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Petroșani 100
Fonduri în premieră pentru un pro-

iect al Teatrului Dramatic „Ion D. 
Sîrbu” Petroșani. Instituția 
de cultură a primit o finan-
țare de aproape 15.000 de 
euro de la Administrația 
Fondului Cultural Națio-
nal.

Proiectul pentru care 
Teatrul din Petroșani a pri-
mit finanțare, ”Petroșani 
100” este o continuare a ma-
nifestărilor realizate cu oca-
zia Centenarului. Proiectul 
în sine, se vrea a fi un oma-
giu adus minerilor din Valea 
Jiului. Deși mineritul repre-
zintă acum o industrie pe 
cale de dispariție, a fost una 
care a contribuit la dezvol-
tarea României. Viața mine-
rilor, o categorie mult prea blamată, ajunge 
acum subiect de dramă. Greutățile, munca 
de zi cu zi dar și micile bucurii din viața 
celor care trudesc sau au trudit în subteran 
pentru a scoate aurul negru la suprafață, 
vor fi expuse într-un alt mod, într-o piesă de 
teatru. Actorii de la Petroșani își propun să 

schimbe percepția despre mineri și Valea Ji-
ului. Proiectul va coagula în jurul lui energii 

creatoare ale unor artiști de 
marcă din România. Regizo-
rul proiectului este Alexan-
dru Mihăescu. Dramaturgul 
Mihaela Michailov este cel 
care va tria informațiile cu-
lese în lunile de documenta-
re, insclusiv în subteran, și 
le va alege pe cele care vor 
face parte din piesa de tea-
tru. Va fi o perioadă de do-
cumentări, interviuri și date 
culese de la sursă, adică de 
la mineri. Pentru realizarea 
ei vor fi implicați în proiect 
și reprezentanți ai Univer-
sității Petroșani, dar și aso-
ciații culturale. O dramă 
despre un fenomen social, 
mineritul. Piesa va avea 

premiera în vara anului 2020. Spectacolul 
va fi prezentat și pe alte scene, tocmai pen-
tru ca fenomenul social al mineritului să fie 
cunoscut, așa cum e în realitate, de cât mai 
multă lume.

Cosmin Rădescu

Petroșani 100 este un proiect de cerce-
tare culturală, arhivare patrimonia-

lă și explorare artistică a unui secol de trans-
formări fundamentale în istoria uneia dintre 
cele mai reprezentative zone miniere din Ro-
mânia – Valea Jiului. Proiectul este realizat 
de Teatrul Dramatic Ion D. Sîrbu, cu sprijinul 
Administrației Fondului Cultural Național.

Proiectul are în centru realizarea unui 
spectacol pe un un text dramatic românesc, 
montat în premieră la Teatrul Ion D. Sîrbu 
din Petroșani, în perioada mai-iunie 2020, 

precum și structurarea unei ample cercetări 
axate pe dinamica mutațiilor culturale, soci-
ale și politice din Valea Jiului, cu accent pe 
tradiția mineritului și pe schimbările majo-
re ale acestei ocupații fundamentale pentru 
zona monoindustrială, mai precis orașele 
Petroșani, Petrila, Lupeni, Vulcan, Uricani. 
În cadrul acestei cercetări va fi realizată o 
arhivă de istorie orală, dublată de materiale 
cu caracter antropologic, sociologic și artis-
tic, care vor fi publicate și prezentate online 
concomitent cu premiera spectacolului. 
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Spectacolul are la bază interviuri cu lo-
cuitorii din regiune. Pe tot parcursul docu-
mentării, vor fi alături de noi - istoricul Mi-
hai Baron de la Universitatea din Petroșani 
alături de Ion și Mihai Barbu 
în calitate de consilieri. Deme-
rsul de reprezentare scenică și 
cel de documentare/ arhivare 
explorează artistic o regiune cu 
o istorie bogată și o tradiție mi-
nieră recunoscută. Mineritul se 
transmitea din generație în ge-
nerație, iar minerii erau mândri 
de meseria lor și de  poveștile 
pe care țin să le transmită mai 
departe. Istoria Văii și contextul 
socio-economic și politic sunt 
de asemenea importante, pentru că reușesc 
să creeze un cadru de înțelegere mai amplă 
asupra unor mutații semnificative care au lă-
sat urme importante în perioada actuală. 

„Petroșani 100” este o istorie în mișcare, 
o arhivă spectaculară a unei lumi care scoa-
te la suprafață narațiuni emo-
ționante. Sunt narațiunile unui 
secol care poartă amprenta 
speranțelor de la 1918, grevelor 
din 1929 și 1977 de la Lupeni, 
accidentelor de muncă, fricilor 
miilor de soții de mineri care-și 
așteptau soții fără să știe dacă o 
să-i mai vadă vii, fabricilor care 
au început să apară în anii 60-70 
pentru a asigura locuri de mun-
că femeilor din Valea Jiului, dis-
trugerii sectorului minier post 
1989, copleșitoarei migrații a 
forței de muncă. Sunt narațiuni 
care pun accentul pe trasee de 
viață în centrul cărora au stat 
și stau solidaritatea, coeziunea, 
lupta pentru drepturi și nevoia, uneori atât 
de dureroasă, de a asigura o viața mai bună 
celor dragi. Cu orice preț.

Prima parte a documentării a avut loc 
în perioada 9-13 ianuarie și și-a propus să in-
vestigheze povești de viață ale locuitoarelor 
și locuitorilor din Valea Jiului. 

În această primă etapă am făcut inter-
viuri cu foști directori de mină, cu foști mi-
neri, dintre care unii s-au reprofesionalizat 
și au diferite job-uri în Germania, Anglia, 

Belgia, Spania, cu femei ple-
cate în străinătate la cules de 
căpșuni și castraveți, la în-
grijt persoane vârstnice. De 
asemenea, ne-am întâlnit cu 
Mihai Baron, Mihai Barbu și 
Ion Barbu, care ne-au pus la 
dispoziție materiale consis-
tente despre Valea Jiului.

Cea mai emoționantă 
întâlnire a fost cea cu doam-
na Imola Ildiko Henrieta Ida 
Martonossy – o istorie vie a 

Văii Jiului. Imola Martonossy s-a născut în 
1939 în Timișoara. În 1945, la 6 ani, a coborât 
în mina de la Petrila unde tatăl ei a lucrat 
la deschiderea primuluj puț de extracție cu 
două colivii. Ulterior a fost prezentă când 
au pornit cele 6 puțuri montate de tatăl ei în 

Valea Jiului. În 1961 e repar-
tizată la una dintre cele mai 
importante fabrici din Vale - 
fabrica de Viscoză de la Vul-
cani, creată, ca alte câteva 
fabrici din zonă - Fabrica de 
Tricotaje, Fabrica de Mobilă 
- pentru a le asigura soțiilor 
minerilor locuri de muncă. 
A fost prima femeie șef de 
secție și a făcut tot ce i-a stat 
în putință ca muncitoare-
lor și muncitorilor să le fie 
bine. Marea ei bucurie e că 
o mai sună încă muncitoare 
să o întrebe ce mai face. Are 
80 de albume cu fotografii 
care documentează istoria 

Văii Jiului și istoria familiei. Mama ei a ținut 
jurnal începând cu anul 1906. Cea mai mare 
durere a doamnei Imola e dezastrul actual 
din orașele miniere. „Valea e acum o vale a 
bunicilor”.

Mihaela Michailov 
Alexandru Mihaescu
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A douăsprezecea noapte
de William Shakespeare

Regia: Constantin Radu Tudosie 

Încă un pas spre „infinitul artistic”. 
Actorul Radu Tudosie este tânărul regizor care 
îl aduce pe Shakespeare în județul Hunedoara

Când m-am apucat de lucru la acest 
spectacol, am recitit textul de pe o 

carte ce mi-a fost dăruită de cel ce a fost Flo-
rin Plaur. O persoană caldă, un om aproape 
de sufletul meu. Acest spectacol este pentru 
dumnealui și pentru iubita mea bunică, ni-
ciunul din ei n-au apucat sa mă vadă la trea-
bă ca regizor. 

Vă iubesc, oriunde ați fi!” 

2020 începe cu dreptul și pentru Tea-
trul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din 

Petroșani. Radu Tudosie, actor al instituției 
de cultură din județul Hunedoara,  este din 
acest an și regizor. Și nu unul aflat doar  prin 
”documentele de personal”, ci și în fața pu-
blicului. După șapte ani  plini de viață de 
actor, Radu Tudosie vine cu un suflu nou, 
cu forțe proaspete, în postura de regizor în 
întâia premieră a lui 2020.

Este actor al Teatrului Dramatic „Ion 
D. Sîrbu” din Petroșani din anul 2013 . Din 

2019 este și regizor. Constantin Radu Tudo-
sie, a absolvit Universitatea de Artă Teatra-
lă Târgu Mureș din anul 2011. În vara lui 
2019 a finalizat universității Babeș-Bolyai 
Cluj-Napoca, Facultatea  de Teatru si Film, 
Secția Regie. 

De la CEL, la Shakespeare
Regia, a doua latură profesională a 

omului Radu Tudosie, a apărut treptat pe sca-
ra preferințelor. S-a înscris la facultate, după 
ce a dat de gustul regiei lucrând împreună cu 
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colegul său Raul Hotcaș, ambii coordonatori 
la cateva spectacole interpretate de adoles-
cenți, în cadrul proiectului „Festivalul vostru, 
al adolescenților”. Și regizorul 
Gelu Badea a fost unul dintre 
cei care i-a sugerat să acorde 
puțină atenție acestei meserii. 

Inițial a crezut că totul 
e ”floare la ureche”, mai ales 
că avea în spate Facultatea 
de Actorie și deja experiență 
pe scenă. Deși aflat la început 
de drum regizoral, admite că 
sunt două meserii total diferi-
te, doua ipostaze care doar se 
completează, nu pot înlocui. 

Recunoaște că experien-
ța ca regizor este neînsemnată 
la acest moment însă a simțit 
la dimensiunea reală diferența 
volumului de emoții din momentul în care 
se află în sală și își privește spectacolele și 
cele de pe scenă. În sală, emoțiile pe care 
le are sunt de 100 de ori mai mari ca atunci 
când se află pe scenă interpretând un rol. 

Constantin Radu Tudosie este cunos-
cut publicului din județul Hunedoara în mai 
mult ipostaze artistice.  Brâncuși în INFINI-
TUL BRÂNCUȘI, de Valeriu Butulescu, Mc-
Murphy în ZBOR DEASUPRA UNUI CUIB 
DE CUCI, de Dale Wasserman, 
Victor în AUDIȚIA.RO, de Că-
lin Ciobotari, după una-două 
idei de Alexandr Galin, Le-
blanc în CINĂ CU PROȘTI, de 
Francis Veber, Ion în ION, de 
Liviu Rebreanu, Dragomir în 
NĂPASTA, Ion Luca Caragi-
ale, sau cel mai recent, Jorgen 
Tesman în GABLER. HEDDA 
GABLER, după Henrik Ibsen

Regizorul Radu Tudosie s-a 
dat pe mâna propriilor colegi

După ce spectatorii din ju-
dețul Hunedoara au avut oca-
zia să-l vadă la lucru pe Radu 
Tudosie inclusiv în lucrarea lui de licență, 
„Cel” de Leonid Andreev, acum a venit mo-
mentul marelui debut. Așadar viziunea tâ-
nărului regizor Radu Tudosie asupra operei 
lui William Shakespeare, ”A douăsprezecea 

noapte”, va fi prezentată publicului în data 
de 18 ianuarie pe scena teatrului din Petro-
șani.

Dacă lucrarea de licență a ”lucrat-o” cu 
studenți de la Cluj, debutul regizoral îl tran-
șează împreună cu colegii lui de scenă de la 
Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani. 

„«A douăsprezecea noapte» de William 
Shakespeare, este o comedie în care, apa-
rent, vedem mai multe lumi, dar care sunt 
conținute de același univers, unde există trei 
teme mari, cea a iubiri, a farsei și aburului 
poetic al beției. Un spectacol la care lumea 

va râde dar va și reflecta asupra dorințelor 
lor ascunse. Acțiunea se întâmplă, așa cum 
ne spune și titlul în a douăsprezecea noapte 
de la Crăciun, care în creștinism coincide cu 
noaptea de Bobotează, atunci când sărbăto-
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rile, petrecerile iau sfârșit și rămâne, pentru 
unii aerul melancolic și dorința împlinirii 
unor iubiri, iar pentru alții dorința aprinsă 
de a continua petrecerea”, a explicat, fără a 
intra în detalii tânărul regizor. 

Acțiunea se întâmplă în jurul zilei de 
Bobotează când rămâi cu gândul la persoa-
nele cu care ai petrecut sărbătorile de iarnă, 
dar și când începe revenirea în cotidian.

Trupa îmbunătățită cu trei actori
Munca, dincolo de lumina reflectoare-

lor, nu fost una simplă. Chiar dacă există o 
legătură strânsă între colegii lui de la Petro-
șani, poziționarea lui în afara grupului, în 
postura de regizor, nu înseamnă neaparat 
un avantaj la îndemâna oricui.

La „A douăsprezecea noapte” de Wi-
lliam Shakespeare, o capodoperă și o piesă 
fantastică în viziunea sa,  Radu, lucrează cu 
colegii de la Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” 
Petroșani, plecând din  postura de coleg de 

scenă, iar de acestă dată ca re-
gizor al spectacolului, unde a 
trebuit să dea toate indicațiile 
pentru ca la final să fie o mare 
reușită. Constantin Radu Tu-
dosie spune că  e o mare pro-
vocare să-ți îndrumi pe scenă 
colegii, pe care ii cunoști și te 
cunosc atât de bine, din postu-
ra de regizor.

Neavând între colegii de 
la Petroșani toate tipologiile pe 
care le vede Shakespeare, regi-
zorul a apelat la alți trei actori, 
tineri absolvenți. Delia Tărcăoa-
nu, Flavia Perșa și Victor He-
ghedus sunt actorii care s-au 

integrat bine în colectivul de la Petroșani.
„E o oportunitate ca la început de drum 

să poți intra pe piață cu un ”spectacol atât de 
greu” - cu un text atât de mare și cu o distri-
buție generoasă (14 actori). E o mare respon-
sabilitate și o mare onoare. De aceea îi și sunt 

recunoscător managerului 
Teatrului Dramatic „Ion D. 
Sîrbu” Petroșani, Cosmin 
Rădescu. Mi-a dat încrede-
re, mi-a arătat încredere”, 
susține Radu Tudosie. 

Ca și actor spune Tu-
dosie ai o mulțumire că tră-
iești o viață diferită de a ce-
lor mulți, că e o nouă lume 
pe care ai accesat-o, ca regi-
zor însă, crede el, satisfacți-
ile și realizările unui spec-
tacol sunt mult mai mari.

„A douăsprezecea 
noapte” de William Sha-
kespeare, regia Constan-
tin Radu Tudosie, este un 

spectacol dedicat bunicii sale Elena Simeria, 
dar și actorului Florin Plaur (1931-2019). 
Nici unul, nici celălalt nu au avut răbdare ca 
să vadă și această etapă a carierei sale, aceea 
de regizor.
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Spectacolul ”Cel”, după piesa ”Cel 
care primește palme” de Leonid An-

dreev consemnează debutul regizoral al lui 
Constantin Radu Tudosie, acesta fiind spec-
tacolul cu și-a susținut lucrarea de licență la 
absolvirea Institutului de Teatru și Film din 
Cluj Napoca, secția regie teatru.  Constantin 
Radu Tudosie semnează nu doar regia acestei 
piese, ci și scenografia, în timp ce costumele 
poartă semnătura Wilhelminei Kuron Bekesi. 
Din distribuție fac parte actorii: Călin Graur 
(care interpretează personajul principal), Gi-
orgiana Coman (în rolul Consuellei), Yannick 
Becker (în rolul Contelui Mancini), Viktor 
Hegedus (în rolul Briquet), Calița Nantu (în 
rolul Zinida), Robert Iosif (în rolul Bezano), 
Liță Ștefan Bogdan (în rolul Baronului Reg-
nard) și Cristina Casian (în rolul Jackson).

Se întâmplă des în zilele noastre ca un 
nou venit, într-un grup, să dezbine grupul, 
să învrăjbească indivizi care fac parte din 
grup, într-un timp uluitor de scurt. În 

povestea noastră consecințele acestor acțiuni 
sunt extrem de grave și ireversibile. Așadar 
suntem în fața unei povești care ne așterne 
zâmbetul pe buze, ca mai apoi să nască în 
noi întrebări existențialiste. 

Regizor, Constantin Radu Tudosie 

CEL
de Leonid Andreev

Regia: Constantin Radu Tudosie

O secvenţă din Galactoria 2019
Adrian Țion

Tribuna, septembrie 2019 

Ma vie c’est un manège cânta prin 
anii ‘70 Nicoletta și mi-am amin-

tit brusc de această melodie când studenții 
de la clasa profesorului Gelu Badea au im-
provizat un manej în sala “Radu Stanca” a 
Facultății de Teatru și Film din Cluj pentru 
a da viață personajelor piesei lui Leonid An-
dreev Cel care primește palme.

Prezentat în cadrul Galactoriei 2019 ca 
lucrare de licență a regizorului Constantin 
Radu Tudosie, montajul selectiv din piesa 
lui Andreev s-a axat, după cum era firesc, pe valorificarea energiilor creative ale studen-

ților cuprinși în proiect și pe omogenizarea 

„Omul constată că în realitate nu este sin-
gur: el este o fiinţă alături de cei cu care e nevoit 

să existe; fiinţa umană este fiinţa-împreună.” 
Mitsein, cf. Heidegger
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jocului într-un stil alert, atracțios, apropiat 
de problematica textului. Viziunea impusă 
de cel ce semnează regia, Constantin Radu 
Tudosie, conturează cu pregnanță această 
simbolistică a manejului, ușor de asimilat în 
cadrul receptării: viață - circ, viață - teatru, 
circ - teatru. Interferențe sugestive la nivel 
conotativ optativ în organizarea ansamblu-
lui contextual și a lucrăturii scenelor.

În plan real, o perdea semitransparentă 
acoperă fundalul, pe un podium central si-
tuat își fac intrarea personajele, sub platfor-
ma de scânduri sunt așezate diferite obiecte 
din recuzită, câțiva baloți de paie sugerează 
proximitatea menajeriei circului. Decor sufi-
cient pentru a trimite spre atmosfera specifi-
că din culisele arenei circului. În spectacolul 
din 1998 al Teatrului Național din Cluj, îmi 
amintesc, era multă schelărie metalică, evo-
luții ale actorilor pe verticală, mai mulți clov-
ni, în rolul lui Cel a excelat regretatul Anton 
Tauf cu vocea lui gravă. În spectacolul stu-
denților s-a acționat reducționist, se înțelege 

de ce, ba chiar titlul propus de Constantin 
Radu Tudosie este scurtat: Cel și atât.

Trebuie spus că individul apărut în 
trupa circarilor, adică nimeni altul decât Cel, 
presupune un rol de compoziție cu accente 
tragi-comice evidente. Este un tip care se as-
cunde după masca unui clovn, dar descum-
pănește prin sinceritatea manifestărilor, un 
timid marginal care nu știe să facă altceva 
decât să încaseze palme (concret, în manej) 
sau palme simbolice de la viață. Călin Graur 
în Cel dovedește înțelegere pentru persona-
jul interpretat, sensibilitate și aplicație, dar 
atinge mai puțin latura lui profundă. O foar-
te bună impresie face Giorgiana Coman în 
rolul Consuelei, o viitoare artistă cu poten-
țial dramatic. Călăreața de circ întruchipată, 
fiică de conte, are delicatețea unei ingenue și 

supușenia unei conformiste.
Regizorul Constantin Radu Tudose 

conturează cu predilecție personaje comice 
și adună în clovnul Jackson (cu un soare pe 
fundul pantalonilor lui bufanți de mătasă), 
de pildă, giumbușlucurile și comicăriile unei 
întregi echipe de clovni. Cristina Casian se 
achită onorabil de sarcina de a crea atmosfe-

ră. E gălăgioasă și jucăușă cât trebuie. Ieșind 
din bălbele inerente începutului, Yannick 
Becker ar fi un conte Mancini mai credibil, 
dacă ar fi mai în vârstă cu 20 de ani. Neîm-
plinirea aceasta atârnă deasupra capetelor 
tuturor studenților prea tineri pentru roluri 
de adulți sau bătrâni. Victor Hegeduș se 
dovedește stăpân pe rolul de conducător al 
circului, așa-zisul Papa Briquet. Calița Nan-
tu este o Zinidă senzuală și zăludă, agilă în 
mișcări și aprigă în trăiri imprevizibile. Con-
tribuții de bună calitate actoricească prestea-
ză Robert Iosif în rolul Alfred Bezano și Ște-
fan Liță în rolul baronului Regnard.

Zbenguiala actorilor-circari, ironizarea 
prețiozităților baronului, refuzul unui senti-
mentalism romanțios, ritmul alert impus de 
regizor, componentele vizuale bine fructifica-
te fac din lucrarea de licență a lui Constantin 
Radu Tudosie un spectacol agreabil, corect în-
chegat stilistic, numai bun de prezentat, sub 
formă prescurtată, pe o scenă profesionistă.
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Recuperare. Un proces, după 
autori români contempo-

rani, regia Marius Costache. „Călă-
torim și înlăuntrul amintirilor. Une-
ori, ele devin vaste țări verticale unde 
emoțiile se amestecă cu dorințele. 
Rănile de demult – rucsacurile noas-
tre de călătorie – cer să fie ascunse. 
Își trimit seva până astăzi pentru a 
fi vindicate prin fumul evocării lor. 
Un spectacol poetic despre procesul 
recuperării unei identități, a gândului 
bun și a poftei de viață.”

Recuperare. 
Un proces

după autori români contemporani
Regia: Marius Costache 
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Nu știu dacă eu am ales teatrul 
sau teatrul m-a ales pe mine

Nu știu dacă eu am ales teatrul sau 
teatrul m-a ales pe mine. Știu însă 

că dorința noastră de a ne întâlni a venit de 
la vârsta fragedă în care majoritatea adulți-
lor îți adresează esențiala întrebare a vieții ,, 
Ce vrei să te faci când o să crești mare?”

Răspunsul meu a venit parcă de nică-
ieri, la aceea vreme. Sau poate că pornea din 
dorința de afirmare a copilului, calitate cu 
care m-am deprins, de mică. Așa că răspunsul 
meu era, mereu, același: “Actriță la televizor!”

Atunci era în vogă, pe sticlă, serialul 
românesc de parodie ,,Mondenii’’. Fiind 
printre puținele emisiuni difuzate cu actori, 
ei au devenit reperul spre lumea încă neîn-
tâlnită a televiziunii.

Deci cu un răspuns promt și pregătit 
de acasă, cum s-ar spune, de abia așteptam 
veșnica întrebare pentru a mă putea lauda cu 
visele pe care mi le făcusem. Dar și cu faptul 
că eu știam, déjà, ce vreau să fac cu viața mea. 
Mai trebuia doar să aflu ce este viața.

 Timpul trecea iar aspirațiile mele doreau 
să se materializeze, așa ca mi-am construit sin-
gurul meu plan de viitor: “Când o să cresc, mă 
voi duce la liceul de teatru!” Deocamdată nici 
nu se pusese problema profilului pe care aș fi 
dorit să-l studiez, iar eu aveam deja o rezolva-
re concisă. Am avut grijă să le reamintesc  asta, 
în mod frecvent, părinților, care mă aprobau 
de fiecare dată, ca nu cumva sa frângă aripile 
micuței  care dorea să-și ia zborul.

Câțiva ani s-au scurs în această manieră. 
Momentul decisiv a venit spre finalul clasei 
a VIII-a, atunci când trebuie sa optezi pentru 
un liceu. Ca părinte care ține cont de dolean-
țele copilului, mama m-a întrebat ce aș vrea 
să aprofundez. Atunci am sărit ca arsă, repro-
șându-i că știe de atâția timp ce îmi doresc. În 
acea clipă a înțeles că și-a dat acordul ca eu 
să merg la liceul de teatru cu mult timp îna-
inte și că micuța care se visa actriță a crescut, 
iar visele doar i se amplificaseră. Pusă în fața 
faptului împlinit a mai acceptat încă o dată. 
Acum era convinsă că apripile pe care le-a 
păstrat intacte se vor deschide și mă vor ajuta 

să părăsesc căminul părintesc.
Admisă la Liceul de Arte ,,Constantin 

Brailoiu”, am avut surpriza vieții mele: mi-am 
întâlnit mentorul în persoana profesorului de 
actorie. În prima oră de curs, ne-a salutat și 
ne-a pus sa scoatem o foaie de hârtie pe care 

să scriem: “De ce am venit la teatru?” Patru 
ani mai târziu, pe când momentul desparțirii 
își făcea simțită prezența, mentorul meu m-a 
surprins din nou. A scos foile cu răspunsurile 
noastre pe care le păstrase, cu sfințenie, atâta 
timp și ne-a pus, față în față, cu noi, cei care 
eram atunci cand ne-am cunoscut. Acum, 
când scriu aceste randuri, realizez că deși 
mi-am admirat profesorul mereu, voi reda 
răspunsul din amintire, acolo unde e bine im-
pregnat, deorece m-a marcat. Din păcate, nu 
am fost în stare să-i urmez exemplul, cu toate 
că el a pastrat foile tuturor elevilor, eu nu am 
reușit s-o păstrez pe a mea.

Pe hârtia mea scria faptul că sunt atrasă 
de teatru, însă nu stiu exact cu ce se mănâncă 
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și că mă aflu aici pentru a-mi da seama dacă 
într-adevar ne intersectam undeva sau este 
doar un moft. Nu pomenisem nimic despre 
“Mondenii”, iar teatrul de pe scenă era, deja, 

la fel de palpitant ca cel de la televizor. Când 
am recitit ceea ce scrisesem pe vremea bobo-
ciei am fost sigur[ de un singur lucru. Scân-
dura neagră mă captivase deja, iar la televi-
zor renunțasem de prin clasa a X-a. Luarea 
unei decizii pe mai departe a fost o decizie 
extrem de simplă. Mi-am continuam studiile 
într-o facultate de teatru și, deocamdată, nu 
îmi mai doresc să apar pe ecranul T.V. .

Cum a început povestea? Ideea mono-
dramei mele își are punctul pe pornire în exa-
menul meu de licență. La începutul anului  
trei de facultate am fost anunțați că, pentru 
finalul anului universitar, trebuie să pregatim 
un recital de aproximativ cincisprezece mi-
nute, în care să fiecare să-și prezinte fiecare 
atuu-rile într-un mod cât mai original.

Punctul meu forte îl reprezentau jon-
gleria și acrobația, însă nu voiam să se iște 
un spectacol de circ. Timp de vreo trei săp-

tămâni, de la momentul în care am fost înști-
ințati despre micul spectacol pe care trebuie 
sa îl sustinem, am căutat soluții să-mi îmbin, 
intr-un mod cât mai original, viitoarea me-
serie cu pasiunea mea extremă. Ideea nu s-a 
lăsat mult așteptată și mi-a venit sub forma 
unei revelații. 

Era sfârșit de săptamână și plecasem 
intr-o mica călătorie cu o mână de prieteni, 
deoarece unul dintre ei își cumparase o ca-
ravană și dorea să ne bucuram cu toții de ea. 
Îmi aduc aminte totul, cu lux de amănun-
te.  Dintr-o dată un gând m-a strafulgerat: ,, 
Cum ar fi să îmi construiesc propriul scena-
riu, ținând cont de faptul că știu un amalgam 
de texte pe care încă nu am avut ocazia să le 
împărtășesc și nici nu se știe dacă voi fi avut 
ocazia, în alt context, vreodată?”. Răspunsul 
la întrebare a fost să ies afară, pe malul la-
cului, și să scriu. În nici măcar o oră, aveam  
deja textul de care eram foarte mândră și că-
ruia îi și vedeam reușita. Nu mai aveam ne-
voie decât de un profesor îndrumător pen-
tru a-l pune în scenă. 

Ceea ce scrisesm eu, a fost primit cu 
căldură de profesorii mei. Am simțit, însă, 
din partea lor faptul că m-am prezentat prea 
devreme cu ceea ce ei ne cerusera să venim 
spre finalul semestrului. Astfel că trecerea la 
acțiune mi-a fost amânată din cauza faptului 
că niciun alt coleg nu  avea vreun text. 

Marea mea dezamagirea a fost ca nu 
m-au lasat să jonglez cu poiuri de foc, dar 
și aceea că după ce că aveam textul finisat 
de aproape un an universitar, începusem 
să lucrez la punerea lui în scenă doar de câ-
teva luni. Cu foarte puține zile înainte de 
examenul de licență, profesorul meu de an 
mi-a criticat dur lucrarea cu toate ca tot el își 
dăduse acordul și se arătase chiar impresio-
nat ce născocirea pe care o găsisem. În acel 
moment, m-am dezgustat și mai tare. Atunci 
am luat decizia de a prezenta un moment, la 
întâmplare, bazat în mare parte pe improvi-
zație și au fost destul de mulțumiți de el.

Facultatea se încheiase, licența era deja 
luată, dar idea proprilui text încă nu mă pă-
răsise și am devenit sigură de faptul că mi 
se va materializa ideea. Nu înțelegeam exact 
sub ce formă…
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În toamnă eram, déjà, angajata Teatru-
lui Dramatic Ion D. Sîrbu din Petroșani, loc 
în care aflu despre proiectul de management 
al dlui Cosmin Rădescu, prin care se oferea  
posibilitatea actorilor să-și realizeze o mo-
nodramă. La auzirea veștii am surâs satisfă-
cută, însă nu aveam curajul necesar. Nu mă 
simteam pregătită să merg și să cer așa ceva. 
Poate că asta se datora faptului că eram acolo 
doar de câteva luni și că aveam colegi cu ve-
chime care își doreau și ei același lucru. Am 
luat decizia de a aștepta momentul oportun 
și regizorul nebun care să-mi pună în scenă 
ideile trăsnite. Asteptarea a luat sfârșit în 
luna aprilie, după ce trecusem de la gradul 
de debutant la gradul II. Împrejurarea aceea 
a constituit pentru mine materializarea idei-
lor. Am considerat că dacă onor conducerea 
teatrului  a avut atâta încredere  în mine, fi-
ind avansata după doar șașe luni, înseamnă 
ca le-am demonstrat ca merit asta. Iar acum 
doream să-i impresionez.

Am mers în biroul noului director, mi-
am prezentat ideile și am primit acordul. 
Următorul pas a fost găsirea unui regizor, 
un pas deloc ușor. Eu fusesem la o facultate 
în care nu exista profil de regie și nu aveam 
prea multe opțiuni. După lungi dezbateri 
am optat pentru un regizor la fel de tânăr ca 
și mine cu care mai lucrasem tot în acest tea-
tru. Fiind student la teatrologie m-a convins 
că textul meu nu are un fir logic și că ar fi cel 
mai bine să-mi rescrie el textul pornind de la 
materialele pe care eu i le prezentasem. Mai 
trec ceva zile și directorul teatrului se schim-
bă din nou, însă asta nu m-a făcut sa renunț. 
Aveam, déjà, un de acord primit și mă sim-
țeam la fel de dornică și de pregătită pentru 
încă unul. Am plecat din acel birou cu ceea 
ce mi-am droit, bineînțeles. Totul era stabilit, 
pe 20 august aveam repetițiile progamate și 
urma să deschidem stagiunea. Era cu mult 
peste ceea ce visesm eu. 

Cum visele sunt vise și realitatea e re-
alitate, fericirea mea s-a transformat în dis-
perare cu  exact două săptămâni înainte de 
începerea repetițiilor. Eram cu regizorul în 
discuții despre cum va arata spațiul, mi-a 
închis telefonul pentru a căuta un covor de 
scenă. După aceea, ca din neant, mi-a spus că 

el nu mai dorește să ia parte la acest proiect. 
Mă aflam acum, fără text, fără regizor și mai 
trebuia să-mi înștiințez și managerul. Destul 
de crispată și fără să știu exact ce îi voi spune, 
pun mâna pe telefon și sun. Noroc- neneoroc, 
nu răspunde. Iau decizia de a astepta până 
mă resună. Poate, între timp, găsesc o moda-
litate originală de a-i da vestea. Timpul par-
că nu mai trecea iar gândul îmi stătea doar 
la acea conversație. M-am decis să-i scriu un 
mesaj care suna cam așa: ,,Am o veste proastă 
pe care este bine s-o aflați cât mai din timp’’. 
Telefonul a resunat iar managerul m-a im-
presionat. Nu mă făcea deloc vinovată pen-
tru cele întâmplate, spunându-mi că el mi-a 
facut cunoștiință cu regizorul și mi-a oferit 
chiar posibilitatea să îmi caut altul. Din nou, 
era mult mai mult decât visesem.

Acum trebuia să am un text pentru a 
contacta regizori și nu prea mai aveam în-
credere în ideea mea. După lungi cugetări 
mi-am dat seama ca nu trebuie sa renunț 
dacă eu chiar cred în ceva ci doar să îmbu-
nătățesc ceea ce aveam. Am recitit lucrarea, 
am rearanjat-o, am mai adăugat texte și a 
ieșit ceea ce prezint pe scenă în spectacolul 
,,Recuperare. Un proces.”. După recăpătarea 
încrederii, am sunat un regizor pe care il în-
tâlnisem o dată întâmplător. Însă nimic nu e 
întâmplător... A acceptat propunerea mea, a 
găsit titlul pentru spectacol și ne-am apucat 
destul de curând de treabă.

Ceea ce m-a făcut să apreciez și mai 
tare textul a fost faptul că după atâtea schim-
bări și reschimbări, el constituie un specta-
col de teatru. Iar asta nu mă poate face decât 
mândră, atât pentru faptul că am reușit să 
am un scenariu original dar și că am convins 
un regizor cu el.

Nici în acest spectacol nu am reușit să 
jonglez cu focul, cu toate că acordul condu-
cerii teatrului l-am primit deși sala nu oferă 
această posibilitate. Dar, cine știe, poate că 
acestă rană va naște un nou spectacol.

Despre ce aș vrea să joc? Sunt atâtea per-
sonaje feminine în dramaturgia teatrală încât 
îmi este imposibil să mă opresc asupra unuia 
singur și să spun: “Acesta este!”, însă mereu 
mi-a placut să încep cu începutul cum s-ar spu-
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ne. Cea mai mare realizare teatrală în momentul 
de față, pentru mine, ar fi să joc întru-un festival 
de Teatru Antic autentic. Acesta este o dorință 
care nici nu cred că se va împlini, deoarece sunt 
de parere că actualele festivaluri de Teatru An-
tic s-au cam contemporaneizat. În aceea vreme, 
personajele erau niște eroi iar  in vremea nostră 
se pare că nu mai avem nevoie de ei.

Cred că Antichitatea este atât piatra de 
temelie civilizației cât și a teatrului, iar pen-

tru a înțelege multe lucruri trebuie sa avem 
o bază solidă de cunoștiințe despre această 
peroadă importantă.

Fiind și atât de îndepărtată de noi, 
știm poate doar 10% din ceea ce s-a petrecut 
atunci. De aceea cred că dacă aș face parte 
dintr-un Festival de Teatru Antic autentic, 
mi-aș mai răspunde la câteva întrebări des-
pre aceea periodă și, automat, m-aș conecta 
mult mai mult cu ea. Cred că asta pornește 
și din dorința mea de a întruchipa o eroină.

Ce ar mai fi de adăugat? Voi încheia 
aceste rânduri cu niște gânduri proprii, pe 
care le rostesc și la finalul spectacolului des-
pre care v-am vorbit.

Cred că am găsit sensul vieții. Bineîn-
țeles că este o iluzie, însă are extrem de mul-
tă logică. Pe mine mă înnebunește noaptea. 
Simt acolo, în intuneric, departe de cele pal-
pabile , o conexiune profundă plină de pace. 
Sunt atrasă de ceea ce simt și mă deschid na-
turii pentru a accepta conexiunea.

Drumețiile mă îndemnă, de la înce-
put, să-mi promit că-mi voi atinge țelul. 
Rucsacul greu, îl car. Nu am de ce să mă 

plâng. Sunt un om cu demnitate și îmi țin 
promisiunile.

Eu trăiesc și pe scenă. Aici, pe scându-
ra neagră, renasc de fiecare dată din amin-
tire, dând viață unor povești despre care 
lumea a vorbit, vorbește ori o să  vorbescă. 

Cartea  e cu mine pretutindeni. Am 
nevoie de biblioteci întregi pentru a te face 
să vibrezi,  fără ca eu să rostesc măcar vre-
un cuvânt.

Din întrepătrunderea scenă-viață, am 
reușit să mă demasc și să-mi dau seama că 
trăiesc un trip pretutindeni, pe care mi-l 
asum permanent. Zâmbind neîncetat…

Andrada DOBRE

Doi directori: Cel de ieri, Dumitru Velea, cel de azi, Cosmin Rădescu. Și cel de mâine...
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Geniul Crimei este o comedie neagră, 
savuroasă, dar a cărei sensibilitate 

te ia prin surprindere.
Personajele principale, Rolly și Stevie – 

tată și fiu, sunt doi infractori mărunți cărora 

li se oferă șansa de a avansa în indus-
tria crimei, în cea mai importantă mi-
siune a vieții lor, dacă își vor demon-
stra abilitățile de a duce treaba la bun 
sfârșit.

Au, însă, o problemă. Nu pot fi 
violenți. Cum vor ieși din încurcătură 
și vor dovedi că sunt adevărate genii 
ale crimei, suntem la un foc distanță de 
a afla.

Spectacolul Geniul Crimei urmă-
rește lupta fragilă dintre pornirea in-
stinctuală, partea emoțională, violența 

și încercarea de a trăi după anumite principii 
etice și morale. Chiar și acolo unde ne aștep-
tăm cel mai puțin, există rațiune și empatie, 
este nevoie doar să privim atent.

Geniul crimei
de George F. Walker

Regia: Alexandra Vieru



17

Gabler. Hedda Gabler
după Henrik Ibsen 

Regia: Antonella Cornici

Văzând afișul Teatrului Ion D. Sîrbu, din 
Petroșani, Gabler. Hedda Gabler, m-a 

dus gândul la agentul 007! 
Criticul Călin Ciobotari, 
care a făcut adaptarea 
piesei lui Ibsen, a specu-
lat ludic replica prin care 
protagonista este regăsi-
tă de singurul personaj 
pe care ea îl vede capabil 
să se înalțe la un nivel es-
tetic de viață. Adaptarea 
propune, în spiritul con-
fesiunii  norvegianului, 
prezența tatălui Heddei, 
mai consistentă decât ace-
ea similară din Hamlet, ca 
o amprentă semnificati-
vă în toată povestea. Mai 
mult, regizoarea Antonella 
Cornici valorifică excelent 
apetența pentru teatru a 
micuței Alessia Rădescu 
pentru a o întruchipa pe 
Hedda fetiță. Condusă dis-
cret de Dorin Ceagoreanu 
-joc impecabil, deși lipsit 
de replică-, Alessia nu are 
nicio ezitare asupra a ceea 
ce urmează să facă pe scenă. Generalul este, toto-
dată, unul dintre punctele de tangență cu Cehov, o 
tangență speculat rafinat de Ciobotari prin replici 
din Trei surori și Unchiul Vania. Dar Hedda e mai 
mult decât fiica tatălui său, e un personaj indepen-
dent în datele sale esențiale. Flash-urile dintre sce-
ne țes o pânză biografică dincolo de care Hedda 
este întruchiparea unei exigențe estetice omogene, 
exterior și interior. Și asta se vădește în relațiile cu 
toate celelalte personaje, evaluate după cum cores-
pund acestor exigențe, totul petrecându-se într-un 
decor adecvat. Scenografia și costumele Ancăi Din-
că-Pușcașu sunt rafinate prin eleganța nuanțelor 
de gri și prin lumina care cade pe ele (light design 
Lucian Moga). Albul este rezervat nevăzutului iar 
negrul este al Heddei. Părul ei roșcat, misterios 
detaliu amintit de Ibsen, este elementul tulbură-

tor din percepția eroinei, compensând privirea cea 
rece. Amelia Toaxen hipnotizează și îngheață tot 

ceea ce nu trece de un ni-
vel acceptabil de compor-
tament, conform rigorilor 
ei. Cad victime cu toții, 
cea dintâi fiind mătușa, 
interpretată cu farmec de 
Oana Liciu Gogu, personaj 
care plătește pentru inge-
rințele desuet provinciale, 
comice în economia spec-
tacolului, aduse ușor spre 
lumea noastră, dar care se 
răscumpără („domnișoara 
Jertfă”) prin devotamentul 
arătat față de sora ei, de-
clarat față de orice suflet în 
nevoie și reconfirmat față 
de Jorgen. Acesta fiind la 
rândul său, evident, nepo-
tul mătușilor sale. Fiecare 
cu propriul background. 
Radu Tudosie, amintind 
pe alocuri de Horațiu Mă-
lăele, este întruchiparea 
perfectă a unui adolescent 
veșnic întârziat, inocent 
până la enervare și pierdut 

comic în hățișul științei fără anvergură. Valorifică 
toate replicile de umor, articulate prin logica sur-
prizei, atât în relația cu mătușa cât și cu Lovborg. 
Jorgen e obsedat de preocupările științifice în cheie 
minoră și de postul de profesor universitar, recu-
noașterea supremă a unor merite închipuite. Spre 
final, când lucrurile se complică, Radu Tudosie se 
arată la fel de consistent și în postura celui care-și 
urmărește interesul fără scrupule sau în inocenta 
mărturisire a unei atitudini incorecte. „Eu nu am 
concurat niciodată cu nimeni. Postul de profesor 
mi se cuvine. Știe toată lumea că este al meu.” He-
dda este un revelator pentru fiecare din jurul ei. 
Astfel Jorgen sfârșește ignorând drama din jurul 
său, retrăgându-se, meschin, spre reconstituirea 
unei opere pe care, de fapt, dăduse semne că nu 
e capabil a o înțelege. În schimb Brack, ca avocat, 

Strălucirea frumuseţii absolute
Marius Dobrin 
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este, desigur, versat și aidoma unui animal de pra-
dă. Cosmin Rădescu se impune ca atare, uneori cu 
ezitări teatrale, adesea cu forța de persuasiune a vo-
cii, privirii și alurii. „Orice dimineață e o margine a 
nopții” sună ciudat din partea lui Brack, mai apoi 
ușor umanizat de scena unei îmbrățișări răvășite 
cu Hedda, adaptarea situației din textul original, 
pentru ca în final să devină amenințător tocmai 
prin replicile voit spirituale vizavi de jocul aritme-
tic în eros, „trei și nu patru”, culminând cu ucigă-
toarea: „Fii liniștită, nu voi abuza de tine, scumpă 
Hedda! Poate doar un pic, din când în când”. Irina 
Bodea Radu este Thea și transmite multă emoție 
și compasiune, este vădit fragilizată de vârtejul în-
tâmplărilor și descoperă că este prinsă între pietre 
tari, ignorată în ciuda efortului ei de furnică devo-
tată. Într-un fel, acel joc aritmetic amintit de Brack 
se configurează mai degrabă cu ea decât cu avoca-
tul. Hedda descoperă că Thea și Lovborg au în co-
mun munca la carte aidoma conceperii unui copil. 
Și asta declanșează resorturi. Actrița cu ochi negri, 
mari, cu chipul plâns, devine Sonia lui Cehov în 
fața unui nou început „Trebuie să muncim! Trebu-
ie să muncim! ”

Ei bine, amintitul Lovborg, care animă acți-
unile tuturor, este esențial în înțelegerea Heddei. 
Când apare, în interpretarea lui Marian Politic, aș-
teptările noastre sunt mari. Tot ceea ce se acumu-
lează despre Lovborg ne proiectează un caracter 
puternic tocmai prin nonconformism. De regulă 
un personaj întors de pe calea pierzaniei fascinea-
ză. Costumul actorului este 
mai elaborat, ca pentru toate 
experiențele prin care a tre-
cut. De arătat, o face cu par-
cimonie, atât ca suferință cât 
și ca ironie. Victoria morală 
asupra lui Jorgen îi este sufi-
cientă dar libertatea pe care 
și-o planuia se suspendă la 
întâlnirea cu aceea care l-a 
intrigat cândva. Și el a fost 
fascinat de Hedda dar nu i-a 
înțeles brusca îndepărtare. 
Acum, când pierde manus-
crisul, se pierde pe sine: „Nu 
pot înfrunta viața!” Și, totuși, 
el este singurul care se poate 
salva în ochii Heddei. Aceea 
ce și-a dorit dintotdeauna să 
poată modela destinul unui 
om, îi cere doar atât: „strălucirea frumuseții abso-
lute”. Și Lovborg, jucat, în fond, în această cheie 
de Marian Politic, o ratează dintr-o comunicare 
sincopată. Ratarea lui fiind ratarea Heddei. Pen-
tru că dincolo de perspectiva unui viitor sub șan-
taj, dincolo de loviturile încasate când Thea este 

și partenera lui Lovborg, prin cartea deja scrisă, 
apoi a lui Jorgen, cu un nou început, Hedda vede 
năruindu-se totul. „Oh, ce blestem face ca tot ceea 
ce ating să devină ridicol și însemnat?... dacă nu 
era deja?!”

Amelia Toaxen face o Hedda absolut me-
morabilă, atât în jocul cu personajele masculine 
dar și cu cele feminine, într-o gamă variată de ati-
tudini, singurul minus fiind al rostirii, repetate, 
„ieși!!!”, în relația cu Berta. Aceasta din urmă fi-
ind revelația spectacolului prin felul în care este 

regândit regizoral rolul ei. 
Corina Vișinescu este ubi-
cuă, se mișcă precum o japo-
neză iar  coregrafia Victoriei 
Bucun o aduce, în rochie 
roșie, ca pe o Cenușăreasă 
în noaptea balului, o noapte 
valpurgică, imaginând o altă 
relație cu celelalte persona-
je. Astfel ea devine speranța 
normalității, între exigența 
mult prea înaltă a Heddei și 
comportamentul mult prea 
lax al celorlalți. Totul într-un 
spațiu universal, transfi-
gurat prin proiecții magice 
semnate Andrei Cozlac, cu 
un fundal poetic aidoma pă-
durii de mesteceni. Cilindri 
înalți, supli, din proiectoare 

și pânză albă, fac din grădina casei o legătură cu 
posibilul eden estetic.

Liantul tuturor acestor elemente ale spec-
tacolului este muzica originală a lui Cári Tibor, 
finalul impunând sintagma Danielei Firescu: 
Tango Ibsen! 
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Procesul
de Valeriu Butulescu 

Regia: Horațiu Ioan Apan

Horațiu Ioan Apan a făcut o alegere 
îndrăzneață prin felul în care a re-

gizat Procesul. Montările ce i-au fost dedica-
te, până acum, lui Ion D. Sîrbu au mers pe li-
nia unui tragism destul 
de schematic, derivată, 
poate, din absența unor 
repere de substanță în 
reprezentarea comu-
nismului. Cum autorul 
piesei, Valeriu Butu-
lescu, a căutat să apli-
ce un imprimeu comic 
pe țesătura dramatică 
a unui episod din zbu-
ciumata biografie a pe-
trileanului exilat la Cra-
iova, regizorul a apăsat 
pedala acestui comic. 
Replicile cu umor, mer-
gând pe filiera drama-
turgiei noastre clasice, 
sunt asamblate într-o 
dinamică de bufonadă, 
grotescă pe alocuri, în-
groșată cel mai adesea, 
surprinzător rezervată 
personajelor reprezen-
tând represiunea. Pe 
când, în realitate, Gary a fost etichetat ‚bu-
fon metafizic’ iar Virgil Nemoianu îl descria 
ca fiind de un „jovialism feroce”. De parcă 
am privi un film fotografic, cu imaginile în 
negativ. Dacă în fața gravității anchetatori-
lor Sîrbu a jucat, din spirit de supraviețuire, 
rolul de nebun, precum un bufon, pe scena 
petroșeneană personajul său este de o luci-
ditate gravă și cei care-l înconjoară stârnesc 
iureșul de bufonadă, până la impietatea de 
bastonadă, la un moment dat. Eroul princi-
pal rămâne drept, cu orice risc, o ilustrare a 
unui reper moral fără ezitare. Erdös Carol 

își asumă postura celui care vede limpede 
dincolo de iureșul unei cavalcade de absurd 
incontrolabil, ușor confundabil cu „nebunul 
cu ochii lui închiși”, avertizând lumea asu-

pra unui mare pericol: 
„Prostia este cea mai 
periculoasă formă a 
cruzimii... ” 

Ve r t i c a l i t a t e a  
simbolică a lui Gary 
se asociază decorului 
alcătuit din rafturi cu 
elemente constructive 
strâmbe. Békési-Kuron 
Vilhelmina ridică un 
adevărat zid din stelaje 
uriașe, cu pereții încli-
nați și cu toate rafturile 
înclinate, simbolizând, 
prin personajul princi-
pal, sintagma „să stam 
strâmb și să judecăm 
drept”. Pentru că asta 
face Gary la adresa unei 
societăți dar și dincolo 
de cadrul istoric, vor-
bele sale fiind oricând 
valabile. „Conștiința e 
un bun intim, personal! 

Ceva ce nu ți se poate confisca în urma unei 
percheziții... ” 

Erdös Carol joacă în dulcele stil clasic 
și cuvintele sale se evidențiază ca la o lectură 
caldă a învățătorului: „Conștiința este can-
dela spiritului”. 

Paradoxal, poate, tragismul este atribu-
tul altui personaj, Adam, colonelul de Secu-
ritate, colegul din studenție al lui Gary. Înțe-
legând perfect ticăloșia regimului, suferind 
pentru asta dar continuând să-l servească, 
justificările fiind la îndemână, el încearcă să 
tempereze elanul morbid al informatorilor 

Bufonadă cu inserţii morale
Marius Dobrin
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sau efectele incompetenței și lipsei de scrupu-
le a subalternilor. Și cade victimă, vinovat și 
nevinovat, totodată. Un rol sensibil interpre-
tat de Daniel Cergă, ale cărui privire și rostire 
sunt de urmărit. „Metafizica lui va fi strivită 
sub cizmele vulgarității și prostiei... Pentru 
regim, individul nu reprezintă nimic. E serie 
și număr! Colectivitatea e totul!” În schimb 
cuplul Vulpescu - Lupoi, personaje aidoma 
numelor purtate, este făra nicio tresărire de 
conștiință expresia diabolicului din acel re-
gim. Legat de simboluri, este inedită alegerea 
culorii hainelor de piele ale celor trei securiști, 
o nuanță pală de roșu-vișiniu pal, în dauna 
negrului din realitate. Laurențiu Cazan este 
ca o ‚vulpe’, cu o șiretenie ca de fabulă când 
își momește superiorul spre o capcană:

„VULPESCU (umil): Ce spune radioul 
imperialist, tovarășe căpitan? 

LUPOI (râzând): Mă tragi de limbă, 
șmechere? ”

Ușor prea rigid, fără o tușă marcată, 
sublocotenentul poate fi imaginat securistul 
subtil din a doua jumătate a comunismului. 
‚Lupul’, interpretat de Laurențiu Vlad, este 
cel care dă tonul bufonadei, cel mai adesea 
îngroșat, spre grotesc și chiar spre facil. Are 
o seamă de replici generoase în comic, va-
lorificate, undeori dezordonat, 
este pivotul care direcționează 
spectacolul. Apropo de replici, 
Valeriu Butulescu apelează la 
câteva referințe din dramatur-
gia noastră sau chiar din lirică. 
Un personaj foarte interesant 
creează Dorian Ceagoreanu, cu 
o rostire foarte bună și o expre-
sivitate consistentă. Limbău 
este mai mult decât informa-
torul care a pus amprenta pe o 
epocă, are trăsături de Iago și 
de Uriah Heep. Perechea sa în 
proces, martorul de profesie, 
Bordei, este amuzant în scurta 
apariție a lui Ion Stoica. Prea 
puțin izbutite îmi par celelalte personaje 
gândite după aceeași logica a perechii. Ser-
giu Fîrte și Gheorghe Stoica, adică numiții 
Ciucă și Măciucă, coboară o dată mai mult 
ștacheta. Ingenioasă soluția regizorală a 
unui judecător ‚dicotiledonat’ (Oana Crișan 
și Mihai Sima), o multiplicare inutilă în spi-

rit practic, amintind de tribunalele asesori-
lor populari, remarcat prin replicile obsesiei 
infractiunii de a fi taiat un vițel. Caraghiosul 
este coborît și mai mult prin felul în care ni se 
prezintă o altă asociere, de data asta perfect 
justificată, avocatul apărării fiind, în epocă, 
la fel de acuzator precum procurorul. Izabe-
la Baldovics este astfel în postura nefericită 
a contactului dintre burlescul pe un subiect 
dramatic și drama în sine. 

Spectacolul se sprijină cu nădejde pe 
decor și pe rolul principal. 

Békési-Kuron Vilhelmina a construit 
un spațiu funcțional pe care Horațiu Apan 
l-a valorificat creativ într-o variație de si-
tuații, de la spionare la metafora societății 
orwelliene a dosarelor.

„Fiecare om are un destin... Fiecare 
destin are dosarul său” este un motto per-
fect. Jocul de lumini și prăbușirea rafturilor 
grele de dosare sunt ingredientele consisten-
te estetic în spectacol.

Iar Erdös Carol va rămâne memorabil 
cu monologul prin care Gary își afirmă cre-
zul moral în fața lumii atinse de microbul 
fatal. Atunci și oricând. Rostirea sa apăsată, 
gesturile cu un ritm care lasă răgaz cuvinte-
lor să se aștearnă... 

„Prostia e molipsitoare, se transmite. Ea 
poate deveni o boala cronică. Prostia se adu-
nă precum norii, se conglomerează precum 
pietrele și poate schimba legile naturii, întor-
când pe dos echilibrul naturii și cel moral.”

De meditat este taman în ce măsură oa-
menii pot cădea lesne în păcat. Amuzați de 
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caraghioslîcul unor situații, ca atunci când 
râdem de alții care cad pe o coajă de banană, 
totdeauna alții. Ce ușor ajung să aplaude rit-
mat pe acordurile unui cor sovietic! 

Erdös Carol este o dată mai mult emo-
ționant știind că-l întruchipează pe Gary 
bacs, eroul adolescenței și tinereții sale, re-

gândindu-l la vârsta scrierilor care l-au im-
pus definitiv în conștiința noastră.

„Dacă iadul e pavat cu utopii, raiul 
nostru valah este dotat cu libertatea de a pu-
tea râde, bârfi, critica, amestecând lacrima 
cu veselia, disperarea cu speranța și frica de 
curaj cu curajul fricii. Iar eu râd. ”

Mai mult decât un spectacol -omagiu - Procesul
Adrian ŢION

Tribuna, octombrie 2019

2019 a fost declarat “Anul cultural I.D. 
Sîrbu” și manifestările prilejuite de 

centenarul nașterii scriitorului s-au succedat 
sub diferite forme pe la instituțiile de cultu-
ră și artă din țară. La Petroșani, ele au avut o 
semnificație aparte. Scriitorul este considerat 
pe drept cuvânt un spiritus loci al Văii Jiului, 
ridicat dintr-o familie de mineri din Petrila 
și împărtășind soarta oamenilor din aceas-
tă “Vale a plângerii” din mijlocul geografic 
al României. Patronul spiritual al instituți-
ei teatrale din localitate a fost omagiat înce-
pând din data de 28 iunie 2019 (ziua nașterii 
scriitorului) și manifestările au culminat cu 
premiera spectacolului Procesul în data de 8 
septembrie 2019, cu câteva zile înainte de co-
memorarea dispariției sale, pe 17 septembrie 
1989, deci la 30 de ani de la trecerea scriitoru-
lui în eternitate. Bietul scriitor, crunt nedrep-
tățit în cursul vieții, s-a stins cu puțin înainte 
de a vedea cu ochii prăbușirea regimului co-
munist, cel care i-a traumatizat viața, umilin-
du-l și persecutându-l neîncetat.

După cum era firesc și după cum se cu-
venea, Teatrul Dramatic din Petroșani, care 
poartă numele scriitorului ca stindard valo-
ric, a demarat un proiect, concretizat în scurt 
timp într-un spectacol-omagiu, despre viața 
și suferințele lui Ion D. Sîrbu, spectacol mon-
tat de regizorul Horațiu Ioan Apan pe un 
text de Valeriu Butulescu. Dacă în plan real 
procesul comunismului a fost mai degrabă o 
jignitoare mascaradă politică lipsită de sub-
stanță, în plan artistic-teatral acest “proces” 
a prins mai multă consistență în reprezen-
tații cu impact direct asupra publicului, ară-
tând adevărata față a totalitarismului de tip 
comunist, acuzând abuzurile polițienești ale 
clasei la putere. Dau numai câteva repere la 
îndemână, montări ale Teatrului Național din 

Cluj din ultimul timp: Cel mai iubit dintre pă-
mânteni (spectacol realizat de Tudor Lucanu 
după Marin Preda), Porno de András Visky 
în regia lui Răzvan Mureșan și Despre sen-
zația de elasticitate când pășim peste cada-
vre, montare aparținând lui Răzvan Mureșan 
după un text al lui Matei Vișniec.

Spectacolul petroșenean imaginat de 
Horațiu Ioan Apan reușește să fie o reconsti-
tuire sintetică a atmosferei sinistre din anii 
‘50 - ‘70, deși se urmărește firul vieții unui 
singur personaj tragic, prins în vâltoarea 
transformărilor impuse de “dictatura pro-
letariatului”. Concepția unei reconstituiri 
din flashback-uri succesive a dramei trăite 
de Gary, numele de răsfăț al lui I.D. Sîrbu, 
se insinueză într-un incipit extras din scri-
erile scriitorului, cuvinte reluate apoi în 
gamă ironică în prima scenă. Silueta fragilă 
a lui Gary pune în evidență vulnerabilita-
tea lui în fața organelor de Securitate, pic-
tate în tușe abjecte. Carol Erdös și-a dorit 
mult să-l întruchipeze pe Gary pe scenă, mai 
ales că l-a cunoscut în tinerețe pe scriitorul 
omagiat, simțindu-se atașat emoțional de 
destinul său. Așa că regizorul i-a oferit șan-
sa aceasta și rezultatul e îmbucurător. Carol 
Erdös a evoluat în spiritul lui Gary, excelând 
mai ales în monologul final, redat ca un stri-
găt al conștiinței îndurerate.

O incizie în trupul cangrenat și puhav 
al regimului polițienesc, duhnind de mon-
struozități oribile, operează regizorul că-
lăuzit spre rezolvări insinuante, grotești, 
de textul lui Valeriu Butulescu. Ororile din 
noaptea totalitară sunt adunate și puse pe 
tapet într-o primă secvență tratată în stil 
compozit: bătăi, interogatorii, viol, ridicări 
de la domiciliu, totul pe fondul unor mar-
șuri mobilizatoare și a unei prezențe inocen-



22

te, o pionieră cu cravată roșie, care nu știe în 
ce lume trăiește. E un bum scenic detunător, 
provocator, aruncat agresiv spre spectator, 
din care se desprind apoi celelalte scene în 
derulare tensionată. Ironia mânuită cu dibă-
cie de scenarist, axată în general pe dialog 
șarjat, e augmentată în registru comic și vi-
zual de regizor. Personajele au nume carac-
terologice, ilare: Vulpoi, Măciucă, Limbău, 
Lupescu. Relațiile ierarhice din cadrul servi-
ciilor Securității sunt grosier caricaturizate. 
Actorii intră în transa persiflării cu vădită 
plăcere. Aroganța căpitanului Vulpoi, me-
diocritatea și îndoctrinarea lui fanatică e 
servită în tranșe foarte reușite de comic buf 
de Laurențiu Vlad, inte-
resat să stârnească râsul 
mai presus de orice. Îl se-
condează în strict șablon 
cazon Alexandru Cazan 
în Lupescu, slugă împie-
trită în servilism rizibil. 
Superiorul lui Vulpoi, co-
lonelul Adam, conturează 
în discreție profilul unui 
intelectual duplicitar, vân-
dut regimului pentru un 
trai mai bun. Daniel Cergă 
simte mai bine persona-
jul în calitatea lui de fost 
coleg al lui Gary. Ciucă 
și Măciucă formează un 
cuplu de milițieni pros-
tovani cu extincție spre 
clovnerii drăguțele, evo-
luții fără stângăcii eviden-
te aparținând lui Sergiu 
Fînte și Gheorghe Stoica. 
Limbău te duce cu gândul 
la personajul Limbă al lui Jean Constantin din 
filmele lui Nicolaescu, dar Dorin Ceagoveanu 
are o ardere de scurtă durată. Adevărată de-
monstrație de dibăcie actoricească dovedește 
Izabela Badovics în rolul Avocatului în sce-
na așa-zisă a procesului. Ea reprezentând atât 
acuzarea cât și apărarea, vorba ei îngânată 
ostentativ aruncă în derizoriu orice pledoarie 
avocățească din vremea proceselor măsluite. 
Atunci ca și acum. Puterea politică manevrea-
ză discreționar pe toate aceste instrumente 
ale puterii judecătorești. Insinuarea e eviden-
tă. Repet: atunci ca și acum. Chiar și persoana 

judecătorului e caraghios distorsionată. Jude-
cătorul e gonflat în postură de siamezi: Oana 
Crișan și Mihai Sima. Ion Stoica în rolul Bor-
dei e încă o unealtă care ajută la mascarada 
înscenării procesului.

Sinistra structură a statului polițienesc 
e întărită vizual prin decorul realizat de Vil-
helmina Kuron Békési. Imense rafturi cu do-
sare din arhivele Securității flanchează scena 
sugerând spațiul concentrațional în care și-
au târât viața românii aproape o jumătate de 
secol. Desigur, I.D. Sîrbu, numit de prieteni 
Gary, e una dintre victime.

Spectacolul lui Horațiu Ioan Apan are 
un final extrem de puternic. Un imn religios 

se revarsă peste destinul 
acestui nedreptățit al sor-
ții, sugerând mântuirea 
întru Hristos. Gary zace, 
prăbușit la pământ, iar 
deasupra lui plutesc în 
aer cărțile scrise, rămase 
ca embleme ale rezisten-
ței în fața unui regim po-
litic opresiv. Omul a fost 
înfrânt, opera se ridică 
deasupra. Era mai suges-
tiv dacă aceste cărți s-ar fi 
ridicat chiar din trupul 
firav al actorului. Trico-
lorul cu stema comunistă 
atașată ulterior coboară 
peste scenă. Apoi, stema 
este decupată și prin ga-
ura amintind de revoluția 
decembristă privim spre 
noi, cei de azi. Imagine 
de mare forță care încheie 
un “proces” măsluit, evo-

cat emoțional din neagra noastră istorie. Din 
păcate, un proces oricând repetabil. Pentru 
excepționala realizare a finalului nu mă pot 
abține să citez din cartea scriitorului croat 
Boris Buden Zonă de trecere, sunt gânduri 
decupate parcă din mintea regizorului. Gau-
ra din steagul românesc reprezintă “ruptura 
radicală cu trecutul; când gaura a fost închi-
să la loc, s-a recunoscut reconstituirea con-
tinuității istorice.” Prin calitățile lui, specta-
colul lui Horațiu Ioan Apan sare binișor din 
zona unui frumos și meritat omagiu adus lui 
I.D. Sîrbu.
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Rămas bun, FLORIN PLAUR!

S-a stins un titan al Teatrului din Va-
lea Jiului: Actorul Florin Plaur

Personalitate proeminentă a teatrului 
și culturii din Valea Jiului, actorul Florin Pla-
ur (Florea Teacă, pe numele său de botez), 
intrat deja în galeria actorilor de prestigiu 
ai scenei românești, a trecut în eternitate, la 
vârsta de 88 de ani.

Născut în comu-
na Bretcu-Tg. Secu-
iesc din județul Co-
vansa, la 21 mai 1931, 
Florin Plaur a fost, 
după cum remarca 
dramaturgul Valeriu 
Butulescu, unul din-
tre cei mai longevivi 
și cei mai credincioși 
slujitori ai teatrului 
din Petroșani. În ca-
riera sa actoricească 
de 50 de ani, cea mai 
mare parte (36 de ani) 
i-a petrecut pe scena 
Teatrului De Stat din 
Valea Jiului. A ajuns 
la Petroșani grație 
Mariettei Sadova și 
a adunat în reperto-
riul personal nu mai 
puțin de 97 de roluri, 
dintre care amintim rolul Fabian din ”Noap-
tea regilor”, piesă cu care a debutat pe scena 
teatrului din Petroșani, rolul Primului Gen-
tilom din piesa ”Măsură peste măsură” de 
Shakespeare ori rolul Cadâr din memorabi-
la reprezentație a piesei ”Take, Ianke și Ca-
dâr”, alături de Constantin Delica și George 
Negraru.

Florin Plaur a fost, de asemenea regi-
zor și regizor secund într-o serie de specta-

cole de amploare de la Petroșani, Costești 
sau Sarmizegetusa.

Una din pasiunile sale a fost aceea de 
metaloplastie, ramură a artelor în care a de-
monstrat un talent aparte, lucrările sale bu-
curându-se de aprecieri din partea iubitori-
lor de artă plastică.

În anul 2018, cu 
ocazia aniversării a 7o 
de ani de la înființa-
rea Teatrului din Pe-
troșani, Florin Plaur, 
alături de alți mari ac-
tori ai scenei teatrale 
românești care au ur-
cat pe scenă la Petro-
șani, a fost distins cu 
binemeritatul titlu de 
”Cetățean de onoare 
al municipiului Petro-
șani”.

După pensio-
nare, Florin Plaur a 
rămas fidel Teatrului 
din Petroșani, fiind 
mentorul noilor gene-
rații de actori, care-l 
căutau pentru a-i cere 
un sfat sau pentru a-i 
afla opiniile critice cu 
privire la spectacolele 

la care maestrul Plaur venea cu regularita-
te și cu mare plăcere, având chiar un fotoliu 
rezervat, undeva la marginea unui rând din 
mijlocul sălii de spectacol. De pe-acum, acel 
loc va rămâne gol, însă în clădirea Teatrului 
Dramatic ”Ion D. Sîrbu”, în inimile actorilor 
și ale iubitorilor Thaliei din Valea Jiului, su-
fletul său va fi veșnic prezent.

Tiberiu  Vințan 
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Eram elev de școală generală când l-am 
văzut prima dată pe Florin Plaur pe scena 
Teatrului de Stat Petroșani. Mi-l amintesc 
perfect: un bărbat puternic și frumos, cu o 
voce pătrunzătoare. De neuitat.

A devenit repede preferatul meu. Mer-
geam la toate spectacolele în care juca el. Era 
pentru mine un fel de zeu…

Îmi plăcea teatrul. Înainte de a veni 
la Petroșani, ca elev la școala primară din 
Preajba, la serbările școlare jucasem în câ-
teva scenete. Debutasem în rolul lui Ionel 
în schița dramatizată “Vizita”. Mă mișcam 
bine. Înainte de a-i turna dulceață în galoși 
lui Caragiale, sărisem cu sabia de lemn asu-
pra servitoarei. Trebuia doar să o sperii, însă 
eu am lovit-o tare, direct în frunte. Lumea a 
râs și a aplaudat, dar biata fată s-a ales cu un 
cucui pe cinste.

De aceea, ajungând la Petroșani, au-
zind că se va monta o piesă cu actori elevi, 
m-am înscris imediat la preselecție. Aveam 
ceva emoții. Dar, când am intrat în sală, 
emoțiile au explodat! Cel care făcea prese-
lecția era chiar Florin Plaur.

Până atunci, îl văzusem doar în lumina 
reflectoarelor, pe scândurile magice ale sce-
nei. Acum era la doi pași de mine. Zeul meu, 
în carne și oase!

Mi-a cerut să recit o poezie. Am ales 
“Mama” de Coșbuc, pe care o știam perfect. 
Dar ceva nu era în regulă cu mine. Prezența 

maistoasă a Actorului mă inhiba. Vocea îmi 
tremura. În partea doua a poeziei m-am po-
ticnit. Pur și simplu am uitat un vers. M-am 
făcut mai roșu decât cravata de pionier. Și 
am luat-o de la început…

M-a privit prietenos, dar m-a oprit. 
Mi-a spus că sunt prea emotiv pentru scenă. 
Și nu am stofă de actor.

Am apucat să-i mai spun că-mi place 
lumea teatrului. La care Florin Plaur mi-a 
zis. În teatru nu toată lumea joacă! Încearcă 
altceva! Actoria nu e pentru tine! Fă-te regi-
zor! Sau dramaturg!

M-am gândit mult la vorbele lui. În anii 
studenției am scris o piesă care din fericire 
s-a pierdut. O comedie cu un popă surprins 
când fura scânduri din ograda gospodări-
ei colective. Dar prima piesă adevărată am 
scris-o peste un sfert de veac. Este vorba de 
Hoțul cinstit (Veșnicie provizorie). Regreta-
ta Rodica Băițan a montat-o la Petroșani în 
1993. Și cine credeți că a jucat rolul principal: 
Florin Plaur!

Florin a jucat și în alte două piese 
ale mele: Moisescu în “Logica rătăcirii” și 
Făt-Frumos în “Pacea cu zmeii”.

Apoi s-a pensionat. Dar ne vedeam 
mereu, la toate premierele. Sau la expozițiile 
sale de metaloplastie. Pentru că era un artist 
multiplu, dublat de un suflet mare și gene-
ros

Sunt încântat că acum un an i-am pu-
tut face maestrului Florin Plaur o ultimă 
bucurie. Am inițiat hotărârea de Consiliu, 
prin care i s-a conferit titlul de Cetățean de 
Onoare. A venit la decernare, unde a ținut 
un frumos discurs. A fost ultima oară când 
l-am văzut.

Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit în 
acest început de decembrie, la venerabila 
vârstă de 88 ani.

S-a mutat în cer, unde cu siguranță va 
fi distribuit în numeroase piese. Pentru că 
Raiul nu va putea fi niciodată Rai, dacă nu 
va avea și o scenă teatrală. 

Valeriu  Butulescu 

Mergi cu bine, FLORINE!
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A murit actriţa noastră, Patricia Grigoriu, 
cunoscută din filmele „Trandafirul galben”, 

„Dreptate în lanţuri” și „Concurs”

S-a stins din viață actrița Patricia Grigo-
riu, descrisă de colegi drept „fata superbă cu 
râs molipsitor”. Printre marile nume ale tea-
trului și filmului românesc care au transmis 
condoleanțe se numără și Oana Pellea. Puțină 
lume mai știe, azi, că actrița Patricia Grigoriu 
a debutat, pe scenă, la Teatrul din Petroșani.

Patricia Grigoriu a plecat din această 
lume de Anul Nou, în urma unei lupte cu o 
maladie teribilă. Compozitorul Ionel Tudor 
și Oana Pellea sunt cei care au făcut tristul 
anunț prin intermediul rețelei de socializare 
Facebook.

„Familiile Tudor și Grigoriu anunță cu 
imensă durere stingerea din viață, dupa o grea su-
ferință, a celei care a fost PATRICIA GRIGORIU 
(cas. Angheluță). Dumnezeu să o odihnească în 
pace! Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica 
Olari”, a anunțat Ionel Tudor. Ne pleacă oameni 
dragi și rămânem ridicând din umeri a neputin-
ță… Dumnezeu să te odihnească, Patricia!”, este 
continuarea mesajului de condoleanțe transmis de 
fata lui Amza Pellea, scrie libertatea.ro.

Patricia Grigoriu a jucat în mai multe 
filme de succes. Actrița provenea dintr-o fa-
milie de artiști, căci tatăl său a fost nimeni 
altul decât celebrul compozitor George Gri-
goriu, iar sora ei, Andreea Andrei, una din 
cele mai cunoscute textiere, partenera com-
pozitorului Ionel Tudor.

Actrița a jucat în mai multe filme de 
succes precum “Chained Justice”/ “Drepta-
te în lanțuri” (1984), „Trandafirul galben” 
(1982), “Faleze de nisip” (1983) și “Fapt di-
vers” (1984).

 Patricia Grigoriu a debutat, ca actriță 
profesionistă, pe scena teatrului din Petro-
șani. A jucat alături de Claudiu Bleonț în 
piesa “Anonimul Venețian”. În anii 70 fil-
mul, scris și regizat de Enrico Maria Salerno, 
s-a bucurat de un mare succes fiind conside-
rat un Love story european. Pe marele ecran, 
rolurile au fost interpretate de Tony Musan-
te și Florinda Bolkan. Păstrând proporțiile, 
punerea în scenă de la Petroșani a atras în 
sala de spectacol foarte multă lume pentru 
că actorii noștri, deși foarte tineri, se afirma-
seră déjà pe marele ecran. 
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Chestionarul nostru

1) Ce  întâmplare v-a facut să urmați 
cariera de actor profesionist?

•	Aveam 14 ani, era noiembrie, eram la 
Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu 
Jiu, se juca spectacolul: Steaua fără nume de 
Mihail Sebastian. Eram o rebelă. Pentru pri-
ma oară m-am dus la Teatru. Eram obliga-
tă. La final nu am vrut să mai plec de acolo. 
Din acel moment conform piesei, am știut 
că: “nicio o stea nu se abate niciodată de la 
drumul ei”! 

Amelia Toaxen

•	De mică am avut nenumărate activi-
tăți artistice care au contribuit treptat la for-
marea personalității mele și care m-au făcut 
să iubesc arta în toate formele ei. Nu a fost 
o întâmplare anume, a fost mai degrabă un 
sentiment, o frică de a nu pierde legătura cu 
această lume. Deși intrasem la București la 
două facultăți, în final am decis să-mi urmez 
inima și să dau și la Facultatea de Teatru. Cred 
că înconștient îți alegi drumul de mic, în joa-
că. Așa m-am jucat eu de-a teatrul și așa am 
ajuns, ca peste ani, să urmez această carieră. 

Corina Vișinescu

•	Când eram mică îmi doream să mă fac 
doctoriță, vânzătoare de aprozar, cântăreață, 
profesoară și binen`țeles actriță. Spuneam 
poezii, cântam, imitm diferiți actori, acasă, în 
fața blocului, când călătoream chiar și în tren. 
Atunci mama mi-a povestit că ea, ar fi vrut 
să fie actriță, a fost într-o brigadă artistică la 
Aninoasa și că eu îi voi duce visul mai depar-
te. Probabil această poveste m-a facut să îmi 
doresc să mă fac actriță. 

Izabela  Badovics 

•	Întâmplarea a făcut să întâlnesc o stu-
dentă la Teatrologie și așa am aflat că este 
Facultatea de Teatru la Sibiu. Ea m-a ajutat 

cu dosarul de înscriere și în două săptămâni 
eram gata pregătit și înscris la Facultatea de 
Litere și Arte, la Universitatea „Lucian Bla-
ga” din Sibiu. 

Laurențiu Vlad

•	Nu am avut o întâmplare, dar din întâm-
plare am rămas la teatru. Mama vroia să urmez 
cursurile facultății de teologie (unde intrasem la 
fără taxă) dar am ales să merg la admitere și la 
teatru cu promisiunea că voi intra la buget! Am 
intrat și uite așa am ajuns bugetar! 

Mihai  Alexandru

•	În anul 1995 îmi amintesc că a venit în 
vizită la mine acasă regretata actriță Francisca 
Chorobea și m-a întrebat dacă aș dorii să vin 
la teatru pentru că aveau nevoie de actrițe. 
Îmi amintesc că m-a bufnit râsul și am spus că 
nu e de mine. Dumneaei m-a convins că pot 
să o fac și cum peste trei zile se organizase un 
concurs m-am prezentat și am fost acceptată. 
Astfel am devenit din fata care vindea înghe-
țată, fata care „vinde” povești despre viață. 

Oana  Liciu-Gogu

•	A fost o succesiune de întâmplări, 
unele frumoase, altele, defapt alta, mai puțin. 
Tocmai îmi încheiasem „cariera” de fotbalist 
în urma unei accidentări la genunchi, apoi la 
liceu se organizau cursuri de teatru cu acto-
rii profesioniști de la Teatru Dramatic „Elvi-
ra Godeanu” Tg-Jiu, actori care pregăteau cu 
trupele liceeale spectacole care să participe în 
festivalul dedicat acestui segment, în cadrul 
Fetivalului pentru liceeni „Constantin Stancio-
vici Brănișteanu”. Inițial, recunosc, m-am dus 
la acele cusuri ca să mai trag chiulul la orele de 
fizică și chimie. Prima mea mamă din teatru a 
fost Simona Urs(pe care o ador), care m-a urcat 
pe scenă și mi-a găsit un rol micuț( mai mult 
decât suficient pentru ceea ce puteam să fac), 
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apoi am primit un rol de figurație alături de 
actorii teatrului în spectaolul „Richard II” de 
W. Shakespeare, regia domnului Horațiu Ioan 
Apan. Bun. De aici microbul fusese instalat, 
iremediabil în mine. Apoi m-a preluat doam-
na Rodica Gugu Negrescu pentru următoarele 
proiecte din cadrul liceului și domnul Marian 
Negrescu care m-a pregătit pentru facultate, 
cărora le sunt profund recunoscător.

Radu  Tudosie

2) Trebuie actorul să fie și o voce în 
Cetate? Sau trebuie să se limiteze a se ex-
prima pe scenă?

•	Consider că actorul trebuie sa fie o 
voce în Cetate. Mizez pe acel actor neînti-
nat de micimea, răutatea, falsitatea în masă 
a populației. Mizez pe acel actor care poate 
stabili tendințe, nu doar să le urmeze. Actorii 
au toate datele să aibă coloana nefracturată: 
sentimentul adevărului, credința, acțiunea, 
motivația, și scopul! 

Amelia Toaxen

•	Eu cred că teatrul are puterea de a se 
face auzit în Cetate, întrucât se bazează pe arta 
cuvântului, naște și împărtășește emoții, trăiri, 
stări, generează judecăți, crează opinii, stârnește 
dorința de introspecție în rândul spectatorilor. 
Așa că actorul, după părerea mea este implicit , 
prin natura profesiei, o voce în Cetate. 

Corina  Vișinescu

•	Înainte să fim actori suntem oameni 
cu personalități și caractere diferite. Unii 
dintre noi ne limităm să ne exprimăm doar 
pe scenă, alții nu, dar fiecare cetate are o 
voce colectivă, fiecare teatru are o  echipă și 
așa ar fi firesc să fim, uniți. 

 Izabela  Badovics 

•	Actorul trebuie să fie o voce în co-
munitate atunci când chiar are ceva de spus. 
Când poate deveni un model demn de urmat. 

Laurențiu  Vlad

•	Actorul este, că vrem sau nu, o voce 
în cetate prin natura profesiei. Dacă ar trebui 
să coboare de pe scenă pentru a se transfor-

ma în lider de opinie? Doar dacă nu este un 
„lup moralist”. 

Mihai  Alexandru

•	El nu trebuie să se limiteze a se ex-
prima doar pe scenă. Eu cred că actorul are 
obligația de a avea o conduită morală decen-
tă, el fiind un exemplu pentru cetățenii Cetă-
ții. Actorul trebuie să cântărească foarte bine 
informațiile pe care le primește înainte de a 
emite o opinie pentru că da actorul este un 
formator de opinii și are o responsabilitate 
față de ideile pe care le emite public. 

Oana  Liciu-Gogu

•	Pe vremuri, din poveștile pe care le-
am auzit, actorii erau foarte respectați și 
adorați de către comuitatea pentru care ju-
cau. Cred că aceste sentimente, s-au mai 
diluat oarecum în ultimii 20 de ani și poate 
pe bună dreptate, pentru că sistemul a creat 
foarte mulți actori, adică de la 20-30 de actori 
pe an am ajuns la câteva sute și să fim rea-
liști, sita de cernere a făcut ocheți cam mari 
(ca să nu fiu răutăcios). Asta plus tv-ul și-au 
pus amprenta  pe numărul de spectatori im-
plicit pe numărul de oameni cu care interac-
ționează actorii. Bucuria vine din faptul că în 
ultimii 3-4-5 ani teatrul a început să fie pe un 
trend crescător și nu de puține ori mi-a fost 
dat să aud de la spectatori, prieteni apropi-
ați teatrului că ne apreciază pentru munca 
noastră. Așadar, să răspund la întrebare : da 
, atunci când actorii sunt  priviți cu stimă și, 
poate, luați ca exemple, trebuie să-și facă pu-
țin curaj, să părăsească al scenei confort și să 
devină și o voce în Cetate. 

Radu  Tudosie

3) Cu ce ați debutat pe o scenă profesi-
onistă? Ce v-ați dori să jucați? Motivați-vă 
opțiunea!

•	Debutul meu a fost la Teatrul Natio-
nal, Târgu Mureș, în spectacolul Amurgul 
Burghez, unde am avut un rol colectiv. A 
fost o onoare, deși, spectacolul nu a fost unul 
reușit. Ce aș dori să joc? Mereu m-a amuzat 
această întrebare. De toate! hahaha, mai am 
multe de învățat. Mi-e dor de teatrul nonver-
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bal, l-am cunoscut puțin, sunt curioasă de 
tipologia  personajelor teatrului commedia 
dell’ arte, de teatrul absurdului, de teatrul 
militant. Până la urmă am nevoie de mesaj 
și de poveste, cred că personajul se naște din 
însușirea poveștii. A, de ceva timp nu îmi 
mai doresc un personaj anume, mi-am dorit, 
deja încep să depășesc vârstele acelor perso-
naje dorite cândva! Hahaha! 

Amelia Toaxen

•	Prima scenă profesionistă pe care am 
pășit a fost cea a Teatrului Național „Radu 
Stanca” din Sibiu. Se întâmpla în timpul stu-
denției. Abia terminam primul an, când am 
intrat, în înlocuire, în minunatul spectacol 
„Faust” al marelui regizor Silviu Purcărete. 
Cred însă că debutul, în adevăratul sens al 
cuvântului, a fost în spectacolul „Casa An-
dersen – Povești de Crăciun”, în regia lui 
Bogdan Sărătean, în rolul unui copil din 
piesa „Pasărea Albastră” a lui Maurice Mae-
terlinck. Pe scena TNRS, tot în timpul stu-
denției am avut șansa să mai fac parte din 
distrubuția altor două spectacole minunate 
„Berlin Alexanderplatz” în regia lui Dragoș 
Galgoțiu și „Călătoriile lui Gulliver” regia 
Silviu Purcărete. 

Trebuie să recunosc că am o afinitate 
pentru textele clasice și pentru personajele 
emblematice ale marilor dramaturgi, însă 
consider că orice rol este o provocare.  A-ți 
dori să joci un anume rol, cred că te limitea-
ză, îți ia șansa de a te redescoperi, remodela, 
reinventa, de a evolua. Aș vrea să cred că ac-
torul poate juca orice! 

Corina  Vișinescu

•	În anul 1993 luna decembrie am de-
butat pentru prima dată pe scena Teatrului 
Dramatic „Ion D Sîrbu” Petroșani alături de 
actori profesioniști în spectacolul “Casa de 
pe graniță” de Slawomir Mrozek.  Sincer, nu 
îmi doresc un rol anume pe care să îl joc. Am 
îndrăgit fiecare rol pe care l-am jucat, au de-
venit o parte din mine. 

Izabela  Badovics 

•	Am debutat în spectacolul „Faust”, în 

regia domnului Silviu Purcărete, de la Tea-
trul „Radu Stanca” din Sibiu. Se întâmpla în 
2007 când eram în anul doi de facultate. 

Aș dori să joc mai mult Caragiale, Cehov. 
Se montează tot mai rar, așa că dacă un actor 
joacă vreun rol din operele dramaturgilor mai 
sus menționați, se poate considera norocos. 

Laurențiu Vlad

•	Am debutat încă din primul an de fa-
cultate în spectacolul „Faust” în regia lui Sil-
viu Purcărete! Nu îmi doresc un rol anume, 
joc orice cu plăcere. Aș prefera totuși să nu 
fiu amprentat ca Mihai, actorul de comedie! 

Mihai Alexandru

•	Am debutat în spectacolul „Catrafu-
sele” de Ion D.Sîrbu, în regia lui Marius Ol-
tean. Acolo o interpretam pe Rada o tânără 
care avea mici probleme în mariaj și care și-a 
chemat părinții în ajutor. Vă puteți imagina 
următoarele.

Nu m-am gândit niciodată în mod deo-
sebit ce aș dori să joc. Cred că orice personaj 
poate fi o provocare și o bucurie.

Mi-ar plăcea să mă reîntâlnesc cu Chi-
riachirița și de ce nu cu Chirița. 

Oana  Liciu-Gogu

•	Pe o scenă profesionistă, v-am povestit 
ceva mai devreme, am debutat la liceu, dar 
ca actor licențiat am debutat, cu spectacolul 
„Iluzii” de Ivan Vyrypaev, regia domnului 
Cristi Juncu, la Teatru’ 74 Târgu Mureș. Un 
spectacol pe cât de simplu pe atât de solici-
tant și fascinant . A fost o lecție pură de teatru 
pe care domnul Cristi Juncu ne-a oferit-o și 
pe care n-am s-o uit niciodată. În scurta mea 
carieră de până acum, am avut parte de câ-
teva roluri mari din  dramaturgia universală, 
roluri la care nu speram când am terminat fa-
cultatea, fără doar și poate cele mai dragi mie 
fiind Randall P. McMurphy –„Zbor deasupra 
unui cuib de cuci” – regia Horațiu Ioan Apan 
și Contantin Brâncuși – „Infinitul Brâncuși” 
de Valeriu Butulescu – regia Gelu Badea. Așa-
dar nu caut cu ardoare un rol anume, aștept 
să mă călăuzească destinul către el. 

Radu  Tudosie
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„Când nu scriu simt nevoia pilulei de cianură 
sau a robinetului de gaz. În timpul liber, citesc, 
trăiesc, gândesc. Dar scrisul meu de-acum nu 
este decât acel medieval ars bene moriendi.“ 

Ion D. Sîrbu

Două lansări

Just Another Western Journalist. Am fost 
fericit că am făcut cunoștinţă cu un redactor-șef, 
Mihai Barbu, care și-a urmărit principiile cu un 
asemenea curaj. 

John Lloyd/ London Review of Books
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Cornel Nistea

 A fi iubitor de teatru

Adevărul e că dintotdeauna am avut 
o fascinație pentru miraculoasa 

Vale a Jiului, despre care aflasem câte ceva 
încă din copilărie de la un tânăr participant 
în brigăzile de muncă Bumbești – Livezeni, 
uimindu-mă comportamentul omului sărac 
cu două clase elementare când ne cânta nouă 
copiilor în ziua de paști foarte mândru de 
sine: “Să trăiască Gheorghiu-Dej că m-a-m-
brăcat în șalopezi!” Pentru nemernicul de 
el, „șalopezile” era satisfacția existențială 
supremă, iar versurile exprimau adeziunea 
neabandonată vreodată la sistemul comu-
nist totalitar, în mine, încă de atunci, insta-
lându-se cu groaza că cu timpul sistemul ne 
va îmbrăca pe toți „în șalopezi”. Dar de ce 
n-aș recunoaște că de câte ori am traversat 
Valea Jiului cu trenul sau cu mașina m-am 
minunat de eforturile umane uriașe și de sa-
crificiile cu care, în condițiile de subdezvol-
tarea tehnică a României din anii aceia, să se 
realizeze o asemenea lucrare, atunci și mai 
târziu, de interes național. Rămânea însă 
spaima de ce ne sugera fostul brigadier când 
îl elogia pe dictatorul comunist care a trimis 
la moarte pe marile șantiere ale României 
zeci dacă nu sute de mii de oameni condam-

nați politic pentru simpla vină de a nu fi fost 
de acord cu ideologia comunistă. Ei bine, 
încă din zorii epocii care promitea să insta-
ureze fericire pentru toți oamenii pe pămân-
tul patriei și în toată lumea, la Petroșani s-a 
construit un teatru, dar și Institutul de Mine, 
care avea să producă zeci de mii de specia-
liști, doar că mecanizarea era una modestă, 
iar minerul care intra în subteran nu mai era 
sigur că va ieși cu viață din mină. Așadar, 
aproape 50 de ani de tearu la Petroșani pen-
tru educarea socialistă a maselor. Iar eu vizi-
tam după 30 de ani de la prăbușirea comu-
nismului orașul ca să vorbesc petroșenenilor 
despre una dintre victimele comunismului, 
scriitorul martir Ion D. Sîrbu, la centenarul 
nașterii sale și 30 de ani de la decesul acestu-
ia, prilej cu care Teatrul I. D.Sîrbu își deschi-
dea stagiunea. Eram pentru a treia oară mu-
safirul petroșenenilor, bântuit mereu de tot 
felul de gânduri legate de mineritul și mine-
rii din Valea Jiului, începând cu cele din anii 
de criză a anilor 28/29, cu revoltele din anul 
1977, cu zecile de accidente grave, cu sinis-
trele mineriade și colapsul economic ce le-a 
urmat. A fost o viață tumultoasă a locuitori-
lor din acest spațiu de-a lungul vremurilor 
despre care am dorit mereu să știu mai mul-
te în comparație cu ceea ce aflasem despre 
mineritul din Apusenii în care mă născusem 
și copilărisem. Se ivise, iată, un nou prilej de 
a-i cunoaște pe petroșeneni la ei acasă.  Dar 
curiozitatea mea se focaliza pe participa-
rea la deschiderea stagiunii teatrale în unul 
dintre orașele bântuite zeci de ani de asaltul 
ideologizării comuniste. Prima întrebare ce 
mi-o puneam ținea în principal de calitatea 
unui spectacol realizat de actori și regizori 
sortiți să trăiască și să joace la capătul lumii, 
dar mai ales să văd și să-mi dau seama și 
de „calitatea” spectatorilor de provincie, a 
felului în care se trăiește mesajul spectaco-
lului, aceasta cu atât mai mult că nu se juca 
Shakespeare, Ibsen sau o Antigonă, ci La o 
piatră de hotar a lui Ion D. Sîrbu, în semn de 
omagiu adus scriitorului și Procesul, o piesă 
a localnicului Valeriu Butulescu, inspirată 
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din pătimirile lui Ion D. Sîrbu în anchetele 
securității, dacă nu mă înșel ambele în regia 
excelentului Horațiu Ioan Apan.

Cum la sesiunea de comunicări a fost 
puțină lume, îmi era teamă că și la deschide-
rea stagiunii va fi o sală aproape goală, amu-
zându-mă la gândul că în primele rânduri ale 
sălii ar putea fi câteva zeci de mineri fruntași 
în muncă dacă nu cumva stahanoviști în cos-
tumația specifică. Dar nu,  curând sala marea 
a teatrului a fost invadată de spectatori îmbră-
cați în haine de sărbătoare, nemaiputându-mi 
stăpâni admirația să constat că într-un oraș de 
provincie cu ceva mai mult de 30 de mii de lo-
cuitori să existe o asemenea preocupare pen-
tru teatru. Ba, curând aveam să ne revedem cu 
primarul orașului Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi 
venit cu soția cu care am apucat să schimb 
câteva cuvinte despre ce înseamnă activitatea 
cultural într-un oraș ca Petroșaniul.

Cum eram deja întârziați, prietenul 
nostru Mihai Barbu ne-a propus să nu de-
ranjăm spectatorii pentru a ajunge la locurile 
rezervate pentru noi în chiar mijlocul sălii și 
ne-a condus la balcon, de unde am avut un 
ansamblu al sălii. Spre surprinderea mea, cu-
rând sala s-a umplut, rămânând foarte puține 
locuri libere, între care și cele patru rezervate 
nouă, ce aveau să-l neliniștească pe domnul 
Cosmin Rădescu, directorul teatrului, care nu 
înțelegea de ce mai sunt locuri goale în sală. 
Observația directorului din discursul la des-
chiderea stagiunii m-a mirat foarte, pentru 
că semăna cu un reproș făcut petroșănenilor 
că n-am umplut sala la un spectacol omagial, 
dedicat amintirii martiriului lui Ion D. Sârbu, 
ceea ce o sugera și piesa sa La o piatră de ho-
tar, gest ce mi se părea că știrbea ceva din so-
lemnitatea momentului, a emoției incipiente 
spectatorului. Dar curând aveam să înțeleg că 
directorul apela la public precum în antichi-
tatea greacă din urmă cu 2500 de ani pentru 
o cauză în lupta sa cu impostura și goliciunea 
politicienilor, teatrul fiind o dominantă no-
bilă a petroșenenilor formată și consolidată 
de-a lungul timpului.

Apoi, în cele câteva minute înainte de 
a începe spectacolul, am cercetat pe cât mi-a 
fost posibil, de la distanță și din vecinătate, 
fizionomiile spectatorilor, ținuta lor vesti-
mentară, a stării lor sufletești în așteptarea 
spectacolului de teatru. O sală plină de spec-

tatori în haine de sărbătoare, pe fețele lor cu 
nerăbdarea de a vedea spectacolul și reacți-
ile lor la ceea ce se derula pe scenă, cu acele 
rare ovații și aplauze prelungite ale unor en-
tuziaști ce se voiau probabil băgați în seamă, 
specific desigur provinciei, pentru că într-un 
mare oraș am văzut rar întâmplându-se asta.

Apoi, încercarea de a intui structura 
spectatorilor din sala petroșăneană, a eșuat 
lamentabil, măcar că mi-aș fi dorit să pot afla 
cine sunt spectatorii pe care îi cercetam în 
timpul spectacolului, pentru că această struc-
tură trebuie să fi fost destul de diferită față 
de cea din urmă cu 30-40 de ani când zona 
avea multe mii de locuri de muncă și cu totul 
alta față de acum când minele de cărbuni din 
zonă s-au închis. Și curând am fost cuprins 
de-o stranie emoție făcând o asociere în felul 
în care Ion D. Sârbu se definea drept cel mai 
bătrân vagonetar din zonă și cele câteva sute 
de intelectuali anonimi sortiți tăcerii veșnice 
deportați aici, condamnați să-și trăiască restul 
vieții în adâncul pământului pentru a da țării 
cărbune întru propășirea patriei socialiste și 
fericirea întregului popor. O aberație la care 
făcea referire I. D. Sîrbu în piesa sa de teatru 
„Sovromcărbune” care, fără să fi fost citită, i-a 
provocat calvarul anchetelor securității și cei 
7 ani de pușcărie.

Și din nou aplauzele, mai ales la Piatra 
de hotar, destinate lui Ion D. Sîrbu, dar și la 
Procesul lui Valeriu Butulescu. Plus dorința 
de a cunoaște personal măcar pe o parte din-
tre spectatorii conectați la jocul de pe scenă 
al actorilor, cu gândul la ceea ce i-a făcut iu-
bitori de teatru, care i-a modelat sufletește, 
care le-a provocat catharsis-ul de-a lungul 
timpului, atunci când spectatorul se conto-
pește cu personajele piesei de teatru. Și-apoi, 
după spectacol, unii îmbujorați la fețe, alții 
palizi, deveniți oameni obișnuiți. Am remar-
cat mai ales femeile, dornice să-și etaleze 
podoabele: rochii, bluze, pantofi, jachete fra-
pând prin eleganță, bijuterii, tot din firescul 
ființei. Am plecat cu serioasa convingere că 
pentru o bună partea dintre petroșeneni, un 
spectacol de teatru se transformă  într-o zi 
de sărbătoare. Pentru că petroșenenii iubesc, 
cu singuranță, teatrul... 

Cornel Nistea, 
Președintele Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Alba-Hunedoara
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O serie întreagă de statistici vin să ne 
îngrijoreze cu privire la starea de 

sănătate a vocilor românilor, din ultimii ani. 
De vină sunt foarte mulți factori, dar mai 
ales faptul că nu am fost instruiți să acordăm 
atenție vocii noastre, decât atunci când, din 
păcate, de multe ori, nu mai e nimic de făcut. 

Ca actriță profesionistă, conștientă de 
însemnătatea vocii vorbite nu doar în sfera 
mea profesională, m-am hotărât, cu ani în 
urmă, să trag un semnal de alarmă asupra 
acestei stări de fapt. Astfel, în 2014, am orga-
nizat – împreună cu Centrul Cultural ”Smart 
Change” din București – primul workshop 
de speaking voice de la noi. După asta, cur-
surile de acest fel au apărut cu nemiluita, 
ca ciupercile după ploaie, semn că am pro-
dus trezirea. Vorbim însă de o zonă extrem 
de sensibilă, așa că probitatea profesională 
trebuie să joace un rol exemplar, pe acest 
tărâm. În ceea ce mă privește, pot să spun 
că le datorez enorm profesorilor mei din fa-
cultate, a căror știință solidă în domeniu a 
constituit fundamentul principal, în evoluția 
mea ca trainer și coach pentru vocea vorbită. 
Desigur, mai târziu, profitând și eu, din plin, 
că am norocul să trăiesc în era digitală, am 
urmat cursurile online ale unor universități 
din străinătate, ca să mă asigur că sunt la cu-

rent cu ce se petrece în lume, în domeniile de 
care mă ocup. Poate acesta este motivul pen-
tru care, de multe ori, cursanții mei sunt ui-

miți de bogăția informațiilor primite la cur-
surile susținute de mine – și mă refer acum 
atât la cele de dezvoltare vocală, cât și la cele 
de actorie, dicție, dezvoltare personală prin 
intermediul teatrului sau, mai nou, drama-
terapie. Însă, pentru că bucuria de a plăsmui 
voci noi rămâne în topul satisfacțiilor mele 
profesionale, trebuie să accentuez faptul că 
niciunul dintre cursurile pe care le livrez nu 
omite împărtășirea cunoștințelor din aria 
amplificării vocale. Așa se face că, toți cei 
care ajung pe mâna mea, se aleg, cel puțin, 
cu o voce mult mai amplă, mai sănătoasă și 
mai competitivă. Exemplele ar putea fi nu-
meroase, pentru că, în cei peste cincispreze-
ce ani, de când m-am hotărât să fiu și trainer, 
am schimbat o mulțime de voci din rându-
rile politicienilor, profesorilor, managerilor, 
oamenilor de radio și televiziune, actorilor, 
studenților, elevilor, avocaților, directorilor 
de vânzări, medicilor și altor straturi soci-
ale. Uimirea acestora însă a fost unanimă, 
când au realizat că orice voce, oricât de sla-
bă, poate înregistra progrese importante, în-
tr-un timp relativ scurt, cu exerciții specifice, 
bine alese și executate corect. De asemenea, 
am credința că elevii mei, care au reușit să 
ajungă pe băncile UNATC-ului, și-au dato-
rat succesul și vocilor bine lucrate și mânuite 
cu grijă, având în vedere fenomenul absolut 
surprinzător, observat prea adesea la noile 
generații de actori, care, neputându-se lău-
da cu voci de marcă, se folosesc de lavaliere, 
pentru a se face auziți sau, pur și simplu, de-
termină publicul să-și ceară înapoi banii dați 
pe bilete, deoarece nu au auzit, mai nimic, 
din ceea ce s-a spus pe scenă. Astfel, îmi vin 
acum în minte anii în care am străbătut țara 
cu piese de teatru montate la Petroșani, în 
perioada atât de dificilă, de la începutul ani-
lor 1980, cu spectacole ținute, de multe ori, 
în săli lipsite de acustică, dar vocile actorilor 
răsunau, totuși, asemenea unui corn de aur. 
Admirația mea este, desigur, ca un arc întins 
peste timp, neavând încă, atunci, instrumen-
tele necesare pentru evaluarea optimă a pro-

Cornelia ALEXOI, o fostă actriță a teatrului din Petroșani, 
are, azi, o mare bucurie...

Bucuria de a plăsmui voci noi
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cesului aflat, acum, în discuție. (De altfel, țin 
să adaug că anii petrecuți la Petroșani, ca și 
în județul meu de baștină, Hunedoara, mi-
au marcat într-un mod substanțial structura 
artistică, fiind, totodată, și filonul din care-și 
extrag seva scrierile mele, ceea ce se poate 
observa, cu prisosință, atât în primul meu 
roman, „Calvus mons sau Despre cum s-a 
prins Albă ca Zăpada în zborul Păsării Pho-
enix”, cât și în debutul meu dramaturgic, 
„Teatrul ca un altar-fortăreață”.)

Așadar, pentru că am onoarea să îmi 
expun și eu gândurile și faptele în această 
revistă de mare clasă, nu vreau să trec cu ve-
derea perioada uceniciei mele de la Teatrul 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” (pe-atunci Teatrul 

de Stat „Valea Jiului”), când am avut ferici-
rea să pot „fura” meserie de la niște actori 
absolut remarcabili. Dacă, mai apoi, am 
putut să stau cu cinste, în teatru și în film, 
alături de unii dintre cei mai mari maeștri 
români într-ale actoriei, se cuvine, cred, să 
aduc azi un pios omagiu și celor care mi-au 
deschis ochii spre tainele meseriei de actor, 
la început de drum.

Cornelia Alexoi  e actriță profesionistă 
de teatru și film (licențiată UNATC), regizor 
și producător de teatru, trainer/coach  - ac-
torie, voce, dicție, dezvoltare personală prin 
intermediul teatrului, dramaterapie, tradu-
cător de cărți și autor.

Woody Allen 

Vocea sau Sacrificiul lui Isaac

Abraham se trezise în toiul nopții 
și-i zise fiului său, Isaac: 

– Am avut un vis: vocea Domnului 
mi-a zis că trebuie să-l sacrific pe unicul meu 
fiu. Așa că, hai, trageți pantalonii! Dar Isaac 
a întrebat cu o voce tremurândă:                              

– Ce vrei să zici?  Vreau să știu când 
ți-a vorbit El de chestia asta?                            

– Ce vrei să-ți zic?, zise Abraham, că la 
ora două din noapte eram în izmene, în fața 
Creatorului Universului. Trebuia să mai fi 
discutat ceva?

– Ți-a zis El de ce trebuie să mă sacrifici 
tocmai pe mine?, îl întrebă Isaac pe tatăl său.  
Dar Abraham zise: 

– Un om cu credință nu pune asemenea 
întrebări prostești. Acum, hai să mergem, că 
mă așteaptă o zi a dracului de grea. Dar Sarah 
care a tras cu urechea la proiectul lui Abraham  
s-a înfuriat și zise: 

– De unde știi tu că era chiar Domnul 
Dumnezeu? De unde știi că n-a fost amicul 
tău, ăla care face glume de soiul ăsta? Căci 
Domnul nu iubește glumele și pe oricine le-
ar face l-ar da pe mâna dușmanilor lui, fie 
că-și plătesc sau nu cheltuielile de transport. 
Și Abraham zise: 

– Pentru că eu știu că era Domnul 

Dumnezeul meu. Avea o voce profundă, sono-
ră și agreabil modulată. Și nimeni în deșert nu 
are o asemenea voce.  Iar Sarah zise: 

– Și chiar ai intenția de a comite acest 
act fără nicio noimă? Dar Abraham îi zise: 
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Și ei au fost actori la Teatrul din Petroșani...

De v orbă c u ac trița Mag da C at one d es pre...                                                                   
Șerban Ionescu și povestea lor de dragoste 

– Magda, cum l-ai cunoscut pe Șerban 
Ionescu?

– L-am cunoscut în tinerețea mea, în-
tr-o vară fierbinte. Sau mai degrabă la sfâr-
șitul ei, când am filmat la Vaeni pentru „Im-
posibila iubire”. Acolo aveam o secvență 
inserată în film dar cumva independentă de 
povestea principală. Era un personaj care 
vorbea despre viață și moarte. Ea îi răspun-
dea personajului Călin Surupăceanu  la în-
trebarea „Ce simți tu atunci când vrei să te 
sinucizi?” Era, ca să zic așa, o ocazie ferici-
tă că am putut filma eu și nu o colegă de-a 
mea, de vârstă, de Cannes și de box office 
care n-a vrut, n-a putut sau a refuzat să vină. 
E vorba de Ioana Crăciunescu. Era un rol se-
cundar dar pentru mine era un lucru bun. Pe 
vremea aia repetam la Teatrul de Comedie, 
eram, cum se spune, pe val. Eram la început. 
În seara filmării am ajuns cu trenul în gara 
din Vâlcea unde am fost așteptată de cole-
gul meu, Valentin Teodosiu, cu care am mers 
spre locul de filmare. Era undeva pe malul 

Oltului. Era ceva special, era o filmare de 
noapte. Eu, în calitatea mea de ospătăriță, ie-
șeam din tură. Ieșeam de la serviciu dintr-un 
bufet, nici nu știu cum să-i zic, bistrou, sau 
o cârciumioară de cartier aflată într-un oraș 
asociat cu Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea perso-
najul principal, Călin Surupăceanu, contri-
buia și el la ridicarea marelui combinat chi-
mic. E vorba de o istorie pe care Marin Preda 
o relatează în romanul său „Intrusul” care 
a devenit, datorită ecranizării lui Constantin 
Vaeni, „Imposibila iubire”. 

– Să reluăm povestea mea de unde ai 
rămas. Deci... 

– ...am ajuns în gară la o oră de seară, 
aproape de asfințit, aproape de începerea 
filmărilor. Era o echipă strălucită. Erau pri-
eteni dragi care, ulterior, s-au risipit pe tot 
mapamondul, la New York și prin alte mari 
localități ale planetei. Am filmat toată noap-
tea încercând, în pauzele de filmare, să-mi 
regăsesc confortul termic în brațele lui Șer-
ban. Pentru că era seară, a venit noaptea și 

– Pe cinstea mea da, căci a pune la îndoia-
lă cuvântul divin e unul din cele mai rele lucruri 
pe care le-aș putea înfăptui. Mai ales în actuala 
stare de lucruri. Și apoi își conduse fiul într-un 
anume loc și se pregătea să-l omoare. Dar, în ul-
timul moment, Domnul îi opri mâna și i-a zis: 

– Cum poți să faci un asemenea lucru? 
Iar Abraham îi zise: 

– Dar Tu, Doamne, mi-a poruncit asta!
– Nu trebuia să faci ce ți-am spus, zise 

Domnul. Tu asculți toate ideile stupide ce-ți 
trec pe la ureche? Și Abraham se rușină: 

– Nu prea, nu...
– Eu ți-am sugerat, glumind, să-l sacri-

fici pe Isaac, și tu te-ai și grăbit s-o faci. Și 
Abraham îi căzu în genunchi: 

– Iartă-mă, Doamne, dar nu știu nici-
odată când glumești și când vorbești serios. 
Iar Domnul i-a zis cu o voce tunătoare: 

– N-ai nici pic de umor! E incredibil!
– Dar asta nu dovedește, oare, marea 

mea iubire, fiind gata să-mi sacrific unicul 
meu fiu după un capriciu de-al Tău, Doam-
ne? Iar Domnul îi zise: 

– Asta dovedește că anumiți oameni 
ascultă orice ordin dacă vine din partea unei 
voci profunde, sonore și agreabil modulată. Apoi 
Domnul îl îndemnă pe Abraham să se odih-
nească pentru că avea chef a doua zi să joace 
o partidă de șah cu el.             

În românește de Victoria Stolojanu-Munteanu    
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eram pe malul Oltului. Eram încălțată în 
niște sandale, aveam doar o jachețică pe 
mine. Am filmat pe o râpă, pe o faleză a Ol-
tului, iar replicile erau foarte simple. El mă 
întreba “ce simți când vrei să te sinucizi?” 
iar eu îi răspundeam 
că „nu vrei nimic”. 
Se crease o confuzie. 
Întâlnirea dintre noi, 
noaptea, pe malul 
Oltului se tranfor-
mase într-o tentativă 
de viol. Ospătări-
ța, un personaj fără 
nume (sau poate că 
avea dar nu-mi mai 
amintesc eu...) era 
speriată de prezența 
lui. Am mers pe ur-
mele lui, pâș, pâș, și 
nu știam ce are de 
gând. El era perso-
najul în criză, care 
avusese un accident 
de muncă. A încercat 
să repare un rezer-
vor de la combinat 
și gazele acumulate 
acolo, în momentul 
în care a aprins lam-
pa să vadă, în beznă, 
despre ce e vorba, 
gazele s-au aprins și 
i-au provocat o arsură foarte gravă. Pe corp 
dar mai ales pe față. Așa că aproape jumăta-
te din film a filmat cu o mască de latex apli-
cată  față. Îmi aduc aminte că, purtând zi de 
zi această mască, îl vedeam în zori, când mă 
trezeam lângă el în pat, că are mereu ochii 
deschiși. Asta am observat-o după aceas-
tă primă întâlnire care ne-a apropiat foarte 
tare. O pleoapă de la mască, purtată zi de zi, 
i-a slăbit mușchii feței și parcă atunci când 
dormea mă privea cu un ochi deschis. Era 
ca un ciclop care mă urmărea zi și noapte. 
În fine, acestea sunt comentariile unei actrițe 
din timpul acelor filmări de noapte. Proba-
bil că sunt picante pentru unii dar întâlnirea 

aceea a fost ca o boltă peste alte întâlniri care 
au fost la clasa profesorului Amza Pellea, 
profesor și-al lui, și-al meu. A fost, cumva, 
lumina a ceea ce urma să fie legătura noastră 
de viață. 

– Asta a fost 
toată scena?

– Da, după fil-
mare, eu am plecat 
în zorii zilei. Co-
mentariul lui a fost 
foarte simpatic, la 
momentul în care am 
încercat să scap de el. 
Atunci au apărut trei 
vlăjgani, așa era sce-
nariul, când a primit 
o bătaie nemeritată. 
Nici în film și nici în 
viață. În film se trag 
câteva duble până 
când regizorul se 
declară mulțumit de 
rezultat. Cu ocazia 
asta eu am excelat, 
lovind ritmic (râde) 
și apăsat cu o poșetă 
în capul lui. “Băie-
ții ăștia m-au bătut 
cum m-au bătut dar 
poșeta Magdei a fost 
primordială. Și pri-
ma în top! Adică, știe 

cum să dea cu poșeta...” Și, cum zic, am plecat 
foarte veselă spre București. La ora 10 trebu-
ia să fiu la repetiție. Eram pe val și nu știam 
cum să-mi mai împart timpul între filmări, 
repetiții și premierele de la Teatrul de Come-
die. Era sfârșit de septembrie sau început de 
octombrie și foarte curând, pe 10 octombrie, 
deși nu-mi aduc aminte exact, Șerban a venit 
la București. L-am invitat la masă și apoi l-am 
invitat să răm\nă la mine. Și chiar așa a și 
fost: a rămas în casa mea de-atunci. Curând, 
în ianuarie, ne-am și căsătorit... 

Coperta I - Portretul lui  Șerban Ionescu, 
în rolul lui Ion din Blestemul pământului, Bles-

temul iubirii, pictat de artistul Valeriu Mladin
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Oțelul Purpuriu este un orășel pus 
între doi munți, mă rog, între două 

stânci cu un spațiu de câțiva kilometri între 
ele. Acolo urma să se ridice orașul în jurul 
unui combinat siderurgic. El a fost constru-
it în modul cel mai democratic posibil, după 
cunoscutul principiu „fiecare după muncă, fi-
ecăruia după necesități!” Primul apartament 
a fost făcut direct pe iarbă fără niciun pro-
iect, fără fundație, temelie și altele. Inginerul 
Francisc Hamer, omul desemnat de la Cen-
tru să ridice combinatul din temelii, viitorul 
director general, și-a făcut întâi și-ntâi casa. 
Patru camere și o bucătărie întinse direct pe 
pământ din tablă groasă de oțel, cu scări de 
oțel, cu acoperiș de oțel, cu geamuri și uși gli-
sante, toate făcute prin sudură temeinică. A 
vopsit-o în gri și maro. Mobilierul a fost făcut 
tot din tablă – mai subțire – și tot prin sudură 
și vopsit în albastru, mobilier trainic, să țină o 
viață. Casa a fost vizitată de viitorii colabora-
tori, apoi de muncitori, de toți viitorii angajați 
și luată, desigur, ca model. „Noi nu trebuie 
să fim ipocriți”, zice Hamer cel hotărât, „oțel 
vom produce, din oțel să ne facem locuința!”

Apoi inginerul-șef Iosif Ringhel și-a 
lipit și el casa de cea a directorului, cu un 
perete comun, din motive de economie. Dar 
el și-a făcut apartamentul pe verticală, trei 

camere pe trei etaje și o mansardă. Și a vop-
sit-o în verde și negru. Privite de la o anume 
distanță, cele două case erau un L perfect 
drept, colorat ca-n cărțile preșcolarilor de la 
o grădiniță ajutătoare. 

În câteva luni, între cele două stânci 
n-a rămas un centimetru de teren, tot a fost 
ocupat de case de tablă de oțel lipite între 
ele, cubice, paralelipipedice, piramidale... 
Unele înalte, altele mai joase, puse pe lung 
sau pe lat, ba și oblic, fiecare după gust și 
posibilități geostrategice, în toate culorile și 
nuanțele posibile. 

Ultima casă a fost a paznicului Leo-
nard Pascu. Ea are un metru și șaizeci și cinci 
de centimetri pe un metru și și șaptezeci și 
șapte. E lipită de munte și folosindu-se de o 
curbură a stâncii, are și o fereastră, un fel de 
hublou nici rotund și nici oval, desenat par-
că de un copil cu mână tremurândă. Casa, 
dacă e s-o numim așa, e vopsită în verde și e 
dotată cu un scaun de tablă pe care se odih-
nește paznicul tot timpul cât șade acasă. Alt 
mobilier nu are.

Dar, tot lipind, adică sudând locuință 
de locuință, oțelarii au uitat că la mijlocul 
distanței dintre cei doi munți trebuia ampla-
sat chiar combinatul siderurgic. Puși în fața 
faptului neîmplinit, cu orașul de oțel com-
pact ca o carapace, Francisc Hamer și suita 
au pornit pe vale-n jos în căutarea locului de 
combinat unde să poată ajunge calea ferată 
industrială, camioanele, utilajele. Locul po-
trivit a fost depistat la 55 de kilometri de ora-
șul de oțel, tot între două stânci de care l-au 
proptit ca pe-o uriașă claie de fân.

Tot făcând naveta zilnică de 55 de kilo-
metri, locuitorii orașului de oțel Oțelul Pur-
puriu, peste trei ani, au ridicat și combinatul. 
Se aduseseră 10-15 vapoare cu minereu de 
fier din Australia, apoi alte vapoare cu cocs 
din Argentina.. Cu o săptămână înainte de 
Crăciun, combinatul s-a inaugurat cu mare 

Dumitru Augustin Doman

Destinul Orașului de oțel care nu avea teatru...
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S-ar putea crede că, având genealogia 
lui culturală abundentă și strălucită, 

Shakespeare are un destin cultural pe deplin 
elucidat și că enigmele legate 
de numele lui sunt doar stra-
tegii de promovare comercia-
lă, menite să vândă cu și mai 
mult succes produsul. Cu toa-
te acestea, dincolo de aparența 
aceasta strălucitoare, de istorii 
și de mitologii, destule lucruri 
rămân nelămurite în creația 
marelui clasic. Un exemplu 
în acest sens îl oferă exege-
tul american Robert Cohen 
într-unul dintre eseurile lui 
teatrale din volumul intitu-
lat chiar așa, Eseuri despre tea-
tru (2012). El notează acolo că 
„întotdeauna mi-am imaginat 
că prințul Hamlet nu era un 
bărbat, ci un adolescent în proces de matu-
rizare; cel mai probabil, nu mai în vârstă de 
șaptesprezece ani”. În cele din urmă, după 
laborioase și metodice sondaje, mergând 
până la compararea primelor ediții tipărite 
ale celebrei piese și căutând sursele ei de in-
spirație – un Ur-Hamlet și, alături de acesta, 
The Hystorie of Hamlet a lui Belleforest, tra-
dusă de Thomas Pavier și publicată în Lon-
dra în 1608 –, exegetul american ajunge la o 
concluzie care leagă întâmplările vieții auto-
rului de celebrul personaj. „Shakespeare a 

avut un fiu pe care l-a chemat Hamnet, năs-
cut în 1585, care a murit în 1596. «Hamlet» 
nu este altceva decât o variantă de scriere a 

lui «Hamnet». În 1601, data la 
care se pare că a avut loc pre-
miera piesei, Hamnet ar fi avut 
șaisprezece ani”. Din păcate, 
urmașul dramaturgului muri-
se, la acea dată, de cinci ani. 

Dacă teza lui Robert 
Cohen s-ar dovedi irefutabilă, 
atunci s-ar putea spune, în-
tr-adevăr ceea ce comentatorul 
contemporan cu noi afirmă în 
concluzia analizei sale perspi-
cace: „Hamlet este cea mai per-
sonală piesă a lui Shakespe-
are”. Este însă cu adevărat 
astfel? Tot ce se poate afirma 
este că ne aflăm pe terenul pla-
uzibilului. Da, materia inefabi-

lă a literaturii se plămădește, adeseori, din 
evenimentele crucifiante ale vieții celui ce 
scrie. Și da, moartea fiului nu lasă insensibil 
niciun tată cu suflet de artist din cap și până 
în tălpi, ca să zic așa. În fine, peste silueta 
copilului sau puberului plecat dintre cei vii 
se ițește problema perenă a tensiunii dintre 
viață și moarte, dintre tentația thanatică și 
instinctul vieții, dintre nevoia de a înainta 
prin întuneric spre cunoaștere și adevărurile 
terifiante, nu o dată, care pândesc din penu-
mbră, a complicatelor raporturi dintre ludic 

fast. A tăiat panglica însuși președintele ță-
rii, privit cu stimă și respect în poziție regu-
lamentară de membrii guvernului, gărzile de 
corp, organele județene, populație. Directorul 
Francisc Hamer a scos prima lingură din pri-
ma șarjă de oțel topit pe care a arătat-o mul-
țimii aplaudatoare. A fost, de fapt, prima și 
ultima lingură de oțel produsă de combinat. 
A doua zi a venit marea zaveră, lovitură de 
stat, revoltă, răscoală, revoluție din decem-
brie, cum vrem să-i spunem și, cum se știe, 

când armele zăngănesc, combinatele siderur-
gice intră într-o tăcere de mormânt.

O dată cu vara, a apărut ca Făt Fru-
mos pe-un cal alb un investitor strategic din 
Australia, a cumpărat combinatul, l-a tăiat 
bucată cu bucată și l-a dus să-l topească în 
țara cangurilor săritori la triplu salt. Și-am 
încălecat pe-un cățel și v-am spus povestea 
combinatului de oțel.

Dumitru Augustin Doman
Redactor Șef al revistei Argeș

Ovidiu PECICAN 

A fi sau... 
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și crimă, dintre ispita dragostei și nebunie, 
dintre luptă și abandon. 

Citită în această lumină ce devine tra-
gedia shakespeareană? O evocare a 
fiului iubit, plecat pe 
tărâmul umbrelor 
prea devreme. O 
tânguire a tată-
lui, o încercare 
de resuscitare 
simbolică a fi-
ului dispărut, 
între concre-
tețea morții și 
părelniciile vi-
clene ale vieții. O 
aspirație thanatică 
irepresibilă și o pu-
nere în scenă a a aces-
teia ca ritual de rămas 
bun de la vii. O descrie-
re îndeaproape de bătăli-
ei fiului dispărut cu umbra 
unui înaintaș care îl cheamă 
sau poate o confruntare cu viii 
în numele iminenței și imposibi-
lității de evitat a morții. 

Și ce devine Shakespeare, auto-
rul lui Hamlet, dacă nu un tată îndoliat 
plângându-și fiul plecat pe drumul fără 
întoarcere, cu mijloacele deplin stăpâni-
te ale artei lui poetico-dramatice? Felul cum, 
prin numai mijloacele „vocilor” de pe scenă, a 
dialogului rostit de actori, Shakespeare împle-
tește atâtea noduri complementare și opuse, 
deschizând căi de acces, trape și trambuline, 
instituind labirinturi invizibile pe orizontală și 
pe verticală face din el un mare maestru, un 
meșteșugar de geniu. Dar această calitate de 
excelență estompează oare adevărul primor-
dial al situației în care se află, anume că este 
tatăl care tânjește după băiatul lui dispărut? 

Cu piesa Hamlet dramaturgul britanic 
ridicat la universalitate își târăște publicul, 
de patru sute de ani încoace, în abidurile 
telurice vălurite amețitor de energii stihi-
ale imposibil de stăpânit, în Maelstrom-ul, 
în tsunami-ul, în gaura neagră a pulsațiilor 
ambigue ale umanului de dincolo de decan-
tarea instinctelor și rațiunii, ale trăirii și logi-

cii abstracte. Iar metafora cea mai adecvată 
acestora pare să fie perioada tulbure dinain-
tea primelor cristalizări din viața insului 
uman: pubertatea sau adolescența. 

Tot mai mult, reluarea cu mi-
croscopul – dar 

și cu luneta 
stelară – a 
lecturii tex-
telor dra-
matice se 
vădește a fi 
pasul fun-

damental că-
tre înnoirea 

viziunilor tea-
trale dincolo de 

voga sculptării în 
plastelina lor prin-

tr-o voință tiranic-de-
miurgică regizorală ori 

de cea a marilor efecte 
scenografice. Pariul rămâ-

ne aprofundarea până la di-
mensiuni abisale ori, de ce nu, 

cosmice, a poten-
țialităților textu-
lui. De aceea, ori-

cât de meritoriu ar fi 
un demers regizoral 
cutezător, coerent și 

b i n e  transpus în jocul actorilor, marile lui 
mize se stabilesc prin asidua, obsedanta chiar, 
frecventare a scenariului dramatic. Nevoile 
presante ale punerilor în scenă nu au cum fi 
legate de abordarea pragmatic convenabilă 
ce duce la scurtarea replicilor, suprimarea de 
secvențe întregi ori adaptarea unor fragmente 
inexitente în textul original. Ele țin de genul 
de efort dublat de o pasiune cotropitoare care 
l-a mânat pe comersantul Heinrich Schlimann 
ca, mulți ani înainte de a porni spre Isarlâk, să 
învețe pe de rost epopeea homerică, transfor-
mând-o într-o armătură „subtegumentară”. 

Sub straturile de moloz zac îngropate 
bijuteriile Elenei din Troia, nu printre peturile 
colorate de la pubela unde și-au depozitat tu-
riștii resturile menajere colorate și sclipitoare. 

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Pecica,
Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj
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Piesa lui Ion D. Sîrbu, Pragul albastru, 
vorbește (și) despre mineri, dar într-un 

fel mai puțin obișnuit. Ca să ne facem mai 
bine înțeleși vom apela la relatarea unei dis-
cuții, ce a avut loc în Colonia petrileană, între 
mamă și fiu pe teme de estetică a teatrului 
și, ulterior, la o confirmare venită din partea 
unui (mare) om de teatru. Când Ion D. Sîrbu 
îi povestește mamei sale subiectul unei noi 
piese despre mineri, aceasta îl întreabă dacă 
nu s-a mai săturat de greve, de subpământ, 
de morți la datorie și de colonie, de lipsuri 
și de nevoi. Mama sa, ca un potențial spec-
tator de teatru, era excedată de aceste neca-
zuri  pe care le trăia zilnic și nu simțea nicio 
nevoie să le mai vadă transpuse (sau chiar 
transfigurate) pe scenă. „Gary, de ce nu scrii 
și tu o piesă în care să văd pe scenă femei în 
rochii frumoase?”. Această întrebare pe care 
o mamă, fără mare știință de carte, i-o pune 
fiului său, dramaturgul minerilor, Sîrbu i-o 
povestește profesorului de istorie a teatrului, 
Ion Zamfirescu. „Pentru această replică”, îi 
spune profesorul Zamfirescu, „i-aș da ma-
mei tale doctoratul în estetică”. Iată că piesa 
„Pragul albastru” împlinește, într-un fel, și 
cerința expresă a mamei și vechea obsesie a 
fiului. Pe scenă defilează bărbați falnici (așa 
cum sunt percepuți, pe bună dreptate, mi-
nerii) și bogați, iar femeile lor „defilează” în 
superbe costume populare. 

 
Pentru a împăca ambele opțiuni, dra-

maturgul 
își localizează acțiunea piesei la Roșia 

(„Satul în care se petrece acțiunea acestei 
piese există undeva în munții Apuseni. L-am 
și văzut, am și trăit în el” ). Minerii de acolo 
caută și găsesc aur dar, în același timp, sunt 
mari păstrători ai cutumei și a credinței stră-
moșești chiar și în condiții de criză. Sau, mai 
ales, în aceste condiții neprielnice traiului și 
spiritului. Lazarus, cavaler al Sfântului Mun-
te, vine în acest sat să le ia aurul credincioși-
lor promițându-le întoarcerea acasă a șapte 

fii ai obștii, plecați recent dintre ei. Scriitorul 
Mircea Ciobanu îl aseamănă pe acest impos-
tor cu “Revizorul” lui Gogol sau cu “Omul 
care aduce ploaia” din literatura americană. 
Tradiția amerindiană îl venerează pe “Rain-
maker”. Acest vrăjitor își folosea puterile 
magice pentru a alunga seceta, pentru ca re-
coltele să fie bogate, iar oamenii să aibă, pe 
masă, pâinea cea de toate zilele... Termenul 
face vogă și în zilele noastre, mai ales în fi-
losofia americană a profitului cu orice preț. 
“Rainmaker”-ul este omul care îți aduce ve-
nituri și din piatră seacă. Acești bani provin, 
azi, de la clienți sau de la donatori. E ceea ce 
latinii numeau „aqua viva” - apa vie - iar cei 
de azi îi spun „sângele organizației”. Fără 
această apă vie, totul se stinge. Banii clienți-
lor sunt ca ploaia pentru recoltă. 

 
Nu e de mirare că Pragul albastru îna-

inte de a fi devenit 
piesă de teatru a fost un scenariu de 

film ce urma să se toarne, în 1968, în combi-
nație cu mari case de producție din Occident. 
Potrivit lui Sîrbu, pentru rolul lui “Lazarus” 
erau propuși să joace Jean Paul Belmondo, 
Alain Delon sau Peter O’Toole. Sîrbu a lucrat 
mult timp la decupajul cinematografic al fil-
mului împreună cu regizorul Horea Popescu, 
dar, din motive rămase obscure, filmul nu s-a 
mai făcut. Pentru că, în 1968, ne aflam în anul 
„Primăverii de la Praga” am putea avansa și 
o altă posibilă interpretare a Pragului… “La-
zarus” ar putea fi, în cheie orwell-iană, și Ma-
rele Frate de la Răsărit care vine să ne ia au-
rul promițându-ne un Rai pământesc, în care 
toată lumea este egală iar fericirea comună se 
află imediat, după colț. Dar, la Roșia, „bogă-
ția satului e ascunsă”. Ea nu se vede dar se 
simte în „siguranța, slobozenia și forța aces-
tor oameni”. Aceste lucruri relativ ascunse 
sunt forța băieșilor din Roșia. Doar datorită 
lor, ei au putut demonta jocul abil și perfid cu 
care “Lazarus” a vrut să-i amăgească. Finalul 
piesei consfințește victoria comunității asu-

Mihai Barbu

Despre Pragul albastru. 
Două relatări din spatele ușilor întredeschise…
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pra imposturii. Sau, cum zice Mircea Cioba-
nu, „obștea este mântuitoare” pentru că ea îi 
destramă lui Lazarus, abila sa punerea la cale 
și îl dezbracă de falsele lui atribute. În final, 
Lazarus își regăsește, odată cu moartea, pro-
pria-i identitate.

Povestea despre coproducți internați-
onală                                                                                           

Pragul albastru aprinde imaginația au-
torului. Potrivit Securității, în ziua de 20 
decembrie 1968 la ora 17 și 53 de minute, 
Obiectivul “Șerbănescu” (nume de cod atri-
buit de cei ce-l urmăreau scriitorului Ion D. 
Sîrbu) se afla acasă în compania nevestei, a 
dnei Rodica Radu, actriță la Naționalul cra-
iovean, a soțului (Domnul, în transcrierea 
Securității, n.n.) și, ulterior, a dlui Cure, un 
fost tovarăș de detenție. Cei care-i ascultă 
zic că se poartă discuții lipsite de importan-

ță. După câteva minute cei doi domni ies în 
oraș și se întorc, repede, cu o sticlă de vin. 
E ora 18:35 și vorbesc, la întoarcere, despre 
orașele moderne ale Occidentului. Noroc cu 
d-na Rodica Radu, care aduce în discuție un 
subiect  aflat la ordinea zilei:

D-na Rodica: / Auzi, Gary, Purcaru  
pleacă în America!

Obiectivul Șerbănescu: - Cine?
D-na Rodica: - Purcaru. Extra-

ordinar! A fost și în Italia...
(Ilie Purcaru era un absolvent 

al Școlii de literatură “Mihai Emi-
nescu” care în anul 1964, la 31 de ani, 
se întoarce la Craiova ca să reînvie, 
la inițiativa partidului, revista “Ra-
muri”. Pentru cinci ani a fost, între 
1964 și 1969, primul redactor-șef al 
revistei. Pentru că Ilie Purcaru avea 
un pronunțat spirit partinic, comu-
niștii îi încredințează, concomitent, 
și funcția de redactor-șef adjunct la 
ziarul “Înainte”, organul de presă 
al comitetului județean de partid. 
A murit, la 75 de ani, în anul 2008. 
N.n.)

Obiectivul: - Păi, de acolo nu 
mai vine… Dar eu plec în Franța, tu 
știi?

D-na Rodica (o femeie realistă 
și greu impresionabilă, n.n.): 
- Pleci pe dracu’…

Obiectivul: - Pentru două luni 
de zile!

D-na Rodica: - Cine te trimite?
Obiectivul: - Păi plec cu fil-

mul ăsta (e vorba de Pragul albastru, 
n.n.), cu Horia (Popescu) și cu (Eu-
gen) Mandric - Și cu mine?, se inte-
resează Doamna. (Obiectivul afir-
mă, ironic, că are să-i aducă soției 

cadouri din Paris) 
(În acea vreme, suntem în urmă cu o 

jumătate de secol, o deplasare în străinătate 
se făcea doar cu acordul Securității. Cineva 
trebuia să garanteze pentru tine că te vei re-
întoarce acasă. Cel care pleca trebuia să lase 
acasă, ca gaj, fie nevasta, fie copiii. Sau, după 
caz, și nevasta și copiii.)        

Obiectivul:- Horia (e vorba de regizorul 
Horea Popescu, n.n.) îmi zicea: “Mă, eu garan-
tez pentru tine să pleci dar eu sincer să spun 
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acuma, eu nu cred în tine. Tu rămâi, mă! Dă-ți 
cuvântul de onoare că nu rămâi, mă!” Pentru că 
regizorul se îndoiește de sinceritatea lui, “Șer-
bănescu” plusează: “Pot să-mi dau cuvântul de 
onoare.”„Horea știe că sunt un om de cuvânt”, 
continuă Sîrbu. “Eu garantez pentru tine dar 
dacă rămâi, mă compromit pe toată viața”, con-
cluzionează, pentru Sîrbu, regizorul Popescu.                                                                                                         
D-na Rodica: - Da, asta-i bună. Ce, tu ești legat 
de el?                                                                             

Obiectivul: -  Păi , p en tru el  p lec …                                                                                                                           
D-na Rodica: - Pleci că ești autorul 

ac es tui s cen ar iu. C um s ă r ăs pundă el ?                                       
Obiectivul: - Cineva garantează, to-

tuși, față de Securitate. Pentru mine zicea 
că n-are cine să garanteze, că soția mea nu 
e suficientă garanție, n-am copii, n-am ave-
re în România, n-am situație. Plus că eu am 
anumite promisiuni din partea.... așa că... nu 
știu dacă mă întorc.                               

D-na:- Să dea Dumnezeu, să-ți ajute... 
și pe urmă v ezi  tu.                                                               

(În acest moment al discuției, Scriitorul 
începe să fabuleze. Cum că la Paris va lua le-
gătura cu Michel Debre, fostul prim ministru 
francez, care în acea perioadă ocupa funcția de 
ministru al Afacerilor Externe și care ar fi faci-
litat, în baza unei legi, foștilor deținuți politici 
din România două luni de concediu în Occi-
dent. În această chestiune umanitară ar fi fost 
implicată și UNESCO. Jocul de-a rămânerea-n 
Vest și-ntoarcerea acasă e specific Scriitoru-
lui în discuțiile din casă. Adevărul e că atunci 
când a fost în singura sa călătorie în Vest, do-
rul de casă l-a întors, definitiv, la Craiova. Me-
tafora din Dansul Ursului cu întoarcerea, de 
bună voie, din pădure în cușcă e definitorie și 
pentru scriitorul nostru.)  “Eu cred că la Viena 
aș putea să... Să mă întorc?, Să nu mă întorc? 
Mă întorc.... De la Paris eu nu mă întorc deloc. 
O iau... mă întorc. Te aduci acolo la Debre și-i 
spui: Suntem într-o călătorie de studii în Spania 
sau în Anglia, unde vrei. Două luni de zile… Pen-
tru noi toți, care am făcut pușcărie în România, 
există o lege: avem două luni de zile (concediu) 
unde vrei. Este un dar al UNESCO-ului. Eu, 
deja, sunt recomandat la... E o bursă specială 
a UNESCO.  Am bursă și care nu e legată de 
faptul că am vreo obligație, să studiez ceva...”

D-na: - Îți ridică drep tul de au tor .                                                                                                                   
Obiectivul:- Drepturile, după moartea mea, 
sunt mult mai mari.                                                            

(Aici scriitorul are, parțial, dreptate. E 
drept că marile lui scrieri au apărut postum 
dar drepturile de autor și tirajele cărților n-au 
mai fost la fel de mari ca-n timpul vieții sale. 
Discuția cu subiect pecuniar îi dă prilej nimerit 
nevestei de a-i face o propunere indecentă.)                                                         

D-na:- De ce nu mori, mă, Gary? Ai 
și tu bunul simț, să mă măr it a dou a oar ă.                                     
(Securitatea face un rezumat al discuțiilor 
pe această temă: “Soția îi spune că-i va face 
un mormânt frumos și va mânca și bea cu 
al doilea soț, lângă mormântul lui iar dacă 
ar știi că ar avea drepturi prea mari după 
moartea lui, nu l-ar mai lăsa să moară de 
moarte naturală ci i-ar grăbi moartea”. Din 
relatarea de mai sus se dovedește, încă oda-
tă, că apriga Securitate nu avea deloc simțul 
umorului. Nevasta scriitorului vorbește a la 
legere, ca la Porțile Orientului, iar securiștii 
au înțeles și ei ce-au vrut să înțeleagă… )    

Obiectivul vrea să povestească ceva 
din închisoare dar soția îl întrerupe și-i spu-
ne: „Iar începi cu închisoarea...Vorbește și tu 
de comunism că e ceva mai frumos!” (râde)

Domnul se conformează dorinței soției 
sale: - Primul care a fost condamnat acuma a 
luat 5 ani pentru un banc.

D-na Rodica:- Asta nu se poate. Eu am 
spus la bancuri în viața mea că dacă m-ar 
aresta...                                          

Domnul: -  D ar  n u-i t âr zi u n iciod ată.                                                                                                                       
D-na Rodica:- Eu am și înjurat regimul! 

Eu nu știu, zău, cum am scăpat de pușcăr ie!                                  
Obiectivul: - Rodica, nu ești pusă pe 

listă!                                                                                                               
Domnul: - Și nu ți-a ven it rân dul.                                                                                                         

Obiectivul:- La prima jefuială intri cu mine. 
Eu intru nevinovat pentru că n-am făcut ni-
mica d ar  am  f os t foar te t urnat .                                                                                                                                       

D-na Rodica:- Să ne dea o celulă la 
amândoi. Ș-atunci muncim și c u d rag oste...                             

Obiectivul:- Facem și m et afi zi că ...                                                                                                                      
D-na:- Facem și metafizică și fizi că!                                                                                                            

“Râd amândoi pe această temă”, constată 
Securitatea. “Domnii schimbă discuțiile des-
pre un domn Gabi Mihăilescu care, după 
spusele Obiectivului, era un intelectual de-
săvârșit. Obiectivul continuă să povesteas-
că întâmplări din închisoare și alte proble-
me lipsite de importanță. (Ce bine ar fi fost, 
pentru istoria literară ca securiștii să fi înre-
gistrat și aceste întâmplări și probleme “fără 
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inportanță”!,n.n.). Apoi schimbă discuțiile 
despre conducătorii de partid și de stat”. 

Domnul: - Despre Mănescu (Corneliu 
Mănescu, fost ministru de externe în peri-
oda ceaușistă, n.n.) se vorbește că e un om 
cu cap. În cabinetul lui, ăștia nu-l ajută, nu-l 
trezes c l a real itat e.                                                                                                                       

Obiectivul:- Pe Bîrlădeanu l-a pensi-
onat...(Ceaușescu l-a scos din sistem în de-
cembrie 1968 dar la recuperat  Iliescu, după 
1989. Alexandru Bârlădeanu a avut legătură 
cu teatrul prin soția sa, actrița Marcela Rusu, 
fosta nevastă a regizorului Moni Ghelerter și 
viitoarea consoartă a dramaturgului Aurel 
Bar an ga. n .n .)                                                                                                                                            

Domnul:- După ce duce faima peste 
hotare... (De fapt, a dus-o abia în ultimii ani 
ai dictaturii, prin semnarea “Scrisorii celor 
șas e” î mpot riva l ui C eau șes cu, n .n .)                                                                                                           

Obiectivul:- Da, este un om care nu știe 
cum să scape de ăștia....se pare suspect. Se 
bagă niște tâmpiți noi...prost, prost...în doi 
ani de zile Ceaușescu cade...să cadă jos....ori 
se ajunge la stalinism, ori la liberalism. 

Domnul:- Păi nu, așa se va întâmpla și 
dincolo la ruși...cineva spunea că în curând 
o să se schimbe și la ei ceva că... Am vorbit 
cu un doctor de la Cluj care era tocmai în Ce-
hoslovacia când au fost evenimentele. A fost 
martor ocular. Treceau unii din ei, cumpă-
rau „Capitalul” lui Karl Marx, îl făceau mal-
dăr de hârtie, puneau carnetul de membru 
de partid deasupra și-i dădeau foc. 

Obiectivul:- Rusia este ca o proto-
plasmă imensă care... că tot Apusul este 
foarte... Că America a spus așa: “Va apăra 
Austria, România și Iugoslavia de ruși…”                                                                                
(“Obiectivul schimbă discuțiile despre „co-
munismul chinez” care, după părerea lui, 
aplică o egalitate între oameni. Domnul ara-
tă că, la noi în țară, nu se aplică aceleași prin-
cipii deoarece unii care au intrat în partid, 
au început să-și facă rost de locuință bună la 
bloc și să-și c umper e c ov oar e p er san e.”)                                                                                                                                       

Obiectivul:- Socialismul ăsta ne-a legat 
de mâini și de picioare. Socialismul ăsta cu dis-
curs ne-a legat de mâini! La oraș, e diferență 
între muncitor și maistru, între maistru și di-
rector. Deci clasele socialiste, foarte exagerate.

(În acest moment, constată Securitatea, 
“la Obiectiv vine în vizită un coleg de-al lui. 
Îl prezintă pe dl. Cure. Obiectivul îl roagă pe 

dl. Cure să-i dea adresa copiilor lui. Domnul 
Cure îi dă următoarea adresă: “Frații Cure, 
Adriana și Mircea, la Conservatorul George 
Dima”. Domnul îl roagă pe Obiectiv, dacă 
se va duce acolo, să-l întrebe pe profesorul 
Zoicaș - deoarece îl cunoaște - despre copiii 
lui și ce perspective au. Domnul afirmă că 
acolo se află și Pop Dorin care este decan, pe 
care Obiectivul îl cunoaște. Domnul vrea să 
plece, îi spune Obiectivului că a rămas în-
cântat. Obiectivul își cere scuze că suntem 
așa cum suntem de sărbători...”)                                                                                       

Domnul:-  C e s ăr băt oar e, d om nule?                                                                                                                          
Obiectivul:- Sărbătoarea este când 

om ul s e s imte b ine, ai a e!                                                                                              
Domnul:- Noi nu putem avea săr-

bătoare, consider eu, până nu prindem 
momentul descătușării. Nu putem să ne 
desprindem de noi, să respiri aerul unei li-
bertăți spirituale, mă rog, să gândești altfel...   
(Domnul Cure își ia la revedere și se retrage. 
“Obiectivul cu domnul Radu, Rodica  și Li-
zica rămân în cameră și poartă discuții lip-
site de importanță”.) Înregistrările de mai 
sus au fost transcrise de Gh. Stanciu în ziua 
de Crăciun a anului 1968. Se vede treaba că 
“b ăi eț ii cu oc hi al baș tri” lucrau  non  stop …                                                                                                                               
În ziua de 14 ianuarie 1969, după amiază, 
la ora 17 și 50 de minute, Ion D. Sîrbu din 
Craiova îl sună pe regizorul Horea Popescu 
din București. Securitatea intră pe fir și tra-
ge cu urechea. Obiectivul “Șerbănescu” era 
supravegheat operativ de lt. maj. Ungherea 
Olimpian. Cei doi vorbesc despre “Pragul 
albastru” pentru că Horea Popescu urma să 
fac ă d ec upaju l d upă s cen ar iul s criitor ului.                                                                                                         

Horia: -Alo!
Obiectivul:- Alo, Horia, tu ești?
Horia:- Da.
Obiectivul:- Servus, Sîrbu e la telefon. 

Horia, c e- i nou?                                                                                    
Horia:- Nimic.
Obiectivul:-  Absol ut n imic?                                                                                                                            
Horia:- De unde vorbești?                                                                                                                         
Obiectivul:- Horia, vreau să te întreb 

ceva.
Horia:-  D a.                                                                                                                                           
Obiectivul:-Pentru decupajul pe care îl 

fac i la scen ar iul m eu , t u i ei  c eva?                                                  
Horia:- Nu iau. Numai dacă se face fil-

mul.                                                                                          
Obiectivul:- Sigur as ta?                                                                                                                                     
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Horia: P e c uvân tul m eu d e on oar e.                                                                                                          
Ob.:- Întrebai numai așa din curiozita-

te. Ascultă, eu săptămâna viitoare vin la Bu-
curești. Am și eu necazuri aicea, mi-am dat 
demisia, nu mi-a fost acceptată, sunt foarte 
necăjit, știi?               

Horia:- Mi-ai spus tu. Eu mâine mă 
duc la Ghișe.                                                                                    

Ob.:-  L a c ine?                                                                                                                                        
Horia: La tov. Ghișe.                                                                                                                                
Ob.:- La Ghișe eu te rog să...Eu astăzi 

am vrut să-i scriu.                                                                        
Horia:- Mi -e p riet en .                                                                                                                           
Ob.:- Spune-i că de patru ani l-am că-

utat când am fost la București, am lucruri 
foarte, foarte grave să-i spun.

Horia:-Dragă, eu mâine dimineață, 
sunt la el. M-a sunat la teatru și mi-a spus 
că la 9 și 30 să mă duc la el. Eu n-am să-l rog 
nimic al tcev a, n umai  s ă c iteas că s cen ar iul.                                                  

Ob.:- Ascultă, Horia, eu am necazuri 
cu teatrul de aicea, cu situația mea, cu pie-
sa mea, care a fost pusă la index, înțelegi? 
Eu trebuie să discut cu el niște chestii foar-
te, foarte... încât am să-i solicit o audiență 
când mă duc la București. Auzi, încă ceva 
să-i spui: dacă are o zi liberă, fug la el special 
pentru audiența asta. 

Horia:-Bine.
Ob.:- Auzi, spune-i că am lucruri foar-

te, f oar te i mpor tan te s ă-i s pun.                                                          
Horia: Te cunoaște, nu?
Ob.:-Vai de mine, știe cine sunt, mi-a 

fost parcă chiar student la Cluj. Să-i spui că 
am întârziat atunci la București pentru el și 
el era mereu la MAN. Îți aduci aminte atunci 
când am întârziat două zile, atunci când am 
avut întâlnirea aia nefructuoasă, știi?

Horia:- Da.
Ob.:- Și atuncea de câte trei ori am dat 

telefon și n-am reușit să intru la el. Trebuie 
neaparat să stau de vorbă cu el, că situația 
mea aicea depinde de el. Și cum să fac să am 
o audiență? Cum dracu să găsim un mijloc 
de întâlnire? Poate vine el la Craiova.

Horia:-Bine. Eu îți spun mâine. Tu n-ai 
făc ut b ine c ă ai  d emision at . D e c e?                                              

Ob.:-Mă, eu cu Radu am stat așa, la 
cuțite, în modul cel mai ordinar. Adică mi-a 
băgat niște piese în repertoriu peste capul 
meu, fără să mă întrebe și degradează reper-
toriul pe zi ce trece. E nebun complet, nu te 
poți asocia cu el. Nu te poți asocia cu el nici 
la câștig, nici la pagubă. E un scandal întreg 
în teatru. Face afaceri, nu știu c um f ac e.                                                                                    

Horia: - Mă rog. Când vii la București 
mai  vorbim.Servus. P a!                                                                

Ob.:- Servus.
Horia:-  L a r ev ed ere.                                                                                                                         
(Înregistrarea covorbirii redată mai sus 

a fost făcută de maiorul Clipici Gh. în ziua 
de  15 ianuarie 1969. Ceea ce denotă că ma-
iorul a sărbătorit ziua în care s-a născut Emi-
nescu în compania selectă a unor oameni de 
cultură…)

SFÂRȘIT

Mihai Barbu 

IONESCO / 110 de ani de la naștere
La faimosul Theatre de la Huchette...
Am văzut Cântăreaţa cheală cu numărul 

de ordine nr. 18.740
“În 1948, înainte de a scrie prima mea piesă, 

Cântăreaţa cheală, nu voiam să ajung autor 
dramatic. Aveam pur și simplu ambiția de a 
cunoaște engleza. Învățarea limbii engleze nu 
duce neaparat la dramaturgie. Iată ce s-a în-
tâmplat: așadar, ca să cunosc engleza cumpărai, 
acum nouă sau zece ani, un manual de con-
versație franceză-engleză, pentru începători. 
M-am pus pe treabă. Conștiincios, copiai, ca 
să le învăț pe dinafară, frazele scoase din ma-
nualul meu. Recitindu-le cu băgare de seamă, 

nu învățai engleza ci niște adevăruri surprin-
zătoare: că sunt șapte zile într-o săptămână, de 
exemplu, ceea ce, de altfel, știam; sau că po-
deaua se află jos și tavanul-sus, lucru pe care, 
iarăși, îl știam dar la care nu cugetasem nici-
odată în mod serios sau pe care îl uitasem și 
care-mi apărea, dintr-o dată, pe cât de uimitor, 
pe atât de indiscutabil de adevărat. Începând 
cu lecția a treia, erau puse față în față două per-
sonaje, despre care nu știu încă dacă erau reale 
sau inventate: Dl. și Dna Smith care aveau de 
20 de ani niște prieteni pe care-i chema Martin. 
Atunci avui o iluminare: să comunic contem-
poranilor mei adevărurile esențiale de care mă 
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făcuse să devin conștient manualul de conver-
sație franco-engleză. Scrisei astfel Cântăreaţa 
cheală care e, deci, o operă teatrală specific di-
dactică. Unul dintre motivele pentru care Cân-
tăreaţa cheală a fost intitulată așa este că nici 
o  cântăreață, cheală sau pletoasă, nu-și face 
apariția. Amănuntul ar trebui să fie suficient”. 
(Eugene Ionesco, Note și contranote)

Oh, Doamne, ce ciudat și ce coincidenţă! 
Am fost deci faţă-n faţă... Acolo trebuie să ne fi 
văzut!

Vineri, 16 martie 2018, spre seară, mă 
aflam, împreună cu amicul meu Ioan Lascu, la 
Paris, pe rue de la Huchette. Voiam să văd, cu 
ochii mei, teatrul unde de mai bine de o jumătate 
de secol se joacă două din piesele lui Ionesco. E 
vorba, desigur, de „Cântăreața cheală” și „Lec-
ția” care au avut premiera în data de 16 februa-
rie 1957. Am ajuns în fața imobilului cu nr. 23 
și două afișe ne fac cunoscut faptul că în fiecare 
zi, de marți până sâmbătă, de la orele 19 și 20 se 
joacă faimoasele piese ionesciene. Era ora 18 și 
55 de minute. De la casă ni se spune că mai au 
doar două locuri din cele 84 ale sălii. „Intrăm?”, 
mă întreabă amicul meu. Prețul era cam pipe-
rat: 26 de euro pentru fiecare spectacol. Mi-am 
făcut socoteala că e puțin probabil că, în actua-
la viață, o să mai ajung, vreodată, față-n față cu 
Ionesco. Așa că am luat biletele cu nr. 469.680 și 
469.681  reușind să vedem, în ultima clipă, specta-
colul nr. 18.740 cu piesa „Cântăreața Cheală”. Sala 
era plină cu tineri iar noi am ocupat două din cele 
patru locuri de pe strapontină. Piesa, în regia lui 
Nicolas Bataille, se joacă, non stop, cu cinci dis-
tribuții. Noi i-am văzut pe Helene Hardouin în 
“Madame Smith”, pe Gerard Thirion în „Mon-
sieur Smith”, pe Helene Cohen în „Madame 
Martin”, pe Didier Bailly în „Monsieur Martin”, 
pe Didier Beaudet în „Căpitanul de pompieri” 
și pe Nicole Huc în „Slujnica”. Odată cu bilete-
le am primit și o bucățică de hârtie colorată pe 
care erau prezentate, în două vorbe, cele două 
piese. Cântăreața cheală: “O pendulă contrarian-
tă, o Slujnică ce se crede Sherlock Holmes, două 
cupluri ce au dialoguri ridicole, un derutant Că-
pitan de pompieri: o strălucită și subtilă autopsie 
a societății contemporane”. Lecția: „Un profesor 
timid, o elevă obraznică. Dar rolurile se schim-
bă iar situația se inversează. O confruntare bu-
buitoare”. În concluzie, Președinții Republicii 
Franceze se schimbă, unul după altul, Cântăreața 
cheală și Lecția rămân veșnice. 60 de ani de succese 
neîntrerupte la Theatre de la Huchette, aproape 
19.000 de reprezentații, mai mult de 2.000.000 

de spectatori. Teatrul a fost distins cu „Moliere 
d’honneur 2000” și „Medaille de la Ville de Pa-
ris”. În timpul spectacolului lumea a rîs în ho-
hote și a apaudat furtunos. După spectacol ne-
am întors la caserie, ne-am declinat identitatea 
(„Suntem ziariști români, doamnă, compatrioții 
autorului...”) și am rugat-o să ne spună ce ma-
teriale promoționale au de vânzare pentru a ne 
putea documenta așa cum se cuvine. Ne-a ară-
tat un program de sală (cu 2 euro) și o cărticică 
intitulată „Le fabuleux roman du theatre de la 
Huchette” de Gonzague Phelip, apărută, în 2007, 
la prestigioasa editură Gallimard. „Costă 19,90 
euro”, ne-a zis doamna, lăsând capul în pământ. 
Ni s-a părut cam scumpă dar ce nu faci pentru a 
putea relata despre  gloria postumă a unui com-
patriot. Am scos din buzunar 20 de euro și am 
citit, în grabă, reclama de pe coperta a IV-a. „Un 
mare succes într-un teatru mic face mai mult de-
cât un mic succes într-un teatru mare dar încă 
și mai bine decât un succes mic într-un teatru 
mic.” Teatrul Huchette are una din cele mai mici 
săli din Paris dar, să recunoaștem, e una dintre 
cele mai cunoscute din lume. Secretul notorietă-
ții sale se întinde de la Tokyo la San Francisco și 
se datorează, integral, lui Eugene Ionesco și pie-
selor sale Cântăreața cheală și Lecția. Ionesco n-ar 
fi vrut ca prima sa piesă să se termine așa cum 
a rămas în versiunea finală „Actualmente, Cân-
tăreața cheală se termină, de fapt, cu cearta din-
tre familiile Smith și Martin. Cortina se lasă în 
acest moment, apoi se mimează reluarea piesei: 
cortina se ridică din nou, actorii joacă începutul 
primei scene și cortina cade cu adevărat. Proiec-
tasem un sfârșit mai fulgerător. Sau chiar două, 
la alegerea actorilor”. Ionesco ne precizează că 
actorii săi au vrut să aibă parte de un final „foar-
te demn”. Așa că, suflet caritabil, s-a luat după 
ei, și-au hotărât, de comun acord, să nu încheie 
piesa ci s-o începeapă din nou.  Mereu și me-
reu... “Ca să marchez caracterul interschimbabil 
al personajelor, avui doar ideea de a înlocui, la 
acest nou început, familia Smith cu familia Mar-
tin”. Vorba aia, ce mi-e Tanda, ce mi-e Manda, 
și-o fi zis Ionescu...

Povestea reluării: În viaţă trebuie să pri-
vești pe fereastră!

„Nu putem să reluăm Cântăreața cheală și 
Lecția dacă nu avem bani nici măcar de-un afiș!”, 
le-a zis Jacqueline Staup tovarășilor săi de sce-
nă. Singurul în măsură să le împrumute banii 
necesari era prietenul ei, regizorul Louis Malle, 
un vlăstar al unei  mari familii de industriași, 
Beghin-Say, cu afaceri foarte profitabile în zona 
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fabricilor de zahăr. Actrița pregătește terenul pe 
lângă tânărul cineast: „Ne-ar fi plăcut să mon-
tăm din nou Cântăreața cheală și Lecția dar n-avem 
nici o lețcaie...” Într-o bună zi, actorii trec, hotă-
rât, la acțiune. Jacqueline formează numărul de 
telefon al prietenului ei  și-i întinde receptorul 
lui Nicolas Bataille. „Se așteaptă c-o să-i vorbim 
despre bani, așa că nu mai pierde vremea, intră 
direct în subiect...” Gentil, Malle îi împrumută 
cu un milion de franci vechi (ceea ce ar însem-
na, azi, echivalentul a 1.500 euro) așa că trupa 
lui Bataille are cu ce să plătească, o lună de zile, 
chiria sălii de spectacol. De la 18 februarie până 
la 18 martie 1957. Atâta socoteau ei c-o să se joace 
cele două piese... 

Scurt flash back c-un ascensor spre eșa-
fod

Povestea acestui nou început pentru Eu-
gene Ionesco trece prea repede peste episodul 
Louis Malle. Să ne reamintim că, la acea dată, 
binefăcătorul lor, tânărul Malle era, deja, dețină-
torul unui Palme d’or, obținut  la Cannes, pen-
tru documentarul „Lumea tăcerii”, unde a fost  
co-regizor (alături de Jean Jacques Cousteau) și 
cameraman. Pentru oamenii generoși, nicio fap-
tă bună nu rămâne nerăsplătită astfel că, în anul 
următor (e vorba de anul 1958), la doar 25 de ani, 
Louis Malle dă lovitura. El filmează „Ascensor 
pentru eșafod”, o capodoperă cinematografică 
cu Jeanne Moreau, în rolul principal. Muzica fil-
mului a fost scrisă de Miles David care, în stu-
dio, a improvizat în direct, la trompetă, pe mă-
sură ce vedea imaginile filmului. “Ascensorul...” 
lui Louis Malle e considerat, azi, de critica de 
specialitate, drept primul film al Noului val al 
cinematografiei franceze.

Ziua în care Cântăreaţa cheală își bate joc 
de  Răul tinereţii 

Jacqueline salvează câteva scaune de la 
ghena de gunoi, cumpără o canapea, se dă ata-
șată de presă și, în această calitate, își invită noii 
colegi la eveniment. Jacques Noel repictează zi-
durile și fundalul care, acum, parcă măresc spa-
țiul scenic și îi crează o profunzime nebănuită.  Io-
nesco este de acord cu reluarea pieselor. „Da, dar nu 
la Huchette!” E de înțeles. De astă dată, Ionesco 
vrea să joace într-o ligă superioară. Theatre de 
l’Oeuvre e de acord să le închirieze sala în cele 
patru zile de marți, timp de o lună. Jacqueline 
Staup îi spune că bugetul lor s-ar epuiza doar 
pentru chiria acelor acele patru zile. Pe când la 
Huchette ar putea juca, cu banii ăștia, o lună în-
treagă.  În fața acestei evidențe, Ionesco renunță 
la visurile sale de mărire. În 1957, succesul a ve-

nit imediat. În șapte ani de la premiera absolută 
din 1950, cele două spectacole par să se fi cla-
sicizat. Jean Pierre Mocky și Jean Paul Belmondo 
vor să închirieze și ei sala, din 18 martie încolo, 
pentru Le mal de la jeunesse de Bruckner și achită 
avansul. Proprietarul sălii analizează, la rece, si-
tuația și nu vrea să riște. Le înapoiază celor doi 
avansul și-l programează în continuare pe Iones-
co. (E drept că Belmondo, cel din 1957, nu era 
star-ul care este astăzi...) În trei luni, trupa e în 
măsură să-i ramburseze lui Malle, împrumutul 
făcut. Ionesco e, acum, trifoiul lor cu patru foi. E 
porte bonheur-ul de serviciu. Toată lumea bună 
a Parisului consideră că-i de bon ton să asculți ce 
vrea să spună Cântăreața cheală și să asiști la Lec-
ția lui Ionesco. Edith Piaf, Sophia Loren, Jean Re-
noir, Gerard Philipe au trecut pe acolo și au fost 
recunoscuți. Maurice Chevalier și Michel Simon, 
Luis Bunuel n-au avut  norocul ăsta. Fie că n-au 
fost recunoscuți („Bine că nu mi-ați zis că sunteți 
Papa de la Roma!”, s-a revoltat casiera), fie că 
patronul s-a prefăcut că nu-i cunoaște. Afacerea 
merge strună și actorii sunt plătiți după rețeta 
fiecărui spectacol. Două treimi îl iau ei, iar o tre-
ime - patronul sălii. Marcel Pinard, proprietarul 
sălii, își freacă mâinile de bucurie: are, seară de 
seară, buzunarele pline. Își cumpără un teren, la 
țară, ca să-și ridice o casă de vacanță și, pentru 
prima dată, își permite s-o șteargă în vacanță. Și 
asta nu-i totul. Pentru că nu mai are grija zilei 
de mâine, omul se crede un filosof  în devenire 
și, în această nouă calitate, scrie pe zidurile din 
holul teatrului o seamă de aforisme personale. 
Ionesco se oripilează: „O să creadă lumea că-mi 
aparțin” și a cerut să se menționeze, neaparat, că 
„Aceste panseuri nu-i aparțin lui Eugene Iones-
co!” Afacerea prosperă dar economiile rămân o 
chestiune la ordinea zilei. Actrița care întruchi-
pează Slujnica din Cântăreața cheală  o joacă și pe 
cea din Lecția. Aceeași Mărie, cu altă pălărie... La 
casă vând bilete, cu rândul, mătușile regizorului 
iar după ce începe spectacolul, doamnele  trec 
în culise și sunt femei bune la toate. După ce a 
filmat Zazie în metro, Louis Malle constată că i-au 
mai rămas câteva bobine goale și i le oferă, în 
semn de prețuire, colaboratorului său, William 
Klein. Acesta are simțul istoriei și filmează, in-
tegral, în anul 1960, atât Cântăreața... cât și Lecția

Cântăreaţa cheală s-a născut într-o zi în 
care Monica i-a vorbit lui Nicolas de un anume 
Eugen Ionesco 

Regizorul Nicolas Bataille juca mult teatru 
rusesc dar a pus în scenă și Eseurile după Mon-
taigne și Thyl Euleispiegel după Charles de Coster 
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și Un anotimp în infern de Arthur Rimbaud. Pe 
când îl juca pe Thyl Buhoglindă,  Nicolas Bataille a 
întâlnit o tânără româncă, pe numele ei Monica Lovi-
nescu, care i-a încredințat piesa unuia dintre prietenii 
ei, un anume Eugene Ionesco. Piesa se numea Engle-
zește fără profesor și toată lumea spunea despre 
ea că nu se poate juca.  „Dar aveam 20 de ani și 
era exact teatrul pe care-l așteptam. Niște perso-
naje de Jules Verne care să se comporte pe scenă 
precum o făceau personajele lui Ibsen. Ionescu 
a pus o petardă în teatrul anilor 50. În 1957, am 
montat spectacolul pe care bănuiam c-o să-l jucăm 
cam vreo lună. Și, iată, că-l mai jucăm și azi. Nu 
l-am fi putut pune în scenă dacă realizatorul 
Louis Malle nu ne-ar fi imprumutat, atunci, cu 
milionul de franci vechi. Americanii m-au rugat, 
în 1993, să montez piesa, în englezește, la Los 
Angeles. Mi-au cerut imperativ să nu fac cumva 
o altă regie ci s-o montez identic cum am făcut-o 
la Paris”.

Oh, ce revelație: M-am născut în aceeași 
zi nefastă cu prima Cântăreața cheală!

„Din fericire, n-o să mai auzim niciodată 
vorbindu-se de Eugene Ionesco”, a anunțat un 
critic la premiera piesei la 11 mai 1950. „E vorba 
de o antipiesă, vezi aici tot ce această definiție are 
mai provocant în ea”, a zis un altul. Programul 
de sală nu le mai păstrează numele. Asemenea 
(strâmbe) judecăți de valoare i-au adus lui Iones-
co faima unui mistificator. Și piesele următoare, 
scrise în anii 50 ai secolului trecut, trec drept 
creații ale unui underground francez, jucate în 
mici săli de teatru situate pe Rive gauche. Iones-
co devine un cunoscut autor al avangardei dar 
un necunoscut pentru marele public.  Jean Louis 
Barrault e omul providențial care, programând 
Rinocerii la Odeon - Theatre de France, îl aduce 
pe Ionesco în prim planul dramaturgiei france-
ze. Asta se întâmpla în ianuarie 1960, la zece ani 
de la debutul nereușit cu Cântăreața cheală...

Ionesco Express
Programul de sală ne prezintă într-un 

„Ionesco express” o scurtă biografie a marelui 
dramaturg. S-a născut în România, la Slatina, pe 
malul râului Olt, în ziua de 26 noiembrie 1909. 
Francez, după mamă, el ajunge la Paris, cu pă-
rinții, la vârsta de doi ani. Revenit în România, 
frecventează Facultatea de litere din București. 
Predă franceza, devine critic literar înainte de a 
publica, în 1934, un eseu despre identitatea con-
trariilor intitulat „Nu”. În 1936, se însoară cu Ro-
dica Burileanu. Trei ani mai târziu, revine la Pa-
ris cu o bursă acordată de Institutul Francez din 
București pentru a pregăti o teză de doctorat pe 

tema păcatului și a morții în poezia franceză de 
după Baudelaire. A fost o teză pe care n-a fina-
lizat-o niciodată. Fiica sa, Marie France, se naște 
în 1944. În 1949, pe când era corector într-o edi-
tură franceză, lui Ionesco îi vine ideea de a învă-
ța englezește fără profesor. Își cumpără o broșură 
intitulată „L’Anglais sans peine”.  Restul e istorie. 
A fost ales în Academia Franceză în anul 1970 și 
a murit la Paris, ăn ziua de 28 martie 1994. 

 Oh, la, la, le Pere de la Cantatrice chau-
ve... 

Cu o zi înainte de-a merge la teatru, am fost 
în Cimitirul Montparnasse să căutăm locurile de 
veci ale marilor noștri compatrioți. La intrarea în 
cimitir am dat de un portar negru care explica 
și cerea scuze vizitatorilor că nu mai are pliante 
cu planul cimitirului. Ne-a sugerat să consultăm 
un panou mare aflat în fața noastră. Acolo erau 
inventariate celebritățile și parcelele unde se află 
faimoasele lor morminte. Ni s-a părut destul de 
dificil să stăm și să-i căutăm pe-ai noștri pe o hartă 
extrem de stufoasă și apoi să-i identificăm pe teren. 
Mai ales că nu mai era mult până la apus. Cimitirul 
Montparnasse s-a deschis în 1824, are 19 hecta-
re și numără 42.000 de suflete moarte (cam cât 
Petroșaniul, dacă-mi permiteți această paralelă 
macabră, făcută după închiderea minelor). Ioan 
Lascu fusese de mai multe ori în acest cimitir și 
am mers pe mâna lui. I-am găsit relativ repede 
pe Brâncusi și pe Cioran. N-a fost chip să dăm și 
de mormântul lui Ionescu. O franțuzoaică, aflată 
în drum spre casă, traversa, zilnic, cimitirul pen-
tru că era varianta ei cea mai rapidă și comodă 
de a-și regăsi căminul. (Asta am aflat-o ulteri-
or...) Trecând pe lângă noi, ne-a văzut cam dezo-
rientați și ne-a întrebat ce anume căutăm. „Sun-
tem români și-l căutăm pe Eugene Ionesco”, am 
zis noi dintr-o răsuflare. (Sunt puține locuri în 
Paris unde poți afirma cu mândrie că ești român 
iar Cimitirul Montparnasse e, cu siguranță, unul 
dintre ele. Conaționalii noștri știu bine de ce...)  
„Oh, la, la, le pere de la Cantatrice chauve...” 
Ne-a rugat s-o urmăm și am ajuns imediat  în 
Avenue du Nord, Divizia 6, locul 45. Eugene Io-
nesco e îngropat acolo alături de soția sa Rodica, 
născută Burileanu.  Pe drum, madame  s-a ofe-
rit să ne arate unde se afla și “Rugăciunea” lui 
Brancusi. Singuri, cred c-am fi găsit-o cu mare 
greutate. Opera era protejată de ochii curioșilor 
cu un ambalaj de lemn. Am aflat, dintr-un anunț 
lipit de gard, că zona era atent supravegheată video 
iar fecioara care se ruga era, momentan, închisă pen-
tru renovare.
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