne/ Direcţia I/ Serviciul II lămureşte care era situaţia Obiectivului
„Şerbănescu“ la sfârşitul acelui an. „Şerbănescu“
se afla la capătul unor întâlniri faţă în faţă cu ofiţerul de caz, precum şi al unei alte întâlniri, „la
vârf“, cu şefii „La data de 2 decembrie 1969, sus
numitul a fost invitat, conform rezoluţiei inspectorului- şef, la sediul inspectoratului de securitate

şi s-a discutat cu el. Discuţia a fost făcută de către
lt. col. Lungu Gheorghe, adjunct inspector-şef şi
maior Alexie Ştefan, adjunct şef de serviciu. Cel în cauză a fost atenţionat asupra faptului că comentează nefavorabil politica partidului nostru. În cadrul discuţiilor
a avut o atitudine corespunzătoare. A afirmat că, după
ieşirea din detenţie, îl stăpânea permanent simţământul
că este pretutindeni suspectat, având atât la locul de
muncă cât şi în societate un complex de nesiguranţă.
În continuare şi a manifestat nemulţumirea că la locul
său de muncă (Teatrul Naţional din Craiova) deţineau,

până de curând, funcţii de conducere unele persoane
cu o conduită morală şi socială necorespunzătoare. În
finalul discuţiilor, cel în cauză s-a angajat că în viitor va fi corect în activitatea sa, afirmând chiar că
îi va semnala organelor de securitate pe toţi cei
care vor avea manifestări duşmănoase. Întrucât
este un om de cultură valoros, s-a hotărât să fie
contactat în continuare de către lt. maj. Ungherea
Olimpian pentru a fi ţinut sub influenţa noastră.
Elementul respectiv rămâne în baza de lucru.”
...............................

Vasile SPIRIDON

I

Născut cu un secol mai devreme

vit pe lume, acum un secol, într-o familie mixtă din colonia minieră multietnică a Petrilei, identitatea i-a fost hărăzită lui Ion
D. Sîrbu dintr-un conglomerat etnic reflectat în
polilingvismul familial. Această apartenență etnică difuză îl va determina pe Lucian Blaga să-și
numească discipolul „orfan de limba maternă“
(într-un alt context, profesorul spunând despre
el că este „un atlet al mizeriei“). Este vorba despre un orfan ce venise la viață cu trei limbi…
materne și care fusese considerat în documente, pentru puțin timp, și copil… natural, până la
regularizarea situației civile a părinților săi. Dar
nu este mai puțin adevărat că el a fost și copil de
trupă al activității comuniste în ilegalitate, din
care cauză a fost trimis disciplinar, de regimul
antonescian, în linia întâi a frontului de răsărit
timp de 1001 zile. I-a plăcut lui, așa, de dragul
automitizării șeherezadice, să le micșoreze puțin numărul, deoarece, în realitate, au fost mai
multe cu 40, dar nu mai puțin lungi decât un
habotnic post răsăritean pentru un „creștin cu
taxă inversă“.
Pentru sergentul student Sîrbu, pe frontul
din Răsărit nimic nou nu a fost, în afară de faptul
că a participat la cucerirea Odessei, că a ratat de
puțin atingerea unui important obiectiv… turistic (vizitarea localității lui Tolstoi, Iasnaia-Poliana) și că a fost prins de vârtejul dezastrului de
la Stalingrad, unde a căzut temporar prizonier.
Dotat cu o rezistență fizică și psihică impresionantă, el a străbătut în retragere sute de kilometri pe jos, în aproape jumătate de an, și a evitat groaznica încercuire de la Rostov, pe Donul
deloc liniștit. Crezându-l trecut la cele veșnice,

colegii de facultate s-au apucat să organizeze o
pioasă ceremonie funerară „în efigie“, în cursul căreia au evocat, cu ochii scăldați în lacrimi,
„figura“ marelui dispărut. În acest răstimp, „făcând pe mortul“, studentul întârziat pe front se
apuca de serioase studii recuperatoare. În urma
instaurării comunismului – odată cu toate relele
ce țin de teroarea ideologică și psihologică, într-un climat endemic de suspiciune și delațiune
–, urmează o perioadă foarte frământată în biografia lui Ion D. Sîrbu: lepădarea de ideologia
comunistă, detenția politică, domiciliul forțat,
interdicția de semnătură timp de două decenii și
supravegherea până la moarte (și dincolo de ea,
pentru o anumită perioadă).
Venind și rândul trupelor sovietice să se
retragă de pe teritoriul nostru, așa cum se retrăsese și sergentul Sîrbu, acum în rezervă, de pe al
lor, nu s-a produs și o ameliorare a represiunii
din partea nelegiuiților legiuitori. Dimpotrivă.
Arestat pentru omisiunea de denunț, Tribunalul, în numele poporului (nici nu se putea altfel)
a hotărât în 1958, în unanimitate de voturi (tot
în numele aceluiași popor, cum altfel?) să-l condamne pe „dușmanul poporului“ Sîrbu la închisoare corecțională. El ar fi fost autorul unei piese (de teatru) lipsă la dosarul penal, netipărită,
nejucată, necenzurată, ci doar citată de martorii
acuzării (nimeni alții decât credibila soția și doi
incredibili prieteni cerchiști!). Proba vinovăției
pentru o a doua planificată condamnare (ticluită
în timpul ispășirii celei dintâi), inițiată de însuși
sinistrul Alexandru Nicolschi, era fundamentată
pe faptul că reeducatul în curs fusese sur-prins
scriind versuri pe sticlă, în limbi străine. Deți29

nutul Sîrbu comitea o dublă încălcare a regulamentelor penitenciare: nu numai că scrisese, dar
o făcuse și în limbi suspecte. Inculpatul știa să
vorbească – la nevoie, în șoaptă – în șase limbi
(româna, maghiara, germana, franceza, italiana,
engleza) și… rusește. Cred că altele ar fi fost bazele inculpării dacă ar fi fost sur-prins scriind în
limba lui Stalin, unica în care ar fi fost admisă
– dacă ar fi fost permisă – scrierea în închisoare.
În orice caz, a suferit două condamnări diferite
pentru aceeași acuză și în lipsa actelor doveditoare ca atare la dosar.
Din momentul ispășirii pedepselor, al eliberării din domiciliul obligatoriu și al mutării la
Craiova, s-au desfășurat în jurul lui Ion D. Sîrbu
filtre concentrice și adevărate „cordoane sanitare“ (filări, urmăriri, ascultări, înregistrări). Astfel, a început să se contureze portretul din față și
din profil al „suspectului de serviciu“: cârtitor,
subversiv, iredentist, legionar, evazionist, posibil fugar, idiot, nesimțit, rebel și nebun. Pentru
„lucrătorii“ de la Securitate, simptomatologia
nebuniei era evidentă, deoarece numai un dereglat psihic ar fi putut să aibă îndrăzneala să-i
înfrunte fățiș, odată chiar în propriul sediu. Nu
se găsea din partea lor o altă explicație pentru temeritatea (nicio posibilă confuzie în termeni cu
temerea) și fermitatea convingerilor în fața tuturor amenințărilor. Puțin a lipsit să i se pună și diagnosticul de „autocefalie subacută“, de care va
suferi personajul Candid Dezideriu. Din cauza
necesității de întărire a efectivelor și a retrogradărilor umilitoare suferite de cei care mâncau o
bucată de pâine albă pe seama lui, urmăritul a
fost catalogat doar „idiot“ și „nesimțit“ din partea ofițerilor din Dolj aspru do(l)jeniți de la „centru“. Folosirea epitetului „nesimțit“ în rapoartele justificative frizează hilaritatea, dar exprimă
grăitor mentalitatea temutei instituții: toată lumea trebuia să se poarte – și se purta – cuviincios
și cu mult bun simț față de oamenii fără-de-legii.
Desigur că securiștii nu își dădeau seama de valoarea literară reală a scrierilor sale când îi întocmeau mii de pagini de dosar, însă catalogarea
lor ca fiind „secret de stat“ (!) le permitea cenzurarea, justificându-le abuzul și având acoperire în fața protestelor celui hărțuit timp de trei
decenii. Câți dintre scriitorii noștri pot spune că
opera le-a fost considerată „secret de stat“?
Potrivit logicii intolerante a aparatului represiv, Ion D. Sîrbu a rămas „suspect de serviciu“
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cu final deschis bănuielilor și dincolo de moarte.
El își merită din plin posibilul epitaf la care se
gândise și cu care se prezintă în fața posterității:
„trecătorule, nu mă judeca după cele ce le-am făcut, ci după cele ce le-am refuzat a le face“. Adus
pe lume sub semnul unui paradox pe care singur
îl (d)enunță, deoarece îi reproșează mamei că l-a
născut cu un secol mai devreme, într-o țară care
nu îl accepta și într-o lume pe care el o refuza, Ion
D. Sîrbu a fost omul și scriitorul care a pus totul la
bătaie, în numele unor principii morale ferme. Și
aceasta deoarece, în toate situațiile limită în care
s-a aflat, „măgarul Gary“ a ales calea adevărului,
a cinstei și a dreptății în locul îndreptării neabătute pe drumul societății socialiste multilateral
dezolate. Cel care a fost de fapt „catârul Gary“,
plin de curaj și de frică, și-a înfruntat călăii cu luciditate, cu demnitate și cu ironie, știind mai mult
ce nu voia decât ceea ce voia.
Înzestrat cu o fibră morală profundă, Ion D.
Sîrbu nu s-a făcut de râs în viață și s-a despărțit
de trecut râzând, așa cum învățase din estetica
marxistă (curs scurt). Este râsul catharctic al
unui revoltat care nu a asistat, privitor ca la
teatru, la comedia istoriei, ci, asemenea unui alt
Gulliver rătăcit în țara oamenilor mici și suspicioși, a devenit el însuși un erou de tragedie
peste care au dat de-a valma ghinioanele istoriei.
Dar arta sa în a râde a depășit cadrele esteticii,
frizând limitele unei adevărate ontologii. Se
considera ca făcând parte din familia învinșilor
spovediți în maniera lui Panait Istrati și dorea cu
ardoare să nu plece la cele veșnice nemărturisit.
Cu doi ani înainte de a se sfârși, el își declara
intenția de a începe redactarea memoriilor, adică
de a-și scrie ultima parte a operei cu propria-i
viață. Dezideratul lui… Dezideriu Sîrbu de
a-și începe la bătrânețe scrierea memoriilor era
datorat faptului că el considera că doar viața-i va
rămâne adevărata sa operă.
Ba a mai lucrat și la opera altora, fără să
știe, traversând cândva o întâmplare interesantă.
Astfel, cel mai tânăr conferențiar din universitățile românești și cel mai bătrân miner din țară
(după ironica autocaracterizare) s-a angajat în
1937 la uzina de reparat utilaj minier din Petroșani. Acolo, a lucrat, la secția de turnătorie (un
mediu incandescent și toxic de care nu va scăpa
niciodată!), la niște ciudate forme trapezoidale,
ininteligibile pentru el. Erau un fel de romburi,
de prisme, despre care habar nu avea la ce ser-

veau. Ulterior și-a dat seama stângaciul ucenic
că șlefuise module pentru Coloana fără sfârșit,
care fusese proiectată și lucrată în orașul minier. Astfel a devenit un ucenic la clasici și, fără să
știe, un modest coautor al celebrei opere brâncușiene… Masa tăcerii i-a fost cu totul străină pe
tot parcursul agitatei existențe.
Cunoscător temeinic al istoriei filosofiei, Ion
D. Sîrbu a câștigat toate bătăliile pe fronturile teoretice, și-a împlinit, în alt fel, toate profețiile politice,
dar nu a fost fericit. De când avea în buzunar „ordinul de chemare“, cel pe care îl putem numi „memorialist fără memorii“ se simțea eliberat de literatură și „aproape de Otopenii de Dincolo“ (probabil
că făcea aluzie la un fel de Ortopeni, la un Dincolo

unde se dă ortul popii). Bilanțul existențial și-l face
tot în stilul ironic ce îl definește până în ultima clipă,
cele mai bune cărți ale sale rămânând, neîndoios,
tot acelea nescrise. Inversând înțelesurile unei fraze
spuse lui cândva de bunul prieten Sergiu Al-George – „Unii pleacă și mor, alții mor și pleacă“ –, pot
încheia afirmând că unii pleacă și nu mor, în timp ce
alții nu mor și pleacă. Cu alte cuvinte, împrumutate
de altundeva, nu mor caii când vor câinii… La centenar, Ion D. Sîrbu este plecat, dar încă nu moare.
(Text preluat, cu acordul autorului din
„România literară”, nr. 31/2019)
Vasile Spiridon este prof. univ. dr și conducător de doctorate la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău.

Spovedania unei tări
,
regia Constantin Radu Tudosie
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Ce mai taci, Gary
scenariul Ion D. Sîrbu, regia Ion Barbu
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Cina cu prosti
,
de Francis Veber, regia Daniel Vulcu
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Ion

Adrian Ţion

Banchetul, octombrie 2018

File din anul împlinirilor româneşti - Ion la 70 de ani de teatru la Petroşani
Aniversarea celor 70 de ani de teatru la Petroşani a fost marcată printr-un şir de evenimente de
excepţie desfăşurate între 26 mai-5 iunie 2018. Actori,
regizori, scenografi, oameni de teatru de prim rang
ai scenei româneşti s-au întâlnit în cadrul regalului
artistic oferit cu nobilă generozitate de echipa de organizatori, condusă de managerul instituţiei, actorul
Cosmin Rădescu. Pe scena din Petroşani şi-au început
cariera o seamă de tineri entuziaşti care au dus faima
instituţiei departe, azi nume cu rezonanţă naţională în
arta spectacolului. Printre ei Alice Barb, Magda Catone, Cezara Dafinescu, Emilia Popescu, Claudiu Bleonţ,
Marius Stănescu, Florin Plaur, Şerban Ionescu. Lor li
s-a decernat titlul de Cetăţean de onoare al municipiului
din Vale (fireşte, pentru Şerban Ionescu post mortem).
Patronul spiritual al teatrului, scriitorul Ion D. Sîrbu,
născut la Petrila într-o familie de mineri, a fost omagiat prin două spectacole concepute şi realizate de Ion
Barbu: 50 de umbre ale lui Gary şi Sîrbu de la A la Z.
Magda Catone şi Claudiu Bleonţ au reînviat un moment de vârf din succesele incontestabile ale teatrului
din anii `80, este vorba despre comedia spumoasă Un
bărbat şi mai multe femei de Leonid Zorin,
alint pentru sufletul
românului în anii totalitarismului.
Teatrele invitate au fost prezente cu
montări fascinante ale
prezentului din care
n-au lipsit Visul unei
nopţi de vară (Teatrul
“Aureliu Manea”, Turda), El Amor (Opera Română Craiova),
Elefantul din cameră (Teatrul Naţional
“Marin Sorescu”, Craiova), Stage Dogs (Teatrul Act.
Bucureşti). Distinse vedete au onorat Gala Teatrului
Dramatic “Ion D. Sîrbu” entuziasmând publicul şi ridicând / sporind interesul acestuia pentru arta spectacolului. S-a putut observa cât de necesară este existenţa unui aşezământ de cultură de asemenea anvergură
într-un fost oraş minier şi cât de necesară este educarea prin şi pentru cultură. Au evoluat în faţa spectatorilor, în spectacole reprezentative pentru stilul
lor interpretativ Cezara Dafinescu, Emil Boroghină,
Marcel Iureş, Florin Piersic jr., Ion Caramitru, Horaţiu
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Mălăele, Maia Morgenstern, Dan Puric. O sută de ani
de Românie au făcut posibili şaptezeci de ani de teatru profesionist în Valea Jiului! O performanţă cinstită cum se cuvine în acest an al împlinirilor româneşti.
Recuperarea formulei realiste
O surpriză dintre cele semnificative din ultima
vreme se dovedeşte a fi curajoasa întrupare scenică a
dramei Glanetaşului, desprinsă din filele celebrului
roman ţărănesc al lui Liviu Rebreanu, Ion. Cutezanţa
creativă aparţine reputatului regizor Marius Olteanu
care ţinteşte spre o abordare simplificată a subiectului,
axată ex abrupto pe nucleul conflictual puternic, fulminant. Oricât ar părea de uşor de înfăptuit aşa ceva,
capcanele narative ale textului există şi trebuie să conduci căruţa dramatizării cu grijă ca ele să nu apară în
cale pentru a îngreuna înaintarea. Şi Marius Olteanu,
care semnează dramatizarea, regia şi muzica, avansează abil în subiect, realizând un decupaj de scene-cheie
atât de convingător distribuite / înlănţuite încât, dacă
n-am şti nimic despre existenţa romanului, am accepta
montarea ca pe un construct autonom, desfăşurat ca
atare, impresionant în
sine.
Reuşita acestui
spectacol petroşenean
s-a dovedit benefică
încă din ziua premierei (7 octombrie 2018),
când au avut loc două
reprezentaţii succesive. Prima a venit în întâmpinarea elevilor de
liceu, servită ca lectură
la cald, rezumativă şi
instructivă; a doua a
primit aprecierea evidentă a unui public
intens participativ, generos în aplauze, refractar în
mare parte sofisticăriilor şi preţiozităţilor de limbaj
din zona gomoasă. Se pare că publicul din Petroşani
preferă piese cu subiect clar din zona curentului realist, ştie să guste din plin o dramă puternică din secolul trecut, corect şi robust prezentată, iar dacă aceasta
se întâmplă să fie românească, atunci cu atât mai bine.
Dar nu întâmplarea face ca ea să fie românească,
ci alegerea vine din dorinţa de a marca anul aniversar
al Marii Uniri cu un eveniment reprezentativ. Şi nu s-a
dorit a se înscrie orice sub acest frontispiciu. S-a ales

un punct forte, o piesă de rezistenţă din repertoriul
naţional: romanul Ion. E de domeniul evidenţei că şi
din acest punct de vedere conducerea actuală a Teatrului Dramatic “Ion D. Sîrbu” în frunte cu managerul
ei, tânărul actor Cosmin Rădescu, ştie ce să ofere şi face
acest lucru cu sârg şi înţelegere pentru orizontul de aşteptare al publicului său. În acest an al aniversării Marii Uniri, Cosmin Rădescu a vrut să facă un spectacol
puternic şi curat românesc. Mai trebuie să ne îndoim
că atunci când îşi propune ceva şi reuşeşte?
Atât de apropiat, totuşi, de litera originalului, în
ciuda sintezei severe, Marius Oltean nu s-a opintit în a
preciza că spectacolul său este după romanul Ion de Liviu Rebreanu. Ca atare e Rebreanu în crochiu accesibil
din orice parte a receptării. Regizorul a operat dezinvolt, dar cinstit, a extras esenţa epică şi a turnat-o într-o
materie teatrală funcţională, de un firesc discret, lipsit
de ostentaţie, câştigând în fluenţă şi sintetizare mai
mult decât printr-o încărcătură barocă a scenei. Întrucât nu putem compara mere cu pere, filmul lui Mircea
Mureşan din 1980 Blestemul pământului, blestemul
iubirii îl las deoparte. Constructul lui Marius Oltean
e cu totul altceva, are suavitatea unei orchestrări de
mare fineţe, cu rezonanţe grave, tragice în final.
Unitatea de concepţie a proiectului e câştigată
prin viziunea deliberat sărăcăcioasă, sintetică şi întregită prin inserturile muzicale numai din Rapsodia
lui Enescu, astfel încât sonurile aduse atât de aproape
de trăirile personajelor leagă firesc scenele. Hora, undeva la marginea satului, sentimentele năvalnice ale
tinerilor, apropierea furtunii, ploaia de resentimente,
tunetul fatal al destinului. Tot subiectul e “îmbrăcat”
în aceste reverberaţii cu rol de tensionare a conflictului. Ca în baletul lui Constantin Rîpă Tânărul şi
moartea. Scenografia propusă de Wilhemina Kuron
Bekesi accentuează simplitatea de ansamblu a discursului: panouri asimetrice de un gri pietrificat, cu o
intrare deformată şi ea, configurează un univers atins
de pătimire; un car, un scaun ţărănesc, trei scaune cu
spătar, furci, coase, topoare (purtate de actori). Atmosfera e sugerată prin aceste elemente, unelte specifice,
suficiente pentru a schiţa un mediu.
Promovarea unui actor se face începând de la
afiş. Anunţat ca vedetă, înţelegem că Radu Tudose
are capabilităţile necesare pentru a-l întruchipa pe
Ion al Glanetaşului. Într-adevăr, jocul lui e legat sistemic de interacţiunile cu celelalte personaje, cuprinde dimensiunea orgolios-tragică a personajului. Are
forţă şi expresivitate în drumul trasat de regizor, un
drum nou căruia îi dă încărcătura dramatică necesară. Ana creată de Amelia Toaxen e sfielnică şi delicată
cât trebuie, transmite sensibilitatea unei introvertite
care motivează suicidul. Pitorescă şi “îmbibată” în
culoare locală este Nicoleta Niculescu în Zenobia,
mama lui Ion. Uşor confuz în creionarea personajului George (dificil de redat în dubla lui polaritate
emoţională ca rival şi soţ) mi s-a părut Alexandru

Cazan. Pedalând pe o singură direcţie, aceea a iubirii
necondiţionate pentru Ion, Corina Vişinescu aduce
culoarea unei îndrăgostite reticente. Prin statura sa
impozantă şi tonul vocii hotărâte, Ionuţ Stoica pare
bine ales pentru a-l interpreta pe Vasile Baciu, bogatul atins de avariţie al satului. Rolul important al pre-

otului în comunitatea sătească din acel timp (dar şi de
azi) este corect valorificată de Gheorghe Stoica în Preotul Belciug. Prima lui apariţie, în casa învăţătorului
Titu Herdelea, e amuzantă. Regizorul şi-a permis un
moment de relaş punându-l să cânte romanţe. M-am
întrebat, înainte de spectacol, cum va lega regizorul
episodul Herdelea de lumea satului. Şi răspunsul mi
l-am dat singur. Aceeaşi simplitate domneşte şi aici,
unde familiile aflate în litigiu vin să se înţeleagă. Titu
Herdelea interpretat de Daniel Cergă, din cauza partiturii scurte, pare plat şi obscur iar doamna Herdelea
interpretată de Oana Liciu-Gogu, mai bărbată, omoară muşte cu gazeta în mână. În economia spectacolului se vorbeşte şi despre fiicele familie Herdelea. Te
întrebi cum a fost posibil ca într-un spectacol de o oră
şi jumătate să intre şi să se analizeze / coaguleze atâta
materie narativă. Aproape o minune!
Nu ştiu decât despre puţine demersuri avute în vedere de teatrele din ţară având ca scop aniversarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, dar printre acestea,
proiectul cu Ion de Liviu Rebreanu de la Petroşani
este, fără îndoială, unul dintre cele mai reuşite. E un
semn că destinele acestei instituţii culturale din Vale
au căzut pe mâini bune.
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Pământ de cretă

Adrian Ţion

Banchetul, octombrie 2018
Dramele mulţimilor ignorate - Pământ de cretă
Pământ de cretă de Vanessa Montfort
Regia artistică: Alexandru Mihăescu
Scenografia: Dorothea Iordănescu
Cu: Laurenţiu Vlad, Amelia Toaxen, Daniel Cergă,
Izabela Badovics, Irina Bode-Radu, Alexandru Cazan,
Corina Vişinescu

P

rima dintre provocările lansate de Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu”, Petroşani în micro-stagiunea de prezentare a succeselor anului 2018 a fost Pământ
de cretă, asamblare de 4 piese scurte aparţinând Vanessei
Montfort, în regia lui Alexandru Mihăescu. În nou-creata
sală studio, numită Artelier, unde se speră ca experimentul să se întâlnească realmente cu arta autentică, au dat
năvală, ca la miting, actorii Daniel Cergă, Irina Bode-Radu, Alexandru Cazan, Corina Vişinescu, parcă venind
din stradă să-şi strige nemulţumirile. Pe tăbliţele agăţate
în fundal erau deja scrise cu cretă sloganuri protestatare, graffiti în dezordine, alături de luminiţele reclamelor
oraşului, iar noii veniţi au început să scrie cu cretă alte
îndemnuri.
O stradă dintr-un cartier select al Madridului vrea
să sugereze decorul pentru prima scenă, susţinută de Laurenţiu Vlad “un bărbat din clasa de mijloc”
şi de Amelia Toaxen “o tânără indignată”, un bărbat mediocru şi placid, o fată exaltată şi revoltată.
Este o introducere în problematica textului, ce are în centru mişcarea anti-austeritate din 2011 din
Madrid (sau de oriunde) prin intermediul unor cazuri particulare. Câteva cuburi funcţionale, concepute de Dorothea Iordănescu, aşezate la mijlocul scenei, au fost aranjate şi rearanjate în funcţie de
delimitarea secvenţelor. Realitatea stringentă a zilelor noastre, cu locuirea între semeni, cu greutatea
păstrării unui loc de muncă onorabil, cu reducerea veniturilor, cu scumpirea alimentelor, a utilităţilor şi cu neajunsuri de tot felul... realitatea asta bulversantă inundă scena. Femeia interpretată
de Izabela Badovics e una din victimele
sistemului politic neomenos. Contorsionările trupului ei dau glas neputinţei
de a răzbate într-un mediu ostil convieţuirii armonioase. Metafora “oamenilor
de cretă” (fragili ca nişte bucăţi de cretă) striviţi de sistem, care-şi etalează nemulţumirile în piaţa publică pe pancarte
scrise cu cretă, rămâne o dramă a fiecăruia, trăită surdinizat, extrasă din haosul cotidian destabilizator din Madrid,
Paris sau (de ce nu?) din Bucureşti sau
Petroşani, unde lupta pentru subzistenţă
e mai acerbă ca oriunde.
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Trio extrem comic

Operele complete ale lui William Shakespeare
Operele complete ale lui William Shakespeare de
Jess Borgesson, Adam Long, Daniel Singer
Tradaptarea: Petre Bokor
Regie şi scenografie: Adrian Andone
Cu: Laurenţiu Vlad, Alexandru Cazan, Mihai Alexandru

Adrian Ţion

Banchetul, octombrie 2018

P

articiparea cea mai intensă a publicului, până la delir interactiv, s-a produs în micro-stagiunea
de prezentare a succeselor anului 2018 de la Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu”, Petroşani, după
cum era de aşteptat, la populara deja piesă-colaj Operele complete ale lui William Shakespeare în regia şi scenografia lui Adrian Andone. “Tradaptarea”, după cum scrie jucăuş şi ocultat pe afiş, aparţine
lui Petre Bokor şi comédia demarează în forţă cu trei minunaţi actori-histrioni-măscărici-bufoni-saltimbanci-raperi-animatori, pe numele lor Laurenţiu Vlad, Alexandru Cazan şi Mihai Alexandru. Trei
tineri admirabili, sprinteni, inventivi, supradimensionaţi scenic, omniprezenţi pe toată durata spectacolului în aşa fel încât par a fi o întreagă echipă. Intrări şi ieşiri surprinzătoare, schimbarea registrelor,
incitarea publicului, proiecţia în derizoriu a celebrelor personaje shakespeariene, caraghioslâcul costumelor, toate resursele comicului sunt puse în acţiune, exploatate inteligent, niciun mijloc nu e ocolit
pentru a crea bună dispoziţie şi a provoca ropote de aplauze în flux neîntrerupt.
Spaţiul de joc este flancat de o pânză imprimată în maroniu reprezentând interiorul celebrului
teatru “Globus”, astfel ca teatrul elisabetan cu jocul în travesti să fie la el acasă. Accesoriile de care se
servesc actorii se schimbă cu o repeziciune uimitoare, contribuind prin aceasta la dinamica montării şi
parodierii pieselor luate în vizor. Din cele 37 de piese ale marelui Will, 11 (în dozaj inegal) sunt pieptănate à rebours cu vervă intensivă şi glamour adecvat, tratate ca produse (scheciuri separate) realizate în
cadrul unui SRL sui-generis, adică Shakespeare Redus la Limită! Într-un vertij ameţitor sunt prinse personajele shakespeariene din Titus Andronicus, Romeo şi
Julieta, Iulius Caesar, Troilus şi Cresida, Othello, Regele
Lear, Macbeth, Antoniu şi Cleopatra, Timon din Atena,
Coriolanus, Hamlet. Unicul scop al acestor succinte şi
ironice evocări este amuzamentul extins şi peste divulgarea şi îngroşarea trucajelor scenice.
Laurenţiu Vlad excelează mai ales în Hamlet, bineînţeles unul atipic, încropit din secvenţe ilare ce bagatelizează poza teatrală şi nebunia eroului. Alexandru Cazan ridiculizează cu graţie bufă şi dezinvoltură
imensă toate întruchipările încredinţate, un vârf rizibil fiind Ofelia în fustiţă de balerină. Pe post de mediator, Mihai Alexandru pune la cale hazoase participări
ale publicului, mergând pe raportarea ironică dintre
scriitură şi realizarea teatrală, evident una de-o manieră spumoasă, zgomotoasă, explozivă. Se poate pune
întrebarea dacă aceste montări - numeroase la noi şi în
lume - nu cumva aduc prejudicii operei lui Shakespeare. Dar răspunsul vine imediat ca interogaţie retorică. Unui titan de dimensiunea dramaturgului născut
la Stratford i se pot aduce prejudicii cu drăgălăşenii
nevinovate de acest tip? Măgulit, mărinimos, ocrotitor, marele Will însuşi, creatorul unei lumi originale
de semne şi imagini, ar putea spune: “Lăsaţi actorii să
vină la mine şi să însceneze insolente comicării. Dacă
v-au amuzat, înseamnă că au făcut un lucru bun.”
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Infernul suntem noi - Absent
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Absent de şi cu Sergiu Fîrte

C

u aspect de monolog negru şi înceţoşat s-a desfăşurat (la Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu”, Petroşani, în
micro-stagiunea de prezentare a succeselor anului 2018) oneman show-ul lui Sergiu Fîrte Absent, susţinut într-un fel de
cavernă întunecată din străfundurile iadului, decor nu greu
de adaptat cerinţelor în subsolul Artelierului.
Un spectacol-atelier deci, o structură ce doreşte a experimenta forţa de persuasiune a culpabilităţii şi a singularităţii
eroului. Ideea de a sonda întunecimile sufletului omului căzut
din sacralitatea cristică primeşte extindere scenică adecvată
prin textul-colaj mixat aleatoriu pe tema absenţei. Dumnezeu
absent, conştiinţă absentă, om vidat de sentimentul aparte-

nenţei la comunitatea umană. Imaginara incursiune în hăul de după moarte
conferă interpretului posibilitatea de a
analiza căile vieţii părăsite, relaţionarea
cu persoanele rămase în viaţă. E o analiză tăioasă, necruţătoare
în abisul fiinţei. “Omul sartrian” la care se face trimitere cade
pradă angoaselor; omul liber, fără morală şi fără prejudecăţi
exprimă neputinţa omului fără Dumnezeu, asaltat de himerele întunericului, precum manechinul tapetat cu pagini de ziar,
întâlnit în “viaţa de dincolo”. Un caz decupat din faptul divers
devine obsesie recuperatoare şi dezbatere in extremis a pruncuciderii săvârşite. Căinţa e tardivă, ineficace. Fapta incriminată şi recunoscută atrage după ea altă nenorocire.
Sergiu Fîrte dă glas frământărilor personajului într-un
tempo actoricesc ce nu lasă loc de respiro. De la negarea divinităţii (autocondamnare) la recunoaşterea crimei abominabile (autoflagelare) actorul ştie să-şi nuanţeze discursul pentru a menţine tensiunea dramatică la cotele cerute. Niciodată n-am auzit
versurile soresciene din poezia Boala, inserate în text, rostite pe
un ton atât de răstit, furios încât să frizeze revolta supremă. În
context, versurile acestea joacă rol de biciuire severă a impasului
existenţial. O rezoluţie se impune de la sine. Ea este prezentă
explicit în acest act teatral ce subliniază absenţa şi cade ca o detunătură interioară înfiorătoare: Infernul suntem noi.
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Două lansări
Singura revistă de cultură din
România (peste 350 de pagini în fiecare
trimestru) finanțată integral dintr-o pensie
de scriitor!

Avem de-a face cu un volum de poezie de
o originalitate frapantă. Tonul acestei poezii a
cotidianului este unul fals cinic, în fundal găsind
noi multă candoare, înțelegere superior bonomă
și sentimentală a vieții, cu savoare, cu livresc, cu
multă (auto)ironie, uneori vag senzațional, toate
acestea fiind, desigur, apanajul spiritelor superioare. (Dumitru Augustin DOMAN)
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Daniela Firescu

Made in Japan: stihie, năpastă,
iubire, revista „Ramuri”

„Dacă n-o vezi că vine, aia nu mai e moarte!”

NĂPASTA
de Ion Luca Caragiale

Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroşani
Regia: Alexandru Boureanu
Scenografia: Costinela Ungureanu
Asistent Regie: Amelia Toaxen

În „instantaneul” Începem, artă poetică caragialeană, personajul surpriză, Doamna abraca-

dabrantă, dincolo de apariţia intempestivă şi replica celebră: „Ce vă pasă cine sunt! Sunt şi mă
cheamă nimeni...”, dezvoltă un adevărat manifest
despre arta şi menirea actorului: „...când ies pe
scenă, să fie nişte posedaţi; să aibă un demon în
ei; prin ochi, prin sprâncene, prin gură, prin vârful degetelor, prin toţi porii, să scoaţă pe demonul acela şi să-l sufle asupra mea. O clipă să nu-l
ierte pe spectator a-şi veni în fire, a-şi da seama
de ce vor cu el: să-l ia repede, să-l zguduie, să-l
ameţească, să-l farmece, să-l vrăjească...”. În spiritul acestei teatralităţi stihiale este pusă în scenă
Năpasta, la Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din
Petroşani. Alexandru Boureanu provoacă şi actorii, şi spectatorii şi transferă acţiunea în spaţiul
teatrului japonez, o succesiune de microcosmosuri elaborate vizual, unde jocul deghizărilor, al
măştilor este esenţializat. Impulsul minimalist e
prezent din prima scenă, un teatru de lumini şi
umbre, scena cufundată în întuneric şi chipurile
celor trei personaje sunt singurele vizibile. Impactul este puternic, chipul pictat, ascuns sub măştile
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Distribuţia:
Corina Vişinescu
Amelia Toaxen
Radu Tudosie
Dragoş Măceşanu
Mihai Alexandru
teatrului kabuki şi pe măsură ce acţiunea
creşte devine evident că influenţa nu este
una de suprafaţă, iar Anca, în dorinţa ei
de răzbunare, e cuprinsă de o exaltare
violentă, de un rafinament al disimulării tipic eroinelor lui Kurosawa. Iar o
temă adiacentă – prefăcătoria – e adusă
în prim-plan de dialogul celor trei măşti,
trei personaje care mint (ca în Rashômon),
care vorbesc de cei care „se prefac proşti,
se dau cu binişorul”, „şi ăsta era şiret”,
dar şi de urmările unor astfel de stratageme „cine se preface atâta vreme aşa
şi să nu fi fost nebun, tot acolo ajunge”.
Schimbul de replici se petrece cu spatele
întors, un dialog oblic, Anca are o poziţie nefirească, toţi sunt suspicioşi, toţi se
ascund sub diferite măşti. Gheorghe ia
rolul mediatorului, dar e îndrăgostit în secret de
Anca, Dragomir, suspectul nedovedit, ţine de scenariul nevinovăţiei, iar Anca închide cercul intrigilor, văduva celui ucis intră într-o căsătorie-complot pentru a-l demasca pe Dragomir.
Dedublarea Ancăi e „clarificată” într-un
moment spectaculos, prin ambiguitatea sa, ea
intră într-un armoire cu oglinzi duble şi printr-un
truc reapare însoţită de dublul ei, fantoma, invenţie ce vine ca un mecanism de autoapărare,
ipoteză dezvoltată din mărturisirea ei: e cu neputinţă să te prefaci atâta vreme fără să-ţi pierzi
minţile. În acest hăţiş de plăsmuiri, minciuni şi
trucuri, Ion, condamnatul inocent, e singurul
care nu poartă mască. Chiar dacă îşi asumă şi
proclamă vinovăţia, e doar victima circumstanţelor. Şi pentru a marca statutul lui, regizorul decide să-l trimită pe scenă fără mască, o mişcare
intenţionată care îşi va releva sensul în final, ca
şi alte soluţii regizorale, în acest spectacol lucrat
foarte minuţios, ca un puzzle în care toate piesele se îmbină. Stratagema măştilor permite o realcătuire, o redefinire a personajelor. În centrul
lor stă Anca (Corina Vişinescu), apariţie fragilă,

nervoasă, într-o permanentă tensiune, o răutate inflexibilă pare să o conducă, un fel de Lady
Macbeth din Throne of Blood al lui Kurosawa, cu
obsesia răzbunării eroinei lui Tarantino din Kill
Bill. Imobilitatea ei în timp ce vorbeşte cu Gheorghe şi Dumitru, dansul mâinilor în timp ce-şi
întinde capcanele, falsul atac cu pumnalul, vocea şoptită, insinuantă şi neliniştitoare, animată
parcă de forţe incontrolabile, totul favorizează
acel „ritm infernal” la care visa Caragiale, care
„să atace spectatorul în sensibilitatea lui”, fără să
cadă în capcana gesturilor excesive.
Tot în direcţie minimalistă, fără arsenalul
„posedatului”, este imaginat şi Ion, aproape în toate scenele în echilibru pe un butuc, suspendat între
două lumi, între două realităţi. E un nebun vesel,
„Iooon” se anunţă bucuros, şi aceeaşi seninătate
veselă o afişează mereu, un fel de „râsu-plânsu”,
şi este meritul lui Dragoş Măceşanu, care menţine
această oscilaţie. De altfel, atenţia la detalii dă consistenţă personajului: intervenţia armonicii în momente cheie sau scena în care e speculată diferenţa
de înălţime în relaţie cu Anca, amintind de uriaşul
naiv din Oameni şi şoareci, aparent inofensiv. Accesul de violenţă, clipa de adevăr vin din înfruntarea
cu Dragomir, „Tu eşti dracu gol!”, acuză Anca şi,
ca într-o exorcizare simbolică, Ion şi dublul Ancăi
îl „taie” pe Dragomir cu fierăstrăul.
Influenţa teatrului oriental nu se rezumă la
măştile personajelor, la anumite rezonanţe muzicale. Există o orientare spre ritm şi mişcare şi,
consecutiv, spre imaginarea unui limbaj teatral
care să ofere, dincolo de rezolvarea psihologică,
de sentimente şi pasiuni, de cuvinte, acea experienţă pe care o oferă mimica, mişcarea personajelor, limbajul în spaţiu. În acest sens, scenografia propusă de Costinela Ungureanu susţine

versiunea exotic-poetică a Năpastei, un teatru
al imaginii, de la jocul de lumini şi oglinzi înşelătoare, care, după ce şi-au împlinit menirea,
rămân suspendate, metaforă a re-prezentării, la

luna verde-irizant, lună plină ce tulbură somnul,
aduce nebunia, iar aburii de ceaţă desăvârşesc
imaginea, o rătăcire, o nebunie colectivă ce-l face
pe Ion să-şi ia viaţa, până la copacii răsturnaţi,
stihii dezlănţuite, cadru perfect pentru capcana
întinsă de Anca. Dragomir şi Anca „înlemnesc”
la propriu, se acoperă cu încă o mască, o mască
de lemn asemănătoare cu cea aşezată pe chipul
lui Ion când e „pus în scânduri”, secvenţă ceremonială stranie, care, împreună cu bocetul-blestem pe care-l cântă Anca, provoacă atât compasiune, cât şi tensiune şi tumult.
Alexandru Boureanu propune un alt tip
de „tragedie a răzbunării”, nu numai prin regândirea textului din perspectivă orientală, cât
şi prin opţiunea pentru un discurs vizual, care
recuperează însă „teatrul fierbinte”, sensibilitatea incandescentă, spiritul lui Caragiale.

41

Aglaja si
, Dumnezeul ei din
mămăligă
de Aglaja Veteranyi
regia Muriel Jakab Manea
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Vreau să fiu din nou actrită
,
după Aldo Nicolai și Robert Mauro
regia Sergiu Fîrte
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Psihologii ibseniene în mişcare neîntreruptă

Gabler. Hedda Gabler

Adrian Ţion

Î

n anul aniversar I.D. Sîrbu (100 de ani de
la naşterea scriitorului), Teatrul din Petroşani care-i poartă numele drept emblemă valorică a activităţii din instituţie, continuă să producă
spectacole de bună calitate în cadrul unui program repertorial judicios alcătuit. Printre
succesele înregistrate
se numără şi premiera din 23 martie 2019
Gabler. Hedda Gabler, după Ibsen, în
regia semnată de Antonelle Cornici.
După
echilibratul spectacol cu
Hedda Gabler montat în 2012 la Teatrul
Maghiar din Cluj de
Andrei Şerban, înscenarea pusă la cale
de Antonella Cornici
şi Călin Ciobotari la
Teatrul “I.D. Sîrbu”
din Petroşani mi se
pare o vijelie. Trena
psihologiilor în mişcare neîntreruptă din
piesa lui Henrik Ibsen primeşte aici impulsuri halucinatorii.
Ieşirea din canonul
realist dă viziunii
străluciri stranii şi
un dinamism feroce.
Amprentarea pe trecutul personajului titular aduce modificări până
şi în titlu. Deşi tânăra Hedda se numeşte Tesman
după căsătorie, numele validat este acela de fată,
indicând apartenenţa şi dependenţa ei de instituţia paternală, de intransigenţa şi rigiditatea morală a tatălui ei decedat, generalul Gabler. Regizoarea a ţinut să precizeze acest lucru încă o dată
chiar din titlu, astfel că produsul scenic realizat
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Banchetul, aprilie 2019

de Antonella Cornici se numeşte Gabler. Hedda
Gabler, montare după Ibsen, pentru că, se pare,
celebrul dramaturg norvegian nu a subliniat destul ancorarea ei în trecut. Asta aşa, să se ştie din
start care ne este voinţa şi ce vrem să accentuăm!
Dacă nu mişcăm puţin lucrurile din ordinea şi rigiditatea lor
clasică, s-ar putea ca
ele să prindă rugină,
ar putea să spună regizoarea şi realizatorii la “de două ori
Gabler”.
Dar Gabler e
numai unul în spectacolul petroşenean
şi anume spiritul generalului Gabler. El
prinde viaţă de stafie
în persoana lui Dorin
Ceagăreanu, coborât
din tabloul prefigurat de dramaturg şi
bântuind prin casa
nou achiziţionată a
familiei Tesman. Trebuie spus că stafia
generalului e insuficient exploatată, ea
se pierde printre celelalte bântuiri şi obsesii recurente. Dacă
fetiţa din prima scenă (Alessia Rădescu)
primeşte semnificaţii
simbolice foarte bine conturate, fiind singură pe
scenă, adică puritatea prinsă în captivitatea casei bântuite, şi generalului Gabler trebuia să i se
acorde şansa de a fi mai bine evidenţiat.
Atenţia regiei se fixează pe sugestivităţi vizuale şi sonore de largă amplitudine, de mare impact
emoţional şi impune, pe lângă cele două prezenţe
scenice amintite, inexistente şi ele în textul original,

încă două “personaje” copleşitoare: decorul şi coloana sonoră, elemente de mare miză în spectacol.
Mobilierul din casa soţilor Tesman, conceput de
Alina Dincă-Puşcaşu, e pus pe rotiţe şi mişcat întruna, sugerând derapajul lumii personajelor de la
o ordine socială prestabilită, aflată acum în derivă.
Stâlpii casei, ca stâlpi ai unei societăţi bântuite de
patimi, rigidităţi şi ambiţii, se clatină. Hârâitul continuu creează tensiune dramatică (însă deranjează
puţin prin intensitate) şi pune în evidenţă oscilaţia
permanentă între onorabilitatea pierdută şi pulsaţiile temperamentale ale personajelor. Compoziţia
muzicală aparţine lui Tibor Cári şi împreună cu
eclerajul şi proiecţiile video uniformizează pozitiv
limbajul scenic. Uşi impunătoare şi mobile (mişcate, purtate în plan orizontal) funcţionează ca nişte
iluzii ale evadării, ale căutării, comunicării şi blocării, sunt uşi-obstacole, paravane şi speranţe deşarte. Sunt deschideri care închid şi închideri care
deschid, ca la Noica. Deschideri către adevăr închise în intimitatea fiinţei. Decorul în ansamblu are o
frumuseţe monumentală. În spatele unei perdele
lungi, semitransparente, de un ocru-bej prietenos,
se deschide (când se deschide!) frumuseţea şi ea
monumentală a naturii, sugerată prin trunchiuri
de mesteceni vestind o verticalitate care nu mai e a
personajelor prinse în plasa unor meschinării, sentimente contradictorii şi ambiţii de putere. Pe coaja
albă de mesteacăn se va insinua simbolic culoarea
sângelui celei care oboseşte să mai lupte: Hedda
Gabler.
Voluntarismul personajului Hedda Gabler
izbucneşte în tirade violente, sfidătoare, fiind
bine reliefat în interpretarea pătimaşă dată de
Amelia Toaxen prin exacerbarea ieşită din limbaj real al voinţei de dominare. Numai felul în
care rosteşte cuvântul Ieşi! pentru a o alunga pe
servitoare devine un reper suficient de grăitor
în caracterizarea Heddei. Actriţa Amelia Toaxen pune accent pe comportamentul extrovertit
şi mai puţin pe interioritatea trăirilor femeii obsedate de succes şi sfâşiate de complexele nereuşitei. Ea rămâne, paradoxal, captivă în această
casă pe care şi-a dorit-o. În vertijul întâmplărilor,
jocul cu pistolul purtat pe deasupra capului fiecăruia primeşte semnificaţie de virtualitate a crimei (în tonalitate gravă) ca semn al supunerii şi
dominării, al răzbunării şi al disperării, ca semn
al crizei psihice şi al anticipării abdicării finale.
Foarte convingător Radu Tudosie în rolul
soţului Jorgen Tesman, universitar ticăit şi naiv,

studios şi sentimental, puţintel caraghios, adică
atâta cât trebuie. Radu Tudosie e un actor cu rostire clară, mimică şi gestică adecvate în fiecare
din intervenţiile sale. Ejlert Lovborg, rivalul soţului şi fostul iubit al Heddei, e insuficient conturat, nu din vina interpretului Marian Politic,
altfel plăcut, ci din pricina partiturii restricţionate. El pare mai mult un furişat în propria-i piele
decât un impozant istoric, fie şi boem. Natura-

leţe şi dezinvoltură afişează Cosmin Rădescu în
rolul asesorului Brack, un om fără scrupule care
încearcă s-o şantajeze pe Hedda. Sensibilitatea
doamnei Thea Elvsted, căsătorită convenţional
cu un bătrân, răzbate din modulaţiile vocale ale
Irinei Bodea-Radu, prezenţă aşezată în realitatea
intrigii ca şi mătuşa lui Jorgen, domnişoara Tesman, interpretată de Oana Liciu Gogu în gamă
uşor comică. Din caruselul personajelor învârtite
pe scenă face parte şi Berta, servitoarea familiei
Tesman interpretată de Corina Vişinescu, realmente răsucită, alunecând dintr-o parte în alta a
spaţiului de joc, având contribuţii notabile şi în
extrapolarea de tip suprarealist a scenelor.
Spectacolul cu Gabler. Hedda Gabler realizat la Petroşani de Antonella Cornici propune
o incursiune personalizată în universul ibsenian,
o lectură în cheie problematizată a tramei care o
are în centru pe Hedda Gabler, pentru mine o
lebădă ucisă în zbor.
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