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Creaţia literară ca mod de viaţă 
 
Dând paginile înapoi din cartea vieţii mele,  citesc rândurile îngălbenite de vreme 

ale amintirilor.  Aveam 14  ani când am scris prima poezie din marele volum,  la care încă 
lucrez, intitulat simtomatic Libertatea frumosului.  De atunci tot scriu capitole după 
capitole,  cărţi de poezie,  proză,  eseuri,  critică.  Aşa cum natura are oroare de vid,  
gândirea mea are oroare de inexprimare,  de amorf şi dezechilibru.  Numai aşa am înţeles,  
mai târziu,  apoftegma filosofului grec  Constantin Tsatsos mai presus de orice,  năzuinţa 
spre formă.  

In acest con de lumină emanat de idée îmi scriu cărţile, fiindcă poezia  există acolo 
unde obiectul nu este nici lucru, nici fenomen,  nici eveniment,  ci inefabila idée.  Sunt un 
mare vizionar,  nu îmi luaţi în derâdere lipsa de modestie,  dar,  acesta este adevărul,  
percepând faptul că marii poeţi sunt,  înainte de toate,  mari vizionari.  A materializa o idée 
într-un poem,  înseamnă a da formă naturii. Înţelegând aceste fenomene îmi scriu poeziile 
pe care le voi aduna într-un volum.  Incă nu i-am găsit titlu.  

În Fragmente,   Democrit spunea Cuvântul este umbra faptei,  sub semnul acestei 
ziceri scriu în prezent la o carte despre spectacolele de teatru pe care le-am vizionat în 
ultimii zece ani.  În acest context am cunoscut sute de actori şi zeci de regizori cu tot 
atâtea caractere.  

Fiindcă sunt prietenul scriitorilor şi poeţilor,  şi al cărţilor lor,  pe care le primesc şi 
le îmbrăţişez cu  pioşenia gândului bun,  de mai bine de 15 ani scriu la o carte de cronici 
literare,  înţelegând că în emoţia artistică se întrezăreşte eternul.  În această carte voi 
aduna o parte din cronicile publicate în presa literară de-alungul anilor.  

Mai lucrez la o carte de eseuri,  având în vedere că ştiinţa este pasiunea 
imediatului,  pe când filosofia ştiinţelor literareare are vocaţia distanţei şi al perspectivei.  

Acestea sunt  cele patru cărţi la care lucrez,  patru puncte cardinale dintr-un 
anotimp când înţelepciunea a înflorit  albul la tâmple.  Aceste cărţi exprimă epoca mea,  
ocolid,  pe cât se poate,  exprimarea modei epocii mele.  

Scriind aceste rânduri,  nu pot să pun punct,  fără să nu atribui societăţii româneşti 
de astăzi şi Uniunii Scriitorilor zicerea  unui filosof: Nu ştiu ce e mai rău:un necioplit care 
persecută arta cu mijloace barbare sau un barbar care se face că o protejează cu mijloace 
civilizate?  

 

 

sidebar 
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Istoria văzută ca un sumus de agresiuni 
 
 
 Profesorul de filosofie,  psihologie,  logică şi istorie George Baciu,  autor a mai 
multor cărţi şi studii publicate,  redactor şef al revistei Pietrele Doamnei,  din localitatea 
Domneşti,  judeţul Argeş, secretar general al Ligii scriitorilor din România-Filiala Argeş, 
este din nou în librării cu un consistent DICŢIONAR cuprinzând agresiuni, bătălii, 
campanii,  
Războaie din istoria lumii, din Mileniul al lll-lea î. Hr. -2 septembrie 1945.  
 Volumul de 399 de pagini cuprinde o prefaţă(Istoria lumii în evenimente de Acad. 
Gheorghe Păun), Cuvânt către cititor semnat de Autor, fişele evenimentelor înserate în 
ordine alfabetică şi cronologică, Bibliografie şi Index.  
 Dicţionarul, aşa cum evidenţiază şi academicianul Gheorghe Păun, cuprinde 
importantele fapte istorice(bătălii, agresiuni, campanii, războaie) prezentate într-o arie 
contextuală şi nu într-o înşiruire,  stricto-senso,  de date şi fapte .  
 Se pare că acest gen de Dicţionar este unic în bibliografia de specialitate, autorul 
venind în întâmpinarea celor dornici de informaţie şi cunoaştere în domeniul evoluţiei 
societăţii omeneşti care nu a fost scutită, de-alungul veacurilor, de conflicte de toate 
genurile. Se cunoaşte faptul că omul fără informaţie, fapt ce ne pune la dispoziţie şi 
această lucrare, moare; la fel ca fără hrană. Nu dintr-o dată, ci trecând prin stări de 
inaniţie şi stingere intelectuală.  
 Citind acest amplu Dicţionar mi-am adus aminte de ce spunea La 
Rochefoucauld:Nici un om nu merită să fie preţuit pentru bunătate până când nu are 
tăria de caracter de a fi rău. Orice altă bunătate nu este decât intoleranţă sau neputinţă. 
Cu cât motivele care au stat în spatele unei agresiuni, bătălie, războiaie,  sunt mai 
evidente, cu atât creditul este mai mare, iar gratuitatea absolută este preţuită la culme, 
datorită aceleiaşi înţelegeri tradiţionale greşite a demnităţii umane, aceasta ar fi ideia care 
se desprinde citind Dicţionarul lui George Baciu. Analizând întregul parcurs al evoluţiei 
umanităţii, îmi dau seama, că mai mult de 90% din perioada cuprinsă în Dicţionar, au fost 
numai conflicte, războaie, campanii. Şi mai semnalez un paradox, deşi par aliate, istoria 
acestor conflicte ale demnităţii şi orgoliile popoarelor şi naţiunilor contrazice pe aceea a 
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libertăţii, în sensul că răsplăteşte pe cei ce înfrâng condiţii adverse. Pe de o parte, tema 
libertăţii în numele căreia au fost numeroase conflicte armate respinge contigenţele 
averse, dure, care controlează sau determină popoarele, naţiunile, iar pe de altă parte tema 
demnităţii nu-i recunoaşte merite decât dacă a avut de înfruntat asemenea condiţii, dure şi 
neprielnice.  
  Dicţionarul este o lecţie usturătoare de cum nu ar fi trebuit să fie umanitatea, 
fiind o lecţie de morală, dar este şi elocvent pentru stilul lumii în devenire. Fişele 
întocmite cu multă acribie şi precizie de către autor prezintă fapte, date, fără să tragă din 
ele concluzii metodic argumentate. Lasă istoria să vorbească aşa cum o exprimă 
documentele vremii. Această Istorie care o caracterizez prin fraza lui McLuhan:Istoria 
exprimă condiţia regeluiOedip din Teba. Teba era societate tribală şi când regele şi-a 
propus să-i caute pe responsabilii mizeriei şi dezordinii, a descoperit că el însuşi este 
criminalul. În termeni ontologici istoria umanităţii redescoperită în acest Dicţionar este o 
stare de negativitate care nu este o stare de deformare a esenţei reale a evenimentelor, ci 
esenţa însăşi. În termeni socio-istorici, aceasta înseamnă că, în general, un conflict, un 
război, etc. nu sunt accidente şi tulburări exterioare, ci arată natura exactă a stării istoriei 
şi furnizează fundamentul prin care poate fi înţelese conflictele armate şi de alt gen din 
prezent.  
 Citind acest Dicţionar ce cuprinde un bogat material informaţional şi bibliografic 
îmi dau seama că eroismul şi motivele conflictelor au două faţete, eroul unui popor este 
pentru adversar, de multe ori, criminal. Iar motivul pozitiv al  conflictelor armate al 
iniţiatorului este negativ pentru celălalt adversar agresat. Iar, aşa cum spune autorul 
Cartea oferă cititorului posibilitatea să cunoască ambele faţete ale istoriei lumii. Dacă 
aversul reflectă fapte de eroism săvârşite din respect pentru drepturile naţiunilor, 
integritate teritorială, adevăr şi justiţie, restul oglindeşte rapacitatea, atrocităţile, 
instinctele sălbatice, răzbunările sângeroase şi demenţa unor triburi primitive, popoare 
vorace şi personaje, folosind legea juglei. Multe dintre aceste agresiuni au fost executate 
în numele unui mesianism rău înţeles. Vezi Rusia ţaristă şi cea sovietică, şi de ce nu şi 
cea prezentă.  
 Dicţionarul profesorului George Baciu este un instrument de lucru atât pentru 
istorici, dar şi un manual de istorie şi morală a umanităţii pentru conducătorii marilor 
puteri şi a celor care întreţin focul conflictelor în diferite zone ale Terrei.  
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MITUL EDENULUI  ÎN UNIVERSUL POETIC 
EUROPEAN AL SECOLULUI XX 

 
 
 Această lucrare încearcă să evidenţieze şi să clarifice modul de abordare al 
Mitului Edenului ca Paradis în poezia europeană, cu sensurile, semnificaţiile conceptului 
de Paradis, Eden sau Rai, inclusive cu toposurile ce tangenţiază acest concept în diferite 
locaţii al spaţiului dintre Marea Mediterană, Marea Nordului, oceanul Atlantic, până în 
Munţii Urali. Tot odată încercăm să clarificăm modul de înţelegere şi percepţie al 
Edenului şi ipostazele acestuia în poezia europeană a secolului trecut.  
 In contextual acestei teme edenul ca simbol cultural are la bază ceea ce scria 
Eugen Simion în Scriitori români de azi, a lua în considerare binecunoscuta mitologie a 
pendulării între două universuri. Prin construcţia psihică a omului, natura existenţei este 
duplicitară şi conflictuală, iar profilul spiritului său creator analizat, cumprisma 
descompune lumina”ne lasă vederii starea de graţie lirică nesigură, discontinuă, ce 
trebuie continuată, exploatată printr-un travaliu intellectual care să restrângă până la 
ultimile limite inspiraţia ca hazard.  Orice mare creaţie de cultură, cum scria Nichifor 
Crainic în Nostalgia paradisului, e însufleţită de avântul transcenderii limitelor terestre.  
 Există la omul European, şi mai ales la poet, o nostalgie  a paradisului ca impuls 
fundamental al imaginarului, iar poezia este salvarea particularului în universal, a trăirii 
clipei în eternitate, căci frumuseţea poetică aspiră spre inefabil, spre climatul superior, 
din ale cărui grădini paradisiace s-a fărămiţat, cândva. (Nichifor Crainic-Nostalgia 
paradisului, Editura Moldova, Bucureşti, 1987, pg. 526/527).  
 Se observă la poeţii europeni că nu toţi percep şi simt edenul în acelaş mod şi 
sens. Dacă pentru unii este spaţiul fericirii supreme, pentru alţii este efortul  intelectual şi 
fizic care, în final, creează euforia paradisiacă mult visată.  
 Poezia europeană prin reprezentanţii ei de seamă proiectează fiinţa omenească 
între lumina paradisului şi întunericul iadului, ca beznă a neputinţei, acestea fiind cele 
două dimensiuni extreme ale veşniciei şi infinitului. Insă de la începuturile ei poezia 
europeană îşi are originile în imnurile cultice şi odele pindarice. După explozia romantică 
orice regulă clasicist-abstractă este abolită în numele apropierii de natură, ca fenomen 
edenic, pentru recâştigarea naivităţii originare a poetului;însă nu peste mult timp, 
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parnasianismul va preconiza ca sursă de inspiraţie nu realul, ci artificialul creat de poet, 
poezia însăşi. Paul Valery, în acest context aşează imaginea mentală a lui uomo 
universale sub semnul poiesis-ului, avertizându-ne acela care n-a privit în albul hârtiei 
lui o imagine tulburată de posibil, şi de regretul după toate semnele ce nu vor fi alese, 
nici n-a văzut în limpedele aer a construcţiei ce nu este acolo, acela pe care nu l-a 
bântuit ameţeala îndepărtării de un ţel, neliniştea de mijloace, previziunea întârzierilor 
şi-a deznădejdilor, nu a cunoscut edenul imaginar. Unii poeţi europeni văd edenul în 
imaginea tulburată de posibil, aşa cum după Valery, logica imaginativă specifică 
ochiului de creaţie poetică reprezintă o singură însuşire a lucrurilor şi le evocă pe taote 
celelalte.  
 Edenul în poezie era văzut de A. E. Baconsky ca realitate suprapusă, iar G. B. 
Vico scrie că toate naţiunile erau naţiuni de poeţi căci poezia nu este decât imitaţie. 
Numai contradicţia acceptată şi evidentă dintre frumosul natural şi frumosul artistic 
realizat cu totul independent şi sincronizat adeseori cu urâtul natural, ne duce cu gândul 
la eden. Platon spune că poeţii crează fantome, şi nu realităţi, fapt ce ne duce cu gândul 
la edenul visat, iar Heidegger spunea:Poezia îşi creează operele în cadrul limbajului şi le 
creează din materia limbajului, tocmai această materie construieşte edenul poetic.  
 In secolul XX, la noi, au văzut lumina tiparului multe lucrări ce au abordat diferite 
aspecte şi probleme ale poeziei europene însă foarte puţine dintre acestea au analizat, 
doar în trecere, tema edenului în poezia europeană. T. S. Eliot spunea, chiar dacă unele 
din ele vădesc o contigentă baudelairiană, că Poezia nu este frâu liber lăsat emoţiei, ci e 
un mod de a evada  sub imperiul ei. Şi această evadare, cum spunea,  sub imperiul 
poeziei este indubitabil zona inefabilului eden.  
 Mort la numai 27 de ani Georg Trakl a stârnit interesul după al doilea război 
mondial. Poezia acestuia se intersectează cu cea a lui Robert Musil, concetăţean austriac, 
pentru care edenul este o stare de spirit. Tonalitatea poeziei lui Trakl o aminteşte pe aceea 
a lui Holderlin, la care edenul se află în diafanele anale ale vântului. , de fapt cum spune 
odinioară Don Luis de Gongora. Aerul enigmatic a lui Trakl interpretat sofistic de 
Heidegger, ne descoperă un poet pentru care edenul este;Luna, ai spune un mort/Ieşind 
din genunea-I albastră. (Occident).  
 În antiteză cu acest poet Constantinos Kavafis venind de pe un meridian exotic, la 
confluenţa Levantului cu anticile civilizaţiei, pentru marele poet grec edenul este o insulă 
sau o călătorie. In versul lui simţi gustul esenţelor tari, a formelor imateriale rămase 
străvezii în văzdu,  aşa cum ne închipuim tipologic grădina biblică a edenului. Religia şi 
experienţa trăită devine la el o raţiune a vieţii. Acest fapt îl vedem în poemul său Itaca 
unde insula lui Ulise capătă valoarea edenului, altfel decât în mitul Homeric. Ea este 
pretextul care în sine justifică îmbogăţirea:Du-te-n cetăţile Egiptului/ca să primeşti de la-
nţelepţi învăţătură. Ţinta călătoriei rămâne un reper simbolic, iar edenul ca răsplată fiind 
în ultima instanţă însăşi călătoria.  
 Genialitatea, spunea Eugenio Montale,  constă în a fi înţeles că elinul de atunci 
corespunde cu homo europaeus de astăzi, şi în a fi reuşit să ne scufunde în acea lume ca 
şi când ar fi fost a noastră. Aceasta e într-adevăr marea metaforă(edenul) a lui Kavafis. 
Spre deosebire de poetul grec, Ruben Dario devenit un fenomen general în Spania în 
prima perioadă a secolului XX,  căruia Unamuno îi  cere poetului să găsească sufletul 
dincolo de carne, pentru care autorul Solitudinilor se declară simpatizant al 
Meditiaciones rurales,  unde regăseşte edenul.  
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 La poeţii europeni, inclusiv cei din spaţiul carpato-danubiano-pontic, descoperim 
dimensiunea raţională al sublimului, cum spunea Kant, dar şi jocul de fugă către teritorii 
sublime.  
 La Eugenio Montale, poetul italian, ale cărui poeme sunt invadate de simbolul 
concentrat de heraldică şi de o frisonare dureroasă îmbinată cu nostalgia pentru 
categoriile ideale, luate ca eden, copleşit fiind de anodin sau răvăşit de spiritele ce peste 
convulsivul pământ/zboară în roiuri. (Tramontana). Edenul la Montale este virtualitatea 
ontologică, dar şi marea ca suveran principiu al existenţei şi al vieţii:Tu prima mi-ai 
spus/că măruntul zbucium/al inimii mele era doar o clipă. A te apropia de mare 
presupune a păstra neatins edenul ca întreg tezaur sufletesc. Universul edenic pentru poet 
sunt vechile rădăcini care convieţuiesc cu tendinţa spre înălţimi, spre lumină, spre 
bănuite zone de combustie purificatoare sau de reviviscenţă miraculoasă, această 
simbioză crează mitul mării ce se suprapune peste eden:Adă-mi tu planeta care te 
conduce/acolo unde blonde transparenţe răsar/şi ziua –ntreagă să răsfrângă, în 
oglinzile- albastre/adă-mi floarea-soarelui înnebunită de lumină.  
Planeta visată este edenul iar, pe când înebunită de lumină este metafora care coboară 
peste noi extazele solare ale poetului Jorge Guillen, din aceeaşi generaţie cu Montale. In 
timp ce la Montale edenul este lumina, luată ca înţelepciune, la T. S. Eliot edenul este o 
glosare pe marginea ideii de timp. Un rol important ]n ]n’elegerea edenului este 
creştinismul lui Eliot cu valoarea unei mitologii compozite, în care se interferează 
elementele biblice cu amintirea elină şi cu succesiunea civilizaţiilor. Edenul la acest poet 
este istoria cu acel ascentism modern de sorginte jansenistă, aşa cum subliniază Clonde 
Viger. Melancolia timpului, a anilor care iau/Cu ei, departe, viori şi flaute,  care poartă 
falduri albi de lumină, pentru Eliot face parte din indisolubilul tablou ce ne aminteşte de 
paradisul visat.  
 Umberto Saba,  propus pentru Premiul Nobel, născut în Triest, este un poet al 
dramelor ascunse, (putem să-l asemuim cu Bacovia), găseşte edenul în înserarea Europei, 
sau, mai degrabă, în valoarea propriei biografii, fiindcă nimic nu te odihneşte de viaţă/ca 
viaţa. În estetica, poeţilor amintiţi până aici, şi în etica lor, totul se clădeşte pe 
fundamentele labile ale unor valori spirituale pe care le indentificăm ca spaţiu edenic. 
Conceptele despre acesta sunt spectaculare sublimizări ale lui cogito, ce trec prin procese 
evolutive, de rafinare, nuanţare şi diversificare impuse de realitatea a cărei esenţă o 
exprimă.  
 Poezia edenului dezvoltă o responsabilitate asumată din partea autorilor ei, ci 
implică o angajare a speranţei deşarte, ca privire spre real, asemănătoare aruncată de 
Moise spre Pământul Făgăduinţei. (Observaţie făcută de Kafka).  
 Poetul Serghei Esenin, ajuns o legendă şi prin accidentele existenţei sale, are 
sentimentul naufragiului care-şi repudiază cosmosul, tocmai pentru faptul că poetul rus 
nu are în perspectiva viziunii sale, edenul ca ultima speranţă:Vânturi, o furtuni 
înzăpezite/Măturaţi viaţa mea trecută!Această luptă cu propriul său trecut va domina 
existenţa şi poezia lui din perioada următorilor ani pe care-i mai trăieşte, după 1919, când 
a scris versurile citate. După vizitarea Statelor Unite ale Americii Esenin este convins 
că”adevărurile”pe care le aflase de la comuniştii sovietici contraveneau realităţii. La 
înapoiere, se simte tot mai bolbav şi edenul visat îl găseşte în “universul”absintului şi al 
votci. Este tot mai bolnav sufleteşte şi trupeşte. Pentru el edenul nu mai există, dar îl 
reconstruieşte, aşa cum îl înţelege, în poezia Moscova cârciumărească, o capodoperă a 
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poeziei europene. La fel ca odinioară Verlaine(Dis, qu /as tu fait, toi que voila/De ta 
jennesse?), poetul rus se întreabă:Oare nu mi-am băut, parcă ieri, tinereţea?Aceasta fiind 
timpul edenic, şi îşi mărturiseşte pustiul ce-l chinuie:Nu mă lăsa cu privirea ta rece, /nu 
m ă-ntreba câţi ani am, cum arăt, /Bântuit de un spasm epileptic, /sufletul mi-e ca un 
galben schelet. Poetul, totuşi,  cunoaşte frecvente interludii de scăpărări de lumină, pe 
care le putem lua ca edenice, atunci scrie Balada celor 26 şi Drumul meu. Poezia 
eseniană refuză happy-end-ul. Puterea ei magică rezistă în sinceritate, fiind poezie de 
confesiune dureroasă, tocmai de aceea edenul nu prea îşi găseşte locul şi datorită lipsei 
visului frumos. Există un conflict fundamental între structura visătorului cu naivităţi de 
himeră paradisiacă(aici edenul este tot mai îndepărtat) şi viaţa dură a timpului său de 
răscruce istorică.  
 Eugenio Montale în poeziile sale, cum subliniază Angelo Jacomuzzi, rareori are o 
preocupare a unei comunicări fericite cu metafizicul, pentru a regăsi vestigiile edenului, 
ca reminiscenţă a unei divinităţi ce a rupt vălul şi a tangenţiat cu lumina oamenilor. Fiind 
masca poetică a unei ieşiri în afara timpului, a unei intrări în mirajul edenic:negrele 
semen de ramuri pe alb/ca un alfabet esenţial. (Quasi una fantasio). În Elegia de Pico 
Farnease limbajul este alauatul care dospeşte preistoria unei hermeneutici, frământat de 
un eu poetic stăpânit de presentimentul unui sens spre edenul lucrurilor. In seria 
fantomelor salvatoare din În prag(In limine), analizate de Gianfranco Cotini, semnalăm 
prezenţa iubitei angelice. Aceasta este surprinsă într-un gest enigmatic:. . . şi 
deasupra/vreun gest ce şovăie…/Precum atunci/te-ai răsucit şi cu o mână, 
fruntea/dezvăluind-o de sub nor de plete//m-ai salutat spre a intra în beznă. (La bufera). 
Evocarea acestui trecut moment, pentru poet, secunda supremă este edenică, la fel şi 
invocarea divinităţii nu sunt altceva decât semnificaţiile unei transsubstanţiere a 
presentimentului apariţiei iubitei, moment ce-l consideră poetul, edenic.  
 Există o serie de lucruri montaliene care circumscriu tematicii profetice, acel 
difuz presentiment obscur care ne conduce spre edenul imaginarului poetic.  
 Spre deosebire de Montale, la Fernando Pessoa edenul se află între abis şi 
oglindă. Este acelaş peisaj care, în realitate poetul şi-l creiază, prin limbajul poeziei dat 
de expresia recognoscibilă. Paradoxul implicit al lui Pesso este acela de a instaura un 
discurs poetic adecvat, uneori ironic, fiindcă la poet iluzia de eden se confundă cu 
libertatea căci libertatea există/Numai în iluzia libertăţii.  
 In lirica elenă I. M. Panayotpolos edenul se reflectă în dragostea de pământ, de 
pădurile şi clipocitul apelor. Em mărturiseşte undeva:Am iubit acest pământ din prima 
mea tinereţe. Am umblat pe cărările lui, am ascultat freamătul freamătul pădurilor, 
clipocitul apelor, am desluşit mesajul oceanelor(. . . ). Descoperirea tainelor vieţii, 
cunoaşterea pătimaşă a iubirii ce depăşeşte frumuseţea telurică, irupând spre spaţiul 
invadat de lumină a ideii, sunt tot atâtea elemente ale edenului poetului grec înţeles de 
poetul grec:Femeie cu trup de arc întins, încă te aştept/lângă vasul de-alabastru cu 
intrastate roze, /măcar că noaptea apropape a trecut. (Asfinţit-a lunăă). Clipele 
aşteptării, sunt momente ale timpului edenic:Mi te-nchipui simplu:într-un 
balcon/întoarsă spre o dalbă roză sau pe un vapor/îmvăpăiată de flăcările amurgului. 
(Fantezie), în timp ce la Salvatore Quasimodo universul edenic e dominat de sentimentul 
plenitudinii inimii sale, care păstrează tiparele imateriale ale lucrurilor edenice din 
preajmă:Nu-i  nici un lucru care moare/Fără ca-n mine să rămână viu. Imaginea omului 
nu este un lucru etern, cum nici Oraşul din insula/scufundată în inima mea, /nu este 
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etern,  fiindcă edenul pentru poet este o bucurie ce o dezleagă de arborii visaţi. Poetul 
suedez Artur Lundkvist descifrează edenul în triumful deplin al tuturor energiilor 
disponibilităţilor umane:In viaţa noastră a pătruns ceva nou//îi zărim prin mulţime 
sclipirea/şi trebuie să-l căutăm ne-ncetat. Starea aceasta de euforie este momentul 
edenic al poeziei lui Lundkvistă:Există un fel de bucurie sălbatică/în tot ce e 
viu/Există/ceva îmbătător şi aparţinând tuturora. (Există un fel de bucurie sălbatică. . . ). 
In schimb la Miltos Sahtouris, edenul este perceput când urc în cerul poeziei/îmbrăcat în 
bunavestire a aşteptării pruncului/străbătând o cale în imensitate… 
 Vor veni zilele ce ne-au sorbit/în cupele de alabastru ale amiezii, /din nou 
iluminând răsuflarea mării/şi-nnebunind licuricii câmpiei, aşa îşi creionează în Epilog 
edenul, poetul Vasos Voiadzoglu care a trăit o parte din viaţă, în insula Skiros, pe care o 
vede ca un spaţiu edenic unde semnele bucuriei se văd, ca un dar al blestemului antic. 
Dacă la Vvoiadzoglu edenul era o insulă ce compensa mişcarea tuturor simţurilor a 
fondului emoţional, la Iohannes Becher timpul ca simbol al noului este perceput ca eden 
al simţurilor, fapt ce-l descoperim În munţi, la umbra lor m-am fost născut/Din munţi 
veneau la noi şi vânt şi soare. /Mă întrebam, prin uliţe pierdut:Cât pot ei oare munţii să 
măsoare?(In umbra munţilor).  
 Fundamentul psihologico-ştiinţific-religios din care derivă mitul Edenului iese în 
evidenţă în clipa când geneza actului creator e identificată în viaţa psihică:iar problema 
ce se pune este, aceea a exprimării ei. O stare interioară de bucurie, de beatitudine, 
localizată în timp, dar mai ales în spaţiul care produce acea stare, determină cel mai 
adesea starea edenică, sau, pur şi simplu, edenul ca expresie a poeticului.  
 Trăind intens, poetul plonjează în sine, îşi creează imaginea unui mit şi astfel 
triumfă asupra naturii sale. Analizând conceptul kierkegaardian de  angoasă, regăsesc un 
mod de reafirmare a eului artistic ca loc al construcţiei mitului edenic,  al cărui sens duce 
la perfecţionarea lăuntrică. Forma sub care acesta este conceput devine expresia 
echilibrului regăsit. Edenul e reprezentat de psihologie sau, mai exact, de psihopatologie, 
în prelungirea imaginii sau viziunii poetului. Edenul este construit în poezia europeană a 
secolului XX printr-un dezechilibru, asimilabil sau, în orice caz, situabil în proximitatea 
stării patologice ce declanşează procesul creator a cărui împlinire în operă revine la o 
restabilire a unui nou echilibru prin, însăşi, construcţia acestui mit. Edenul este de aici 
încolo rezultatul unui efort voit şi coerent, în recrearea naturii primitive şi tinzând să 
organizeze într-un cosmos edenic beatitudinea interioară pe care o trasmite şi cititorilor.  
 Unii poeţi europeni căzând în” capcana”propogandei comuniste au crezut, unii 
chiar sinceri, în viitorul luminos al socialismului şi comunismului. Ei, în poezia lor, 
vedeau acest luminos viitor ca un eden al omenirii. Edenul de această factură era ca iluzia 
optică din deşert numită fata morgana. Puţine poezii inspirate de propaganda comunistă 
mai rezistă astăzi.  
 Astfel,  edenul în poezie apare ca un analog al sufletului, ca o obiectualizare 
făcută necesară de o insuportabilă presiune interioară. Cum specifică Croce:ea e posibilă 
atâta vreme cât procesul creaţiei care recreionează edenul e descries ca fenomen lăuntric. 
Edenul devenind transsubiectiv, el se desprinde de poet pentru a-şi trăi imaginea în 
imaginarul cititorului.  
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Zile de neuitat cu Artur Silvestri 
 
 Filozoful, istoricul literar, criticul de artă, ctitorul atîtor reviste, promotorul 
literar,  regretatul prieten Artur Silvestri(preşedintele de onoare a Ligii Scriitorilor din 
România) ne vorbeşte din nou, din păcate, din  sanctuarul eternităţii‚prin intermediul  
unui album-jurnal, intitulat simptomatic „Frumuseţea lumii cunoscute”, apărut la Editura 
Carpathia, Bucureşti, 2009, prin grija scriitoarei Mariana Brăescu Silvestri.  
 Cartea,  apărută în codiţii grafice de excepţie,   se deschide cu rânduri de 
suflet ce ne introduc în”O elegie a vieţii”,  semnate de soţia marelui dispărut. Aşa cum ne 
informează cu sensibilitate şi durere Mariana Brăescu Silvestri în cele două pagini,  
volumul cuprinde însemnări ale autorului”APOCALYPSIS cum figures-Şapte nuvele 
fantastice şi un epilog” în ultimile 50 de zile. ”De fapt, 49”zile de neuitat”, o zi pauză, 
intervenţia la spital, şi apoi ultima, a cincizecea, când se pierde”în ceţuri arginti”.  
 Prima însemnare este datată 1 septembrie,  intitulată”Trandafirul roşu”, 
rânduri care se constituie înt-un adevărat poem în proză. Spiritul de observaţie este 
amplificat cu metafora creând o sinfonie a”petalelor desfăcute în arşiţa zilei 
mediteraneene”.  
 Textul poematic”Mic tablou fără pescăruşi”,  este o descriere subtilă a 
litoralului Mării Mediterane, a spaţiului staţiunii Gruissan, unde observaţia se amplifică 
până la percepţia halucinantă,  creînd o stare paradoxală de natura revelaţiei, cînd marea 
cu iahturile ei, ”misterioasă dă un sentiment de viu, acut şi tulburător”.  
 Spiritul de observaţie, melancolia emanată din aceste rânduri, ”parfumul 
inefabil”, cum zice acad. Prof. Dr. Zoe Dumitrescu Buşulenga,  induce spre o stare de 
graţie. În aceste însemnări cu fragmente de real, scriitorul devenit poet al observaţiei şi al 
trăirilor descoperă o fantă, un prilej de a plonja  până şi în  misterul din „Filosofia 
norilor”,  când, însăşi”Meteorologia (…)pare aici o formă a capriciului şi o imagine 
ireductibilă a instabilităţii unde orice presupunere de viitor se poate face pe termen scurt 
sau mai bine nu se face deloc. ” 
 O stare de tristeţe induce sfârşitul verii şi începutul toamnei, într-un 
septembrie bucureştean(Anotimpuri încurcate), când “zeci de mii de păsări, aflate în 
trecere dinspre miazănoapte către cine ştie unde, umplu văzduhul cu strigătele bizare, de 
făpturi rătăcite, anunţând vremea rea. ” Scriitorul este frisonat de o tristă premoniţie 
înfăşurată în mantaua pufoasă a ingenuităţii superioare, pentru a ascunde adevărata 
suferinţă. ”O scurtă poveste tristă” contrează adevăratul suflet al lui Artur Silvestri. 
Iubitor de oameni, de animale şi de plante acesta deplânge soarta unui brăduleţ”chinuit de 
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secetă şi de arşiţa nemiloasă”, care în final s-a uscat, în lipsa scriitorului. Atitudinea 
acestuia faţă de  nobilul arbust este aceeaşi ca pentru un prieten, viu şi adevărat:”Astăzi 
am ajuns în Paradisul Verde;m-am oprit la intrarea casei şi am tăcut multe minute 
fiindcă nu mai am pentru cine să vorbesc”. Brăduţul se uscase în lipsa lui Artur Silvestri. 
Simbolistica din acest poem în proză este evidentă.  
 Melancolia confesivă din acest “jurnal”, pregnanţa imaginii, a metaforei, toate 
au controlul analogiei, al asociaţiei lirice. Secvenţe admirabile sunt evidenţiate prin 
imagistica imaginaţiei, precum nuferii în voalul albastru al lacului eminescian. Universul 
liric din aceste adevărate poeme în proză este întemeiat pe trăiri autentice şi simboluri ale 
purificării, unde descoperim o renaştere spirituală bazată pe o recuzită livrească.  
 
 Mai în toate aceste  scurte poeme simţim în text prezenţa jumătăţii mitologice 
a scriitorului, Mariana, soţia, învăluită într-un abur inefabil şi protector.  
 Ultima însemnare, din 30 octombrie, prevesteşte, implacabila trecere în 
“Ceţuri argintii”a celui care va rămâne pentru vecie mentorul multor oameni de cultură, 
scriitori, şi cititori. Fiindcă opera lui Artur Silvestri este “piatră de temelia” a “edificiului 
“culturii române şi universale.  
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Artur Silvestri-psiholog al socialului şi filosof al 

istoriei în derulare 
 
 Criteriul lui Thibaudet, iată, se poate aplica şi în domeniul filosofiei sociale prin 
analiza capacităţii de iluzionare a românului, lucru ce-l face inegalabilul analist, scriitor, 
eseist şi filosof Artur Silvestri în noua sa carte Opera non grata-Eseuri despre”geografia 
jafului”, ocupaţiei şi “neo-migratori”-, apărută la Carpathia Press, 2008.  
 Cartea cuprinde 15 prefaţe la alte lucrări din domeniul filosofiei imobiliare 
semnate de Artur Silvestri începând din anul 2003, până în prezent, inclusiv şi un capitol 
Opinii despre operă şi autor, semnate de scriitori din ţară şi mapamond.  
 Aşa cum ne mărturiseşte autorul, aceste prefaţe-studii apar respectându-se 
fidelitatea reproducerii. Prezenta carte se constituie într-o coerentă analiză a fenomenului 
imobiliar din ţară, dar aducându-se argumente exemplificatoare din alte ţări europene, şi 
nu numai. Ea este importantă pentru cercetătorul de mâine care va descoperii ideile 
sociale, mentalităţile”câştigate”într-o perioadă de rap din ţara noastră, fenomenele 
Aceştia suntevoluţiei/involuţiei imobiliare şi culturale de astăzi.  
 Autorul este un fin analist cu un profund ton asertoric, astfel că în Zicerea de 
coduri mărturiseşte cu sinceritate necesitatea împărtăşirii experienţei sale într-o activitate 
scriitoricească de 35 de ani. Prin revista Casa Lux, Artur Silvestri ajunge deschizător de 
drum şi teoretician de primă mărime a fenomenului imobiliar din România, acesta fiind 
hârtia de turnesor a unei societăţi. de aici şi până la sociologie nu mai este decât un pas, 
pe care autorul l-a făcut, evidenţiind, printre altele, jaful realizat prin hoţie. 
Concluzionând că onorabilitatea nu este câştigată prin ea însăşi şi muncă, ci prin furt.  
 Vechea organizare armonioasă din Cartierul Primăverii gândită de arhitectul 
Doicescu este abordată în Poveşti triste despre case şi grădini. Vastul proces de 
împroprietăriri cu falsificarea retrocedărilor, stau la baza originii noii propietăţi, fapt care 
a dezechilibrat coerenţa armonioasă a cartierului. Concluzia, la care ajunge autorul, este 
că în acest domeniu nu se mai poate face nimic.  
 O prognoză a pieţii imobiliare şi o analiză pertinentă o descoperim în Sfârşitul 
ciclului incoerent ce face parte din România în anul 2010. O prognoză de piaţă 
imobiliară. În această lucrare autorul abordează prezentul din punct de vedere sociologic, 
fiind obsesiv şi cenuşiu ce întunecă orice gând ce tangenţiază cu filosofia. Iar a gândi 
pentru un mâine al speranţei este o atitudine excentrică şi păgubitor. Pesimismul lui Artur 
Silvestri îşi are rădăcina în realitatea unui azi căzut în păcatul nerespectării legilor umane, 
scrise şi ne scrise. Acest fapt mă duce cu gândul la ce spunea La Bruyere în Caracterele, 
Nu înşeală nimeni de dragul de a face un bine cuiva;înşelătoria îi adaugă minciunii 
răutatea.  
 Analiza jocului abil al bursei de proprietăţi  din Cele două Românii îl conduce pe 
autor să concluzioneze, după o profundă analiză cu argumente şi exemplificări, că în 
locul României de evoluţie s-a născut România de averi imobiliare.  
 Citind capitolul A câştiga:Dar pentru ce? Mi-am adus aminte de  nuvela lui 
Slavici Moara cu noroc unde de la primul rând se face precizarea că nu banul aduce 
fericirea. Artur Silvestri complectează  acest apoftem că nu banii ci sensul vieţii senine şi 
împăcate pe pământ face totul ireductibil. A găsi ceea ce ţi se potriveşte este „lamura şi 
esenţa”.  
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 Trăitor în Bucureşti, autorul fiind îndrăgostit de oraş,  este neiertător cu evoluţia 
acestuia în Argument. Acest eseu este o reflecţie asupra Bucureştiului, care se va înnoii  
prin multiplicare ori se va consuma lent, până la epuizare. Acest capitol a fost “Prefaţă la  
Megapolis Valah. O sută de principii doctrinare despre Noul Bucureşti, 2004.  
 Epoca neo-folklor de Coca-Cola, copierea mot-a-mot a unor culturii străine de 
fiinţa  românească este analizată cu pertinenţă şi obiectivitate în Lumi în perdele de fum, 
avanpremieră la propriul studiu Apologia hazardului. Mic îndreptar anual de aplasament 
şi câteva –Scene cu neo-migratori-. Autorul abordează din diferite unghiuri maniera  de 
expoziţie, metoda de lucru, obiectivele generale cu caracter colectiv, mediul dezordonat 
şi aproape  misticoid al dezvoltării imobiliarului în ţara noastră, făcând şi o prognoză care 
în timp s-a adeverit. (Aceasta s-a făcut în 2003).  
 Problema neo-migratorului ce stăpâneşte dar nu se pricepe la nimic, în afara 
propriei ideologii acumulative este abordată în Scene cu neo-migratori, acesta  
reprezentând clipa jafului. Lăcămia, spunea Teognis în Poeme elegiace,  a nenorocit 
mulţi oameni fără judecată, şi aceasta pentru că le-a fost greu să păstreze măsura când li 
s-a oferit bunătăţi.  
 Capacitatea poporului român de a se iluziona, de a visa fără suport, de aici provin 
şi multe mitologii din istoria noastră, a condus cum spune Artur Silvestri la o combinaţie, 
cel puţin stranie,  de paradis artificial şi de efect de fericire indus. Problemă abordată în 
eseul-filosofic O ţară tristă, plină de humor. De aici, cred, că vine şi caracterul românului 
de a face haz de necaz, un obtimism rău înţeles. Iar faptul aderării noastre la organismele 
europene nu este altceva decât acceptarea tacită a retragerii statului din istorie.  
 Câteva gânduri din “Vremea Ducăi-Vodă” cuprinde destăinuiri sincere despre 
fenomenul  CASA LUX.   Un verdict neiertător ce cade ca o ghilotină pe”gâtul” 
Bucureştiului este eseul Bucureştii rămân numai în voia lui Dumnezeu! În care autorul 
sondează cu competenţă monopolul ideologic  şi conspiraţia economică  care a   hotărât 
soarta Bucureştiului.  
 Capitolele Epoca-beţiei banului-, Pedagogie şi ferie, Scurt eseu despre vorbirea –
în două limbi-, Gânduri de noapte(Jurnal intermitent), analizează interesele în imobiliar, 
istoria lor contemporană, conflictele, dar şi reflecţiile care subliniază că deasupra 
filosofiei combinaţiei mărunte stă  greutatea competenţei care te face liber.  
 Dubla calitate de scriitor, cu toate valenţele, dar şi scriitor analitic al barometrului 
imobiliar, în care putem include şi pe cea de filosof, sociolog şi psiholog, cea din urmă 
implicând şi cunoaşterea omului, caracteristică indispensabilă pentru cel care se ocupă cu 
tranzacţii imobiliare.  
 Opinii despre operă şi autor “găzduieşte”semnăturile unor personalităţi 
scriitoriceşti care fixează imaginea  autorului în pantheonul Culturii Naţionale, bine 
meritat, al Omului ARTUR SILVESTRI. Aceştia sunt:Elena Buică-Pickering-
scriitoare(Canada), Dwight B. L. Patton, director ziarul “Clipa”(SUA), Al. 
Nemoianu/istoric(SUA), Ionuţ ŢENE-storic, Ioan Miclău-scriitor, director al revistei 
“Iosif Vulcan”, Australia, etc.  
 Pentru acest scriitor, dăruit de Dumnezeu cu harul talentului,  aplecarea asupra 
binelui confratelui şi promovarea iniţiativei şi menegmentului cultural şi artistic, 
înseamnă pasiune, bucurie în faţa creaţiei artistice, satisfacţie că poate ajuta confraţii, 
bucurie în descoperirea unor sensuri originale şi inedite de abordare şi interpretare a 
fenomenelor sociale.  
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Un spectacol de teatru-manifest al prieteniei dintre 
România şi Suedia  
 
 

La Teatrul Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani a căpătat contur o iniţiativă 
care de mai bine de un an de zile a prins viaţă.  Este vorba de „construirea unei punţi 
spirituale”,  prin teatru,  între România şi Suedia.  Această coagulare spirituală a fost 
posibilă datorită colaborării dintre doi oameni dedicaţi trup şi suflet teatrului.  Este vorba 
de „construirea unei punţi spirituale”,  prin teatru,  între România şi Suedia.  Această 
coagulare spirituală a fost posibilă datorită colaborării dintre doi oameni dedicaţi trup şi 
suflet teatrului.  Este vorba de regizorul clujean,  stabilit în Suedia,  Dr.  Zoltan Schapira 
(şeful catedrei de artă teatrală la Liceul „Knut mans” din Ronneby-Suedia,  membru al 
Consiliului de Cultură al provinciei Blekinge) şi scriitorul Dumitru Velea,  directorul 
Teatrului din „capitala aurului cenuşiu”.   

Urmare a acestei colaborări a fost posibilă deplasarea Teatrului din Petroşani în 
Suedia,  unde a prezentat piesa O noapte furtunoasă de I. L.  Caragiale,  în regia lui 
Zoltan Schapira,  pe scena Teatrului din Ronneby (Suedia),  şi Ungaria (2002).  În cadrul 
acestei colaborări,  de care vorbeam la început,  ce se desfăşoară sub semnul dramaturgiei 
româno-suedeze,  se înscrie şi premiera ce a avut loc în seara zilei de 19 iulie a. c. ,  pe 
scena Teatrului Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani (la care au participat scriitori şi 
ziarişti clujeni),  cu spectacolul coupee,  format din piesele Domnişoara Julia de August 
Strindberg,  purtând semnătura regiei artistice şi scenografia regizorului clujean Horaţiu 
Ioan Apan şi Nunta de argint de Antohony Swenling (premieră pe ţară),  în regia artistică 
şi scenografia lui Zoltan Schapira.   

Având în vedere că Domnişoara Julia de August Strindberg este o capodoperă a 
dramaturgiei universale,  regizorul a urmărit şlefuirea jocului actorilor,  a insistat pe 
simboluri scenografice,  pentru a evidenţia situaţia externă în care cel slab piere în 
neantul neputinţei iar cel puternic învinge,  dar,  paradoxal,  fără să fie învingător.  Este o 
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luptă dintre mitologicele Eros şi Thanatos,  dintre modul de a înţelege viaţa şi moartea.  
În acest context,  „întunericul” este forma originară,  existenţială,  Athanor,  uter mistic,  
întunericul de început şi de final al lumii.  Atmosfera acestei piese este magică,  însă 
conflictul dintre personaje este maiestuos,  dar peste toate pluteşte „voalul” diafan al 
destinului.  Ingeniozitatea regizorilor (Horaţiu Ioan Apan şi Dr.  Zoltan Schapira) de a 
găsi soluţia cea mai adecvată a „punctului” fuzional dintre finalul tragic al piesei 
Domnişoara Julia şi începutul celei de-a doua piese Nunta de argint,  scrisă de 
contemporanul Anthony Swerling,  o continuare a piesei lui Strindberg,  este una ce 
plonjează în metafizic.  Trecerea este firească,  asemenea oglindirii personajelor în 
propriul lor iris.  Aceleaşi personaje (trei la număr) sunt păstrate şi de Swerling,  iar 
acţiunea oscilează între realitate şi vis,  ca o presupoziţie metafizică cu privire la 
conştiinţă.  Nunta de argint este o piesă care se rescrie de personajul principal al lui 
Strindberg pe parcursul desfăşurării acţiunii,  astfel că protagonistul capodoperei 
dramaturgiei universale devine eroul contemporanului Swerling.  Totul este un poem în 
care personajele îşi fac un proces de conştiinţă,  trecând prin „metamorfoza cercului”,  
cum ar spune Georges Poulet.  Conştiinţa lor este oglinda eului,  în aceasta ei se recunosc 
şi se judecă,  martor al acestui proces de conştiinţă este invocat,  uneori,  creatorul iniţial,  
adică Strindberg.   

Atât Strindberg şi Swerling nu au dorit ca „scânteia” conflictuală să ducă la 
crimă,  fiindcă ei ştiu că nimeni nu are dreptul la sinucidere.  Preceptul biblic spune: „Nu 
poţi lua ceea ce n-ai dat”.   

Acurateţea baghetei regizorale mânuită de Zoltan Schapira a făcut din jocul 
actorilor un adevărat poem.  Nicolae Vicol în Jean a claviat toată gama sentimentelor 
umane,  Nicoleta Bolcă în Julia a conturat un personaj diafan ce încerca să treacă dincolo 
de propria-i imagine,  iar Oana Liciu în Kristin,  construieşte un rol ca fapt al limbajului 
şi expresie ce defineşte jocul Regizorul Zoltan Schapira a intuit textul piesei lui Althony 
Swerling,  coincizând cu ce spunea I. I.  Houdebine: limbajul se defineşte ca acţiune a 
eului,  referenţială faţă de conştiinţă.  Nu putem încheia aceste rânduri fără a reproduce o 
frază din mesajul domnului ambasador al Suediei la Bucureşti,  care certifică,  „interesul 
pentru intensificarea schimburilor culturale între cele două ţări” (D.  Velea): „Felicit 
Teatrul din Petroşani şi pe d-l Zoltan Schapira pentru iniţiativa de a monta piesa şi regret 
că,  fiind în Suedia,  nu pot fi prezent personal la spectacolul premierei” (Ambasadorul 
Suediei,  Svante Kilander).   

Acest spectacol s-a constituit ca un manifest al prieteniei dintre România şi 
Suedia,  o formă de expresie a iubirii,  credinţei,  „dăruirea altruistă şi vocaţia Actorului 
care există doar pentru Publicul său” (Horaţiu-Ioan Apan).   

„Axioma“,  Anul IV,  Nr.  9 (42),  septembrie 2003 
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REGINA IOCASCA SAU TRAGEDIA CONŞTIINŢEI  
 

Pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca,  a avut loc un eveniment teatral 
deosebit.  După aproximativ zece ani,  pe aceeaşi scenă,  s-a jucat piesa de teatru Regina 
Iocasta de scriitorul Constantin Zărnescu.  Evenimentul constă în faptul că piesa La 
Reine Jocaste a fost jucată în limba franceză de actori din Franţa (Grenoble),  cum ar fi: 
Renata Scant şi Jean-Pierre Scantamburlo,  şi de la Teatru din Târgu Mureş (Nicolae 
Cristache,  Marinel Popescu,  Aurel Ştefănescu,  Mihai Gingulescu,  Rareş Budileanu,  
Ilinca Cira,  Cornel Popescu,  Ion Fiscuteanu,  Bianca Fărcaş,  Claudia Domokoş,  
Gabriel Dumitraş şi Ion Vântu).   

Protagonista spectacolului a fost Renata Scant,  preşedinta Companiei „Renata 
Scant”,  fondatoarea Asociaţiei „Teatru în acţiune”.   

Subiectul piesei este destul de cunoscut,  Constantin Zărnescu inspirându-se din 
mitologia istorică a Greciei,  când vremurile şi mai ales oamenii erau supuse zeilor şi 
destinului,  când s-a petrecut cea mai cumplită,  măreaţă şi unică tragedie a istoriei 
omului; unui bărbat i-a fost orânduit de zei să îşi ucidă tatăl şi să se căsătorească cu 
mama sa,  să facă copii cu mama sa,  fiind fiul mamei sale şi al tatălui său,  iar fiii săi 
fiind şi rămânând fraţii săi.  Dacă Sofocle „ne-a arătat numai ceea ce a putut face bărbatul 
în nefericita şi cumplita istorie”,  Constantin Zărnescu ne dezvăluie reversul medaliei,  
„adică ceea ce ar fi putut face femeia dacă ar fi avut şi în viaţă şi în scenă drepturi 
politice,  dacă ar fi ieşit vreodată din gineceu destăinuindu-şi viaţa,  suferinţa,  
nenorocirile”.   

În rolul Iocastei,  Renata Scant,  dă ce are mai bun,  creând un personaj 
zguduitor de dramatic,  conştient de tragismul vieţii sale,  hărăzit de zei.  Oedip (Nicolae 
Cristache) este sigur pe claviatura stărilor sufleteşti prin care trece personajul,  oscilând,  
la fel ca Ioasta,  ca un barometru,  „între raţional şi iraţional”,  între spiritul bărbatului şi 
cel al femeii,  dând naştere la marea tragedie a conştiinţei.   

Cele paisprezece personaje ale piesei sunt tot atâtea destine ce exprimă o epocă: 
Parafrazându-l pe Tsatsos,  afirm că piesa lui C.  Zărnescu exprimă epoca respectivă,  dar 
nu a căzut în capcana exprimării nu mai a epocii respective.  Ea exprimă toate epocile,  
pentru că îl exprimă pe om.   

Spre deosebire de cum a fost pusă în scenă acum zece ani,  de data aceasta,  
scenografia,  decorul (Romulus Feneş),  muzica (Josef Henez) şi în special regia,  
(Cristian Ioan) sunt net superioare,  contribuind la coagularea unui spectacol de referinţă.   

Decorul bine gândit se ataşează perfect ideii.  Realizatorul lui a dat naştere unei 
forme noi,  (oul primordial,  dătător de viaţă),  cu valoare estetică şi ideatică ce contribuie 
la esenţializarea mesajului.   

Regina Iocasta este o tragedie,  (nu pot să spun frumoasă,  fiindcă tragicul 
omului nu creează frumuseţe),  ce naşte întrebări şi dă răspunsuri prin viabilitatea ideilor 
şi vibraţia sentimentelor pe care le exprimă făcând din spectacol partea nevăzută a 
mitului lui Oedip.   

„Ardealul literar“,  xxx 
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Dumitru Velea : XERXE 
 

Apariţia piesei de teatru XERXE la editura „Sitech”,  Craiova,  2004,  a 
cunoscutului dramaturg,  poet şi eseist Dumitru Velea se constituie într-un eveniment 
editorial de excepţie.   

Având peste 60 de personaje,  piesa este o amplă frescă poematică,  în viziunea 
cinematografică despre istoria perşilor din jurul anilor 480 î. Hr.  După o documentare 
făcută cu acribie,  Dumitru Velea a recompus şi recreat cu talent,  secvenţă cu secvenţă,  
o istorie încărcată de semnificaţii şi implicaţii decisive în evoluţia societăţii omeneşti din 
zona în care ne aflăm.   

Partea I a piesei,  intitulată „Sardes”,  cuprinde evenimentele petrecute în 
această cetate din partea stângă a fluviului Hermos de către Xerxe,  după retragerea sa din 
faţa Salominei,  în urma luptelor navale.   

Piesa este gândită cinematografic,  cu desfăşurări pe spaţii ample,  cu conflicte 
între caractere puternice,  dar şi de idei cu decoruri adecvate şi costume ce respectă 
adevărul istoric.   

Tablouri de o mare fineţe şi dramatism,  autorul le coagulează atât prin 
explicaţiile regizorale,  dar mai ales prin dialogurile dintre personaje,  încărcate de spirit 
filozofic,  de esenţă,  uneori,  aforistică,  emanând înţelepciune şi echilibru estetic.  Părţi 
întregi din piesă urcă în metafizic,  atât prin locul desfăşurării acţiunii,  dar şi prin 
reacţiile psihologice ale personajelor,  al atitudinilor faţă de mediu: „Să nu murdărim 
pământul şi apa,  că sunt sfinte şi vii!” (Cioplitorul).  Autorul pune în discuţie nemurirea 
prin cultură: „Nimeni nu poate fu ucis,  dacă are o tăbliţă de carte în braţe!” (Cioplitorul).   

Partea a II-a a dramei,  intitulată „Sursa”,  se desfăşoară în această localitate ce 
se află pe malul drept al râului Hoaspes,  „pe o terasă stăpânită de munţii Zagros,  ce 
domină câmpia mesopotamiană”.  În acest „capitol”,  deşertăciunea existenţei omului este 
tema de bază.  Cu cât construcţia ordonată de Marele Rege se ridică,  cu atât se scufundă 
mai mult,  „O lume ce pe nesimţite cade”,  cum zice Eminescu.  Eşecul luptelor duse de 
Xerxe,  având la bază trădarea,  dar mai ales neputinţa de a nivela „Calea luminii”,  a 
dreptăţii ca echilibru al existenţei în propriei conştiinţă,  a dezamăgirii în faţa vicleniei 
istoriei,  îl face pe acesta să vadă în orice întreprindere umană o efemeritate,  în ciuda 
faptului că el se află pe un piedestal al gloriei.   

„Corul”,  care intervine în anumite secvenţe,  subliniază apoteotic încrederea că 
„Ahura Mazda măsoară fapta şi legea” fiecărui om,  salvându-l” de timp”scoţându-l din 
„măruntaiele pământului” pentru a-l ridica în „fântâna luminii”.   

Scrisă impecabil,  armonizând stilistic drama omului în „măsura timpului” şi 
rolul trădării în ajustarea destinului istoric,  Dumitru Velea marchează în viziunea 
cinematografică simbolul,  cel mai caracteristic al piesei: echilibrul omului pe „podul de 
lumină” mereu spre o „eternă întoarcere”.   

Prin drama istorică Xerxe,  dar şi prin cele patru piese de teatru publicate şi 
jucate,  Dumitru Velea,  se înscrie,  dacă s-ar face o ierarhizare,  printre primii dramaturgi 
contemporani.  Dacă nu primul.  

„Tribuna afacerilor“,  Nr.  32 (91),  augsut 2004 
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Teatrul ca formă de exprimare a societăţii 

  
A explica înţelesul teatrului ca „expresie a publicului”,  parte componentă a 

societăţii,  în primul rând trebuie să acceptăm un dat de facto,  că în acest context două 
unităţi sunt de facto: prima,  realitatea socială în care omul e deopotrivă subiect şi obiect 
(deci: contextul,  timpul,  spaţiul,  dramaturgul,  regizorul,  spectatorul),  de partea 
cealaltă,  piesa de teatru (mesaj,  cod,  valoare),  ca realitate fictivă instituită de 
subiectivitatea creatoare (autor,  regizor,  actor).  În acest sens,  spectacolul de teatru 
apare ca însuşi nucleul întregului proces,  „confirmată astfel de sensul desfăşurării lui şi 
de poziţia privilegiată ce o deţine faţă de ceilalţi factori”.  (Ion Vasile Şerban).  Important 
este că fiecare din aceşti factori ar exista doar prin şi pentru fiinţarea spectacolului,  în 
timp ce acesta îl cuprinde pe toţi,  subliniindu-le existenţa concretă.   

Spectacolul de teatru venind din centrul procesului literar şi aparţinând,  apoi,  
spaţiului determinant şi determinat,  sferei materiale şi obiective,  dar şi celei ideale şi 
subiective; teatrul îşi afirmă un dublu caracter: acela de fapt social,  aparţinând lumii 
reale,  natură supraadăugată lumii spiritului şi acela de fapt literar,  existenţă ideală 
aparţinând lumii spiritului şi valorilor culturii,  în condiţiile când în teatru,  „textul trece 
pe un plan secund,  iar ceea ce contează în primul rând este personajul care acţionează pe 
scenă şi motivul pentru care acţionează”.  (Cesare Brandi).  Această subordonare a 
textului faţă de actor nu alterează deci faptul esenţial conform căruia reprezentarea unei 
drame se află în acelaşi raport cu drama scrisă în care se află la parole faţă de limba 
folosită atât de autor cât şi de spectator.  Acesta din urmă reacţionând,  mai mult sau mai 
puţin,  la text,  în funcţie de ideile transmise,  care coincid,  sau nu,  cu concepţiile lui.  
Există o axiomă.  Ce înseamnă,  deci,  această axiomă? Întrebările tradiţionale îi 
confereau,  în mod constant,  un sens gnoseologic,  îndreptând atenţia asupra posibilităţii 
de explicare a teatrului prin spectator (parte integrantă a societăţii),  ori de cunoaştere a 
societăţii prin teatru.  (Vezi operele lui Eschil,  Shakespeare,  Ibsen,  Caragiale etc. ) Prin 
teatru înţelegând expresia scenică a textului scris.   

Caracterizarea noţiunii de dramaturgie ca proces social şi de teatru ca ansamblu 
de exprimare a textului scris,  în care menirea actorului este de a purta un mesaj şi de a 
personifica o întâmplare,  se poate face prin „ontologia existenţei sociale”.   

Invenţia noii imanenţe obiectivării dramaturgiei,  configurată ca o lume 
nemijlocit dată,  trăită şi „jucată”,  indiferent de idealitatea ei,  se întemeiază pe sinele 
real („societatea în schimbul ei material cu natura”) nu poate să se despartă de aceasta 
până la decât într-un mod cu totul aparent.  „Orice existent,  scria undeva Goethe,  este un 
analog a tot ce există,  de aceea,  cele existente ne par în acelaşi timp izolate şi legate 
între ele”.   

Lumea scenică,  aparent fictivă,  trimite mereu spre lumea omului adevărat: nu 
ca spre o dovadă a validării,  nu ca o condiţie a fiinţării ei ca o lume a omului.  
Subiectivitatea socializată îşi găseşte confirmarea propriei deveniri în dramaturgie,  prin 
această cerinţă a obiectivării teatrului.   

În contextul faptului că teatrul fiind „expresia societăţii”,  dar nu în forma unei 
„conştiinţe despre”,  ci ca o „conştiinţă de sine” a lumii omului,  interioritatea acestei 
lumi se vădeşte ca destin al omului unui anume moment social.  Astfel,  teatrul se afirmă 
ca o conştiinţă a societăţii,  a devenirii omului ca om.  Tocmai acest fapt conduce spre 
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coborârea teatrului la nevoile de a răspunde la întrebările ce frământă societatea la un 
moment dat.  teatrul trebuie să fie oglinda - răspuns al acestor întrebări.  Când acesta vine 
în întâmpinarea societăţii,  prin problematica pe care o dezbate,  întâlnirea acestora,  a 
flagranţei şi prezenţei,  face ca teatrul să devină instrument sau tribună a omului ca 
membru al societăţii.  Să nu uităm,  în acest context,  că teatrul se bazează pe flagranţă ca 
suport al prezenţei,  acesta explicându-se prin actorul-tramă,  exponent al societăţii.   

„Almanahul oamenilor de afaceri“ 2005 
 

Premieră naţională cu piesa de teatru Raiul,  prima pe 
dreapta de Cornel Udrea  

 
Recenta premieră de pe scena Teatrului Dramatic „Elivra Godeanu” din Târgu 

Jiu cu piesa dramaturgului clujean Cornel Udrea,  intitulată metaforic Raiul,  prima pe 
dreapta,  se înscrie ca un eveniment teatral ce va rămâne consemnat în istoria acestei 
instituţii culturale,  şi nu numai.   

Piesa pusă în scenă de regizorul suedez de origine română Zoltan Schapira ne-a 
dezvăluit un magician al scenei în felul conceperii spectacolului teatral şi în modul de a 
transmite mesajul artistic,  utilizând toate elementele componente alte unui concept ce 
poate emite şi stârni idei.  Pentru prima dată în arta teatrului,  acest regizor,  în colaborare 
cu dr.  Olivia Costea (Suedia),  specialist psihodesigner,  propune un nou instrument în 
arta teatrului,  profilul psihologic al personajului,  formulă corectă din punct de vedere 
medical „prin care se defineşte sfera lumii interioare a acestuia şi mai ales se explică 
mecanismele care o generează”. ,  (dr.  Olivia Costea).  Pornind de la acest concept nou,  
Zoltan Schapira creează un spectacol la limita metafizicului,  unde polifonia planurilor 
conduce spre o implozie a sentimentelor ce exprimă idei existenţiale.  În acest context,  
scenografia (Vioara Bara),  ilustraţia muzicală (Valentin Nistor) şi coregrafia (Mariana 
Ghiţulescu) se constituie în „ziduri” de simboluri şi metafore.  Acestea contribuie din plin 
la prelungirea mesajului exprimat de text.  Prin piesa sa,  Cornel Udrea stimulează 
meditaţia asupra unor elemente concrete: „Oamenii sunt nişte marionete ale 
„Creatorului”,  ale guvernelor şi ale societăţilor în care trăiesc”.  Toţi sunt manipulaţi mai 
mult sau mai puţin de forţele exterioare.  Omuil este făcut pentru a fi condus.  Viaţa 
noastră este o aglomeraţie asemănătoare muşuroaielor de furnici.  Toată viaţa ne este 
ocupată de preocuparea supravieţuirii,  de lipsuri,  dar şi de îmbogăţire,  idei bine 
coagulate de autor,  fapt ce-l apropie de teatrul lui Samuel Beckett sau de absurdul lui 
Eugen Ionesco.   

Cele două personaje principale,  un bătrân şi o bătrână,  soţi,  sunt imaginile 
propriilor fiinţe,  în etape diferite ale vieţii,  aşteptând necunoscutul,  adică moartea ce le 
înfiorează existenţa,  deja existenţială,  în contextul felului cum îşi pun problema 
desfăşurării vieţii.  În fundalul scenei apare clepsidra luminată,  iar într-o semiobscuritate 
sub „pielea” căreia ghicim conturul personajelor în diferite etape ale existenţei lor,  
acţiunea se desfăşoară în lumea absurdului.  În această atmosferă ne introduce îngerul 
„Creatorului”,  un rebel „pedepsit” de „Creator”,  pentru nereuşita misiunii lui fiind 
retrimis pe pământ.  Celelalte personaje „trase la şapirograf”,  cu mişcări handicapate,  
reci,  necomunicative,  aparent marionete fără suflet,  reprezintă simbolic lumea lui 
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Cornel Udrea,  de fapt,  lumea noastră.  Piesa se sfârşeşte cu umanizarea îngerului ce este 
trimis din nou pe pământ,  drept pedeapsă că nu şi-a rezolvat misiunea,  aceasta 
însemnând în fapt o involuţie.  Lumea noastră este un azil al inconştienţilor,  aceasta fiind 
o caracteristică a teatrului absurdului.   

Eugen Titu în „Îngerul” îşi reliefează personalitatea ingenuă prin acurateţea 
jocului şi a exprimării mesajului,  ca într-un basorelief baroc.  Cei doi actori,  Simona Urs 
în „Matilda 1” şi Valeriu Buzu în „Palade 1” sunt „expresia” unei familii de intelectuali 
ai zilelor noastre care încearcă să supravieţuiască problemelor „cotidiene penibile şi 
umilitoare”.  Diavolul (Cornelia Diaconescu/ Ion Calotă) întruchipează pe administratorul 
şi femeia-ispită ce sfidează până şi pe Dumnezeu,  corupându-l pe înger de la misiunea 
primită.  Dar,  întrucât ispitele prind în mreje foarte uşor oamenii,  intervin în ajutor 
ielele,  zâne superbe şi dumnezeiesc de atrăgătoare.  Şi nici unul din cei care le-au văzut 
nu au scăpat de sub vraja lor ispititoare.   

Spectacolul cu piesa Raiul,  prima pe dreapta a unit în mod fericit trei mari 
talente: Cornel Udrea - autorul,  Zoltan Schapira – regizorul şi dr.  Olivia Costea – 
psihodesigner,  care prin concepţia lor despre „teatru evolutiv” în „spaţiul” absurdului,  
au declanşate întrebări metafizice în rândul publicului.  Întreaga concepţie regizorală pare 
a fi o însuşire de tablouri semnate de Salvador Dali,  începând cu „The Ecumenical 
Councii” şi sfârşind cu tablourile din suita „viziunilor halucinante”.   

 
P. S.  Înainte de spectacol,  în foaierul teatrului au fost lansate cărţile: „Teatrul 

şi identitatea” şi „Psihorealism în opera lui Larrs Noren” de Zoltan Schapira,  regizorul 
care a pus în scenă piesa Raiul,  prima pe dreapta de Cornel Udrea.  Despre cele două 
cărţi au vorbit criticii Valentin Taşcu,  Mircea Ghiţulescu,  Ion Cepoi şi directorul 
teatrului,  Marian Negrescu.   

„Adevărul de Cluj“,  2007 
 

Teatrul,  ca asumare a vinovăţiei 

  
Aşa cum ne-a obişnuit Teatrul Dramatic „I. D.  Sârbu”,  din Petroşani să facă 

din premieră adevărată sărbătoare a culturii,  acest lucru s-a întâmplat şi pe 16 aprilie 
când a avut loc premiera absolută cu piesa Femeia cu sacoşele de Dumitru Velea.   

Înainte de acest eveniment în sala „Atelier” a teatrului a avut loc lansarea a 
două cărţi editate de Fundaţia Culturală „I. D.  Sârbu”: Pasajul filigranului (versuri) de 
Doru Roman şi Vă somez,  domnule doctor! (teatru) de AL.  Florin Ţene.  Despre cele 
două cărţi au vorbit dramaturgii Dumitru Velea,  Valeriu Butulescu şi criticul literar 
clujean Adrian Tion.   

După aceste eveniment în sala mare a teatrului a început spectacolul cu piesa 
Femeia cu sacoşele,  ce a fost publicată iniţial în volumul Muntele de sticlă (1997).   

Piesa desfăşoară tragicul destin dramatizat al Femeii cu sacoşele (Mirela 
Cioabă),  în perioada stalinistă,  de la noi,  când tancurile ruseşti (sovietice) ne impuneau 
un regim al nedreptăţilor,  al crimei şi al alienării.  Textul piesei este inspirat dintr-un fapt 
real petrecut la Craiova.  Este vorba despre descendenta unei familii bune,  Maria 
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Dorubschi,  talentată pictoriţă,  frumoasă şi graţioasă,  care datorită represaliilor 
comuniste a înnebunit.   

Spectacolul debutează cu trei violuri care schimbă totalemente destinul acestei 
femei: violarea eroinei de propriul logodnic,  incendierea bibliotecii de către „troglodiţii 
în haine de piele neagră” adică securiştii inculţi ai regimului şi violul proprietăţii prin 
actul de naţionalizare din 1949.  Aşa cum obişnuia regimul criminal comunist cu 
opozanţii eroina este internată într-un ospiciu pentru „spălarea creierului”.  Represaliile 
comuniste de aici sunt mult mai rafinate,  de la schingiuiri,  se trece la şocuri electrice şi 
injectarea de substanţe care anihilează voinţa.   

Mirela Cioabă în rolul Mariei face un rol de zile mari,  creând o femeie mai 
aproape de înţelepciune decât de nebunie - lumea o împarte între Ea şi Ceilalţi.  Ceilalţi 
fiind,  invariabil,  comuniştii.  Vehemenţa pamfletului din monologurile finale ale Mariei 
sunt atacuri dure la adresa terorismului comunist.  Efectele teatrale realizate de regizorul 
Horaţiu Ion Apan prin decor,  muzică şi lumini creează nuanţe conotative cu trimiteri 
precise,  spre simbolistică.  Această coagulare,  jocul actorilor cu partea tehnică şi 
regizorală,  dă naştere înţelesului profund al imaginii că lumea Mariei nu a putut fi 
nimicită.   

Jocul actorilor este sigur şi se desfăşoară pe o variată nuanţă diapazonală,  
contribuind din plin la construirea ideii-imagine poetică şi simbolică pe care se bazează 
întreg spectacolul.  De fapt,  acesta este un subtil dar dur rechizitoriu adus comunismului.  
Nicoleta Bolcă,  în Maria Dorubschi (în tinereţe),  creează un personaj diafan şi graţios,  
Dorin Ceagoreanu în Pavel Pavelescu joacă rolul unui tânăr îndrăgostit dar plin de 
ambiţii,  fără morală.   

Scenografia Elenei Buzdugan,  alături de regia lui Horaţiu Ioan Apan au creat 
un spectacol cu simbolistică ce ne duce cu gândul la o „psihodramă la care eroina însăşi 
este invitată în speranţa însănătoşirii” (Mircea Ghiţulescu).   

….  Şi prin acest spectacol ne-am convins că la Teatrul Dramatic „I. D.  Sârbu” 
(director Dumitru Velea) sunt multe talente actoriceşti care alături de celelalte persoane 
ale colectivului acestui teatru ţin flacăra aprinsă a culturii din Valea Jiului şi nu numai.  
Iar Dumitru Velea e unul din cei mai reprezentativi dramaturgi contemporani.   

„Matinal“,  Nr.  3675,  25 aprilie 2003 
 

Colaborare româno-suedeză  în domeniul teatrului  
 

Ultima premieră,  din primăvara aceasta,  de pe scena Teatrului Dramatic,  
„Elvira Godeanu” (director: Marian Negrescu),  din Târgu Jiu,  cu piesa dramaturgului 
clujean Cornel U8drea,  intitulată metaforic Raiul,  prima pe dreapta,  se înscrie ca un 
eveniment teatral ce va rămâne consemnat în istoria teatrului românesc,  dar şi în cel 
suedez.   

Piesa,  pusă în scenă de regizorul suedez Zoltan Schapira,  ne-a dezvăluit un 
magician în felul conceperii spectacolului teatral,  de a transmite mesajul artistic” (dr.  
Olivia Costea,  asistent regie).   

Pentru prima dată în arta teatrului,  acest regizor,  în colaborare cu dr.  Olivia 
Costea (româncă stabilită în Suedia) specialist psihodesing,  propun un nou instrument în 
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arta teatrului.  Este vorba despre profilul psihologic al personajului,  formulă corectă din 
punct de vedere medical,  prin care se defineşte sfera lumii interioare a acestuia şi mai 
ales a explica mecanismele care le generează”.  (dr.  Olivia Costea).   

Pornind de la acest concept nou,  Zoltan Schapira crează un spectacol de teatru 
la limita metafizicului,  unde scenografia (vioara Bara) ilustraţţia muzicală (Valentin 
Nistor) şi coregrafia (Mariana Ghiţulescu),  contribuie la construirea unui simbolism şi a 
unei metafore ce prelungesc mesajul textului.  Autorul,  Cornel Udrea,  prin piesa sa,  ne 
stimulează meditaţia asupra unor elemente concreţionale: „Oamenii sunt nişte marionete” 
ale „Creatorului,  ale guvernelor şi ale societăţilor în care trăiesc”.   

Toţi sunt manipulaţi mai mult sau mai puţin de forţele exterioare.  Omul este 
făcut pentru a fi condus.  Viaţa noastră este o aglomeraţie asemănătoare muşuroaielor de 
furnici.  Toată viaţa noastră ne este ocupată de preocuparea supravieţuirii,  de lipsuri,  dar 
şi de dorinţa de învăluire,  idei bine coagulate de Cornel Udrea,  fapt ce-l apropie de 
teatrul lui Samuel Bechett sau de absurdul lui Eugen Ionesco.   

Personajele sunt recuperate din irealitatea lor şi apoi trimise într-un cosmos 
vidal.  Toate acestea sunt concepute pe un plan metafizic.  Lumea este percepută printr-o 
structură a absurdului.  Cele două personaje principale,  un bătrân şi o bătrână,  soţ şi 
soţie,  trăiesc drama existenţei ca o pedeapsă.  În timp ce vremea se scurge pe fundalul 
scenei,  clepsidră luminată într-o semiobscuritate ce ascunde etapele vieţii personaje - 
marionete ce reprezintă cele două personaje principale la diferite vârste,  reproduc ca o 
reverberaţie în implozie trăirile trecute.   

Într-o lume a absurdului ne introduce soldatul sau îngerul „Creatorului”,  un 
„rebel” pedepsit de Creator pentru nereuşita misiunii lui.  Această nereuşită fiind 
„pedepsită” cu trimiterea pe pământ.  Acesta fiind perceput ca o parte a iadului.  Celelalte 
personaje,  trase la şapirograf,  cu mişcări handicapate,  reci,  necomunicative,  aparent 
marionete fără suflet,  este,  de fapt,  lumea noastră,  lumea oglindită de Cornel Udrea.   

Piesa sa sfârşeşte cu umanizarea îngerului,  ce este trimis pe pământ ca drept 
pedeapsă,  că nu şi-a rezolvat misiunea.  Aceasta înseamnă în fapt o involuţie.  Lumea 
noastră este un azil al inconştienţilor.  Acestea sunt elementele caracteristice teatrului 
absurd.   

Eugen Titu în „Îngerul” îşi reliefează personalitatea îngenuală prin acurateţea 
jocului,  Simona URS ŞI „Matilda 1” şi Valeriu Buzu în „Palade 1” sunt „expresia” unei 
familii de intelectuali ai zilelor noastre,  care încearcă să supravieţuiască problemelor 
vieţii,  cotidiene,  penibile şi umilitoare”.  „Diavolul” (Cornelia Diaconu / Ion Calotă) 
întruchipează „administratorul” şi „Femeia-ispită” sfidează până şi pe Dumnezeu,  
corupându-l pe înger de la misiunea primită dar,  întrucât ispitele prind în mreje foarte 
uşor oamenii,  atunci intervin în ajutor ielele,  zâne,  superb de frumoase şi dumnezeiesc 
de atrăgătoare.  Şi nimeni care le-au văzut,  nu au scăpat de sub vraja lor ispititoare.   

Spectacolul cu piesa „Raiul prima pe dreapta” a unit,  în mod fericit,  trei mari 
talente Cornel Udrea (autorul),  Zoltan Schapira (regizorul) şi dr.  Olivia Costea 
(psihodesigner),  care,  prin concepţia lor despre „teatrul evolutiv în spaţiul” absurdului,  
au declanşat întrebări metafizice publicului,  cei care,  prin aplauze,  a răsplătit un 
spectacol armonizat prin concepţia regizorală originală,  în componenta ei incluzându-se 
muzica costumele,  luminile,  machiajul şi nu înultimuil rând,  mesajul pe care a dorit să-l 
transmită.   
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N. A.  Înainte de spectacol,  în foaierul teatrului,  a avut loc lansarea cărţii 
„Teatrul şi identitatea” de Zoltan Schapria,  manifestare la care au participat criticii 
literari Mircea Giţulescu,  Valentin Taşcu,  Ion Cepoi,  Constantin Zărnecu şi Al.  Florin 
Ţene.   

„Viaţa de pretutindeni“,  iunie-iulie 2005 

 

 
 

Zoltan Schapira: Teatrul şi identitatea 

  
Cunoscutul regizor suedez de origine română,  Zoltan Schapira,  este în 

librăriile din România cu cartea Teatrul şi identitatea,  apărută la Editura „Clusium”,  
2005,  apărută la Editura „Clusium”,  2005,  având o prefaţă semnată de Constantin 
Cubleşan.   

Acest studiu,  cu o bibliografie internaţională bogată,  a fost iniţial lucrarea de 
doctorat a autorului,  susţinută la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj,  şi este 
structurată în următoarele capitole: „Introducere”; „Partea 1 - Migraţia din România în 
Suedia în contextul European”; „Partea a II-a – Românii din Suedia între integrare şi 
păstrarea vitalităţii etnico-culturale”: „Teatru şi identitatea”: „Concluzii” şi 
„Bibliografie”.  La rândul lor,  aceste capitole sunt subdivizionate în funcţie de ideile pe 
care Zoltan Schapira doreşte să le transmită cititorilor săi.   

Aşa cum subliniază prefaţatorul acestei cărţi,  de-a lungul secolelor au existat 
migraţii dintr-o parte a lumii în alta,  având conotaţii şi roluri diferite,  diverse,  în 
civilizaţia locurilor.  Pornind de la cunoscutul dicton latin „Ubi bene,  ibi patria”,  omul 
şi-a construit sufleteşte patria acolo unde a putut să-şi dezvolte capacitatea.  Fiindcă el a 
înţeles că o alternativă de viaţă „are în substrat un marcant factor de internaţionalizare a 
individului”.  Autorul subliniază în excursul său tendinţa majoră a lumii contemporane 
spre globalizare,  în ciuda faptului că,  tradiţional,  suntem legaţi de concepte precum 
„patrie” şi „specific naţional”.  Se cunoaşte că Biblia ne spune că pământul a fost dăruit 
oamenilor fără graniţă „Grădina Eden” era pentru urmaşii Bărbatului şi ai Evei.  Fără 
oprelişti teritoriale.  Mai târziu oamenii şi-au creat graniţele şi interdicţiile dintre ele.  
Deci,  era fenomenul imploziei.  Acum,  acest fenomen socio-uman este invers.  Al 
exploziei.  Se doreşte revenirea la „Grădina Edenului”,  prin fenomenul globalizării,  
implicit cel al europenizării.  Omul doreşte să nu mai existe oprelişti artificiale între ţări 
şi popoare.  În acest context,  autorul analizează pertinent şi la obiect „Rolul spectacolului 
de teatru în comunităţile româneşti din Suedia”.  A căuta,  în esenţa lui,  acest rol,  este a 
căuta principiul comun,  respectiv metoda nevoii,  „de teatralizare” prin comunicarea 
nonverbală,  să defineşti spiritul creator în ceea ce are mai specific atât poporul suedez,  
cât şi cel român,  atunci când e privit spectacolul nu ca potenţă pur şi simplu,  ci ca un act 
necesar.  Înseamnă,  apoi,  să se analizeze epoca în care se plasează spectacolul şi,  mai 
ales,  cu speranţa că vei putea aproxima numitorii comuni,  factorii ce unifică.   
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Zoltan Schapira subliniază în acest capitol evoluţia spectacolului,  ca metaforă 
şi rolul acestuia în psihologia socială prin „şcoala dramaturgică” a lui E.  Goffman.  
Spectacolul de teatru,  ca suport social,  în păstrarea identităţii culturale a românilor din 
Suedia este direct prin vitalitatea etnolingvistică,  în care preocuparea păstrării limbii 
natale şi factorii adiacenţi (caracteristicile demografice,  statutul socio-economic),  
prestigiul naţional şi internaţional al limbii vorbite au un rol determinant.   

Metoda chestionarului folosită de autor în rândul emigranţilor români stabiliţi în 
Suedia îl face pe autorul cărţii să concluzioneze: „În răspunsurile redate (…) se 
formulează foarte bine valenţele teatrului românesc,  dar se sugerează şi alte funcţii ale 
teatrului.  În general,  printre care aceea de relaxare,  de scăpare de stres,  de evadare într-
o lume simbolică,  de atenuare a crizei identitare”.   

O altă funcţie a teatrului este dezbătută de Zoltan Schapira,  cea proiectivă şi de 
catharsis.  Cunoscându-se faptul că teatrul este „oglinda societăţii şi a grupului de indivizi 
care se vede în ea”,  spectacolul devine o sublimare a unor situaţii sociale cu „putere de a 
idealiza”.  Astfel,  parabola şi dramatizarea devin factori importanţi în construcţia 
spectacolului.   

În lucrarea de care vorbim desprindem concluzia că drama analitică,  
întâmplatul se dezvăluie ca necesitate şi destin,  iar nu ca hazard şi întâmplare,  ca în 
drama sintetică,  în drama analitică,  până şi întâmplătorul capătă,  în felu8l retrospecţiei 
în care este reconsiderat,  aceeaşi încărcătură de predeterminare şi de inexorabil,  întrucât 
ceea ce s-a întâmplat nu se mai poate modifica (cum spune Lukacs care interiorizase 
perfect definiţia lui Schiller).   

În pagini întregi din carte,  autorul analizează psihorealismul din piesele lui Lars 
Noren care „incită la intensificarea reflexivităţii de sine”.   

Interesantă este poezia lui Zoltan Schapira care afirmă că „europenizarea 
înseamnă o mai facilă comunicare şi mişcare populaţională şi,  în consecinţă,  o mai mare 
apropiere de patria mamă”.  Afirmaţie la care subscriu şi la care adăugăm: autorul cărţii 
„Teatrul şi identitatea”,  este cealaltă faţetă „bine conturată de lecturi temeinice” (prof.  
univ.  dr.  Traian Rotaru) reflectate în originale analize ale regizorului Zoltan Schapira,  
poetul scenei şi a structurilor cristalizate.   

„Viaţa de pretutindeni“,  iunie-iulie 2005 

 

Nesătulul sau implicarea teatrului politic 

  
Ne-am obişnuit ca premierele Teatrului Dramatic „Ion D.  Sârbu” din Petroşani,  

condus de poetul şi dramaturgul Dumitru Velea,  să fie adevărate regale ale unor 
spectacole de înaltă ţinută.  Şi toamna aceasta,  la deschiderea stagiunii,  acest fapt nu s-a 
dezminţit.  Într-o sală elegantă şi plină de iubitori ai Thaliei din oraşul „aurului negru”,  o 
echipă de talentaţi actori,  sub bagheta regizorului artistic Marius Oltean,  care semnează 
şi ilustraţia muzicală,  s-a întrecut în a da viaţă personajelor din piesa Nesătulul 
(comedie) de grecul Dimitri Psathas.   

Datorită acurateţii traducerii făcută de poeta Corina David Angnostru,  româncă 
stabilită în Grecia,  colaboratoare la RT3,  autoare a unui volum de versuri în curs de 
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apariţie în România şi a unor grupaje de poeme ce au văzut lumina tiparului în revista 
TRIBUNA,  piesa grecului Psathas a putut prinde viaţă pe o scenă a unui prestigios teatru 
din ţara noastră.   

Subiectul piesei este o radiografie a unui destin tragi-comic,  de actualitate,  
angrenat,  şi datorită hazardului,  în circuitul social al vieţii,  cu toate complicaţiile 
comice pe care le presupune aceasta: ascensiunea socială şi profesională,  prin căsătorie şi 
ambiţie,  criză morală şi sentimentală.   

Mihalkia Kabadais,  patron şi om bogat,  tată a două fete năzdrăvane,  
întruchipat cu talent şi acurateţe de Florin Plaur,  este pus în situaţii comice de cele două 
fete,  Lena (Oana LKiciu - suavă şi subtilă) şi Dina (Izabela Badovivs - ambiguă şi 
reflexivă),  dar mai ales de soţie,  Doamna Kabadai (Francisca Chorobea - autoritară şi 
verosimilă),  care în complicitate cu mai tânărul ginere (ajuns în această postură datorită 
unui accident de maşină) se complace în postura de jucătoare de cărţi.  Nesătulul,  de fapt 
un „bătut de soartă”,  fără casă şi masă patronul întreprinderii la care a fost angajat de 
socru şi un abil politician,  fără scrupule şi tot mai avid de putere.   

Boris Melinti ca o mănuşă intră o în „pielea” personajului Hristos Hrisazis,  
colorând cu toate clişeele „trăirilor” evoluţia personajului,  iar Toni prinde viaţă datorită 
talentului actorului Rozmarin Delica.   

Nu putem să trecem cu vederea evoluţia plină de vervă a Nicoletei Nicolescu în 
Sofula,  rolul bine definit a lui Mihai Clita în Manolis şi creionarea unor subtile personaje 
„funcţionăreşti” cu Simona Burtea şi Liviu Timofte.   

Scenografia semnată de Elena Buzdugan,  sonorizarea Doinei Olariu şi luminile 
lui Nicolae Regia contribuie din plin la crearea atmosferei unei acţiuni autentice şi foarte 
actuală în contextul României.   

Încă o dată ne-am convins că închegata trupă de actori şi tehnicieni de la Teatrul 
Dramatic „Ion D.  Sârbu” din Petroşani,  condusă cu talent de Dumitru Velea este un 
colectiv de talie naţională şi că,  acolo,  în Valea Aurului Negru,  nu se mai poate vorbi de 
un teatru de provincie.   

„Crişana Plus“,  vineri,  30 mai 1997 
 

Regia de teatru mod de a esenţializa mesajul  
 

Dacă în teatru,  în ansamblul lui,  nu se face calea întoarsă până la matricea 
existenţială a personajului,  aşa cum subliniază Cesare Brandi,  referentul este esenţializat 
în mod optic şi după felul cum este „proporţionat” de viziunea regizorală prin care este 
percepută de spectator.  Cu alte cuvinte prezenţa referentului mai trece şi prin concepţia 
regizorului pentru a deveni flagrantă.   

De aici decurge ampla serie de esenţializări în contextul existenţializării unuia şi 
aceluiaşi personaj,  sau a uneia şi alteia dintre piesele de teatru.  Pornind de la această 
concepţie,  tânărul regizor Horaţiu Ioan Apan,  de-acum un experimentat om de teatru,  
(având în vedere nu numai anii „sacrificaţi” pe „altarul Thaliei”,  ci şi originalitatea 
viziunilor sale regizorale în asamblarea scenică a numeroase piese de teatru),  s-a oprit 
asupra autorului american Tenessee Williams cu a sa piesă „Menajeria de sticlă”,  pe care 
a montat-o pe scena Teatrului Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani şi a cărei premieră a 
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avut loc în seara zilei de 19 octombrie a. c.  O fericită alegere,  ţinând seama de 
asemănarea,  până la identificare,  dintre subiectul şi atmosfera piesei şi realitatea de 
astăzi din ţara noastră,  a prelungitei tranziţii prin care trecem,  chinuitor de dureros,  
Premiera absolută a piesei „Menajeria de sticlă” de Tenesse Williams (1911-19839 a avut 
loc la 26 decembrie 1944,  la Chicago,  care a fost primită cu entuziasm de public şi 
critică.   

Preluarea de către Teatrul Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani (director 
Dumitru Velea),  a piesei „Menajeria de sticlă”,  la propunerea regizorului Horaiu Ioan 
Apan,  este un act de cultură,  nu numai prin faptul că se aduce pe scenă o piesă a unui 
autor american ce a primit două premii Pulitzer,  dar,  mai ales,  pentru concepţia 
regizorală în a tuşa elementele ce au similitudine cu realitatea românească,  de a evidenţia 
virtuţile umane,  prin contraste de caractere,  gingăşia sentimentelor,  în general trăirile 
pur umane,  prin acurateţea jocului actorilor.   

„Menajeria de sticlă” i-a adus autorului ei primul succes scenic.  Piesa 
creionează un realism social profund,  evidenţiind contrastele în scopul conturării 
caracterelor.  Este vorba de drama femeii singur,  Amanda (Francesca Chorobea,  ce şi-a 
pus toată experienţa în realizarea unui personaj autentic),  copleşită de civilizaţia unei 
societăţi ce acordă drepturi,  dar nu şi satisfacţii.  Reminescenţele unor elemente 
freudiene şi descătuşările pasionale o cuprind ca o chingă,  într-un uni vers ce şi-l zideşte,  
încet şi iremediabil,  precum viermele cuprins în propria-i gogoaşă.   

Amanda,  mama a doi copii,  Laura şi Tom,  este o femeie părăsită de un soţ 
beţiv şi autoritar,  îşi susţine cu energia „leoaicei” fiica care este infirmă.  În dorinţa 
mamei de a-i găsi un soţ; fratele Tom îşi aduce prietenul,  în speranţa căsătoriei cu Laura.  
Cu toate că Jim,  prietenul,  este logodit,  întâlnirea dintre cei doi,  foşti colegi de şcoală,  
îi dă Laurei încredere în viaţă.  Este un balsam al speranţei.  Această scenă jucată de 
actorii Nicoleta Boică (debut pe scena teatrului din Petroşani) şi Boriş Melinte (Jim) este 
adevărată poezie,  secvenţă de o expresie puternică ce declanşează în eul spectatorului o 
gamă vibrantă de sentimente.  La această atmosferă contribuie muzica inteligent aleasă.  
Dar Laura rămâne în lumea ei,  cu visuri candide rătăcite printre bibelourile de sticlă.  
Acestea căpătând simboluri şi conotaţii existenţiale.  Refugiul în lumea cinematografului 
al lui Tom (Nicolae Vicol),  reprezintă fuga de existenţa prezentului în ultima instanţă de 
sine,  dar rupe barierele dintre cele două planuri,  realitatea şi imaginarul,  construind un 
paralelism a două timpuri,  unul trecut,  trăit de bătrânul Tom (Rozmarin Delica,  actor cu 
experienţă)( şi cel prezent prin care trece fiul său,  tânărul Tom.   

Două prezenţe feminine predomină scena.  Cea a Franciscăi Chorobea,  în 
Amanda,  mamă care îşi apară cu o energie nemărginită fragilitatea fiicei sale Laura; dar 
în spatele acestei puternice personalităţi simţim acea sensibilitate care propulsează 
construcţia caracterului.  Cea de-a doua prezenţă feminină,  tânăra Nicoleta Bolcă,  care 
vine de la Teatrul din Baia Mare,  unde a jucat în spectacole de revistă,  este o prezenţă 
ingenuă ce transfigurează infirmitatea într-o iluminare a ritmurilor fiinţei din interiorul 
eului.  Mai subliniem o dată virtuozitatea Franciscăi Chorobea care atinge arpegiul dintre 
sublim şi autenticitate.   

Întregul colectiv de actori şi cel tehnic au răspuns nuanţat la „vibraţiile 
baghetei” regizorului clujean Horaţiu Ioan Apan care a făcut din premierea piesei 
„Menajeria de sticlă” o sărbătoare,  având o sală aproape plină şi receptivă,  în condiţiile 
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când,  în paralel,  se desfăşura în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor „Sărbătoarea 
Petroşanilor”,  la care participau cântăreţi cunoscuţi de muzică populară.   

Un „duel” benefic al artelor,  din care a ieşit învingător Măria Sa Spectatorul.   

„Curierul“,  Nr.  397,  28 oct.  2002 

Dumitru Velea,  Zilele de pe urmă  
 

Harnic şi aureolat cu divinul har al talentului mentor şi îndrumător al tinerelor 
talente de pe Valea Aurului Negru (Petroşani),  Dumitru Velea este autorul volumelor de 
versuri şi eseuri Lucifera,  Editura Cartea Românească (19739,  Banchetul,  eseuri de 
estetică şi filozofie,  Editura „Cartea Românească” (19849 Odette,  poeme,  Editura 
Fundaţiei I. D.  Sârbu (1994),  Între Scylla şi Canybda,  şi multe alte lucrări publicate în 
mai toată presa literară din ţară.  Ca director al Teatrului de Stat din Petroşani,  a pus în 
scenă şi a încurajat afirmarea dramaturgiei româneşti contemporane şi clasice,  dar nu 
neglijând piesele de teatru reprezentative din patrimoniul universal Punând bazele 
Fundaţiei şi Editurii „Ion D.  Sârbu” al cărui preşedinte şi director este,  a publicat 
numeroase volume de proză şi poezie ale autorilor contemporani,  conturând o şcoală de 
promovare a literaturii române.   

Iată că,  după apariţia volumului de poeme „Cuvinte fără orizont”,  îmi parvine 
de la Petroşani volumul de teatru,  semnat de Dumitru Velea şi intitulat foarte sugestiv 
„Zilele de pe urmă”,  apărut la Editura Fundaţiei Culturale Ion D.  Sârbu.  Cartea are o 
ţinută grafică ireproşabilă şi cuprinde şase piese de teatru Legea,  Frumoasa lumii,  
Baboiul,  Zilele de pe urmă,  Ultimul Căluş şi Rusalii apocaliptice,  formând un tot unitar 
ce ne dezvăluie viziunea autorului asupra conflictelor de idei în contextul desfăşurării 
scenei a acţiunilor pornite de la anumite povestiri,  legende şi datini.   

Prima piesă Legea,  în patru părţi,  este o fantezie ce îşi are rădăcinile adânc 
înfipte în legendele musulmane unde dorinţa de lumină şi este primordială,  deasupra 
tuturor fiind LEGEA.   

Frumoasa lumii,  a doua piesă din volum porneşte,  ca pretext,  de la basmul cu 
acelaşi titlu,  transcris fragmentar şi versificat parţial.  De Mihai Eminescu.  Transcrierea 
dramatică a acestui basm,  aşa cum subliniază în subtext poetul Dumitru Velea încearcă,  
pe lângă ceea ce îi este propriu,  să umple lacunele fragmentării basmului şi să scoată din 
umbră simbolurile pasărea de aur şi cul de marmură.   

Măiestria dramaturgului constă în construirea firescului,  în dialog cu insecţii 
livreşti,  păstrând atmosferă de basm ce se desfăşoară într-un context etnografic specific.  
Tensiunea acţiunii creşte pe măsură ce se apropie de final,  sfârşind într-o hotă 
ţărănească.   

Tot după o povestire populară Baboiul,  păstrează,  în mare acţiunea povestirii 
„Dă-dămult … mai dă-dămult”,  publicată în Opera IV (1938) ale lui I. L.  Caragiale,  
piesa lui Dumitru Velea esteo adaptare dramatică în condiţiile scenei,  iar desfăşurarea 
aciunii este sensibil schimbată datorită poziţiilor interpuse ale personajelor.  Piesa aduce 
noi personaje faţă de poveste,  acestea erau doar episodice în varianta Caragiale 
Remarcăm strădania autorului de a păstra marea lui Caragiale  
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Piesa de rezistenţă a volumului este „Zilele de pe urmă”,  care pentru a sugera 
sensurile în cele mai amănunţite nuanţe ale tradiţionalului Căluş este împărţit în două 
părţi: „Ultimul căluş” şi „Rusalii apocaliptice”.   

Aşa cum subliniază dramaturgul şi poetul Dumitru Velea în finalul cărţii 
„Căluşul reprezintă un nex de semnificaţii generate de o realitate artistică,  structurată în 
şi de cultură: cum sublinia şi Lucian Blaga.   

Acţiunea piesei păstrează ritualul pregătitor al Căluşului,  care începe cu trei 
săptămâni înainte de Rusalii,  ce se desfăşoară pe hotarul satului într-o iniţiere secretă şi 
de taină sub jurământ sfânt.  Un rol important îl are în piesă Vătaful,  care este 
conducătorul cuplului ce se află sun stăpânirea Împărătesei zânelor,  irodiasa,  dar un rol 
şi mai important îl are Mutul Acesta este marcat şi reprezintă virilă şi de reproducere a 
omului.   

Structura căluşului surprinde şi o parte de simbolistica modernă din care nu 
lipsesc scenele burleşti.   

În spatele Nebunului din Căluşi,  uneori stă un înţelept care prin gesticulaţie,  a 
mascării sale exprimate apare ca un element al sărbătorii exploziei erotice a lumii.   

Prin vocaţia lui Dumitru Velea de a revigora atmosfera arhaică a unor povestiri 
din folclorul nostru şi din tezaurul universal în tiparele scenei,  dând sensul înalte unor 
conflicte de idei şi fapte pentru a scoate la iveală şi a crea secvenţe memorabile,  subtil 
simbolice,  prin maturitatea stilului şi stăpânirea dialogului şi tehnicii dramaturgiei,  
descoperim un autor îndelung exersat în arta dramaturgiei cu talent indiscutabil în acest 
domeniu.   

„Curierul“,  Anul III,  Nr.  115-116,  12 mai 1997 
 
Nesătulul sau implicarea teatrului în politic  

 
Ne-am obişnuit ca premierele Teatrului Dramatic „Ion D.  Sârbu” din Petroşani,  

condus de poetul şi dramaturgul Dumitru Velea,  să fie adevărate regale ale unor 
spectacole de înaltă ţinută.  Şi în toamna aceasta,  la deschiderea stagiunii,  acest fapt nu 
s-a dezminţit.  Într-o sală elegantă şi plină de iubitori ai Thaliei din oraşul aurului negru,  
o echipă de talentaţi autori,  sub bagheta regizorului artistic Marius Oltean,  care 
semnează şi ilustraţia muzicală,  s-a întrecut în a da viaţă personajelor din piesa 
„Nesătulul” (comedie) de grecul Dimitri Psathas.   

Datorită acurateţii traducerii,  făcută de poeta Corina David Anagonstu,  
româncă stabilită în Grecia,  colaboratoare la RT3,  autoare a unui volum de versuri în 
curs de apariţie în România şi a unor grupaje de poeme ce au văzut lumina tiparului în 
revista „Tribuna”,  piesa grecului Psathas a putut prinde viaţă pe o scenă a unui prestigios 
teatru din ţara noastră.   

Subiectul este o radiografie a unui tragik-comic,  de actualitate,  angrenat şi 
datorită hazardului,  în circuitul social al vieţii,  cu toate complicaţiile comice pe care le 
presupune aceasta: ascensiune socială şi profesională,  prin căsătoria şi ambiţie,  criză 
morală şi sentimentală.   

Mihalis Kabadais,  patron şi om bogat,  tată a două fete năzdrăvane,  întruchipat 
cu talent şi acurateţe de Florin Paur,  este pus în situaţii comice de cele două fete: Lena 
(Oana Liciu - suavă şi subtilă) şi Dina (Izabela Badovics - ambiguă şi reflexivă),  dar mai 
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ales de soţie,  doamna Kabadais (Francisca Chorobea - autoritară şi verosimilă),  care,  în 
complicitate cu mai tânărul ginere (ajuns în această postură datorită unui accident de 
maşină) se complace în postura de jucătoare de cărţi.  „Nesătulul”,  de fapt un „bătut de 
soartă”,  fără casă şi masă printr-un concurs de împrejurări şi a unor ambiţii neţărmurite,  
devine patronul întreprinderii la care a fost angajat de socru şi un abil politician,  fără 
scrupule şi tot mai avid de putere.   

Boris Melinti,  ca o mănuşă,  intră în „pielea” personajului Hristos Hrisazis,  
colorând cu toate clişeele „trăirilor” evoluţia personajului,  iar Toni prinde viaţă datorită 
talentului actorului Romarin Delica.   

Nu putem să trecem cu vederea evoluţia plină de vervă a Nicoletei Nicolescu în 
Sofula,  rolul bine definit al lui Mihai Clita în Manolis şi creionarea unor subtile 
pesrsonaje „funcţionăreşti” cu Simona Burtea şi Liviu Timofte.   

Scenografia,  semnată de Elena Buzdugan,  sonorizarea Doinei Olariu şi 
luminile lui Nicolae Resiga contribuie din plin la schiţarea atmosferei unei acţiuni 
autentice şi foarte actuală în contextul României.   

Încă o dată,  ne-am convins că închegata trupă de actori şi tehnicieni de la 
Teatrul Dramatic „Ion D.  Sârbu” din Petroşani,  condusă cu talent de Dumitru Velea,  
este un colectiv de talie naţională şi că,  acolo,  în Valea Aurului Negru,  nu se mai poate 
vorbi de un teatru de provincie.   

„Curierul“,  Nr.  140,  27 octombrie 1997 
 

Dana Dânşoreanu: Sărbătoarea efemerului  
 

Se află în librării volumul de debut Sărbătoarea efemerului de Dana 
Dânşoreanu,  scoasă de sub teascurile Casei de Editură Dokia Cluj-Napoca,  1997,  cu o 
postfaţă de Radu Creţu.   

Cartea,  care se deschide cu un moto din „Sunt spiritul adâncurilor”,  de Nicolae 
Labiş,  cuprinde 48 de poeme de o voluptate controlată şi reflecţie ce ne revelează o 
inteligenţă lirică.   

Sinceritatea trăirilor ce străbate din poeme freamătă de senzualitatea 
imaginaţiei,  din care irup întrebări.  „Ce e viaţa? Ce e moartea?/ Ce sunt eu?/ De unde 
am venit? De ce pleca-voi,  oare? Când în jur e amăgire / Nimic definit,  fiasco,  nebunie 
sau descoperim versuri ce declanşează un elan meditativ: „Efemeritatea siguranţei,  nimic 
nu-mi garantează elanul vieţuirii,  aceeaşi noapte continuă mă locuieşte,  sensul e doar 
derulare,  aici mă identific,  în spaime,  mizerii şi sudoare”.   

Cert este că poeta Dana Dânşoreanu este o nostalgică,  al cărei eu declanşează 
viziuni lirice cu sensuri morale în care se încheagă raporturile fiinţei cu lumea.  Abstract,  
definesc trecutul şi totuşi,  o rază de soare pătrunde în yala sufletului tău,  dorinţa stării 
neelucidate,  sau continuă trăirile în nostalgia spiritualităţii şi elanul purificării „implor 
înţelegere,  sper să nu fie un vis dus de prezentul stării de maturitate”.  Volumul de faţă 
este o confesiune lirică cu un ingenios scenariu liric,  deşi nu atât construcţia lucidă dă 
coerenţă versurilor,  cât permanenta stare de criză,  resimţită acut: „Descriu o suferinţă 
adâncă şi neştiută,  în inima străină a corpului de gheaţă,  sau sentimente inefabile ca 
„ard” în „flăcările” iubirii „Îţi caut faţa în noapte,  obrajii şi fruntea încrustată de dureri, 
s-o iei în mâini,  sub stropi de lacrimi,  alungându-mi singurătatea,  simţământul iubesc”.   
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Poemele au o contabilitate interioară,  cu un ton potolit şi imaginativ.  „În 
noaptea abătută,  deasupra noastră,  doi pomi vecini se sărută,  neştiutori”.  Poeta exaltă 
în viziuni convulsive şi tenifiante,  într-o interioritate în stare de criză,  tulburând 
confesiunea prin spectacole lirice.  „Agonia sufletului e scăldată în lacrimi.  Am pierdut 
pentru a câta oară,  nici eu nu ştiu?”,  sau „Îmi zâmbeşti trist,  nu doresc mila ta,  caută-
mă în lacul lacrimilor mele . . ” 

Universul liric este ingenuu,  cu eufori bine jucate,  în care exultanţa nostalgică 
este dublată de imageria echivocă iar sensibilitatea interogativă surprinde destrămarea 
certitudinilor: „Sensul vieţi mele şi sensul în sine,  mi-apasă tâmplele,  gesturile 
obişnuite.  Dincolo de zid,  durerea goală lâncezeşte,  în toate simţurile mele,  
singurătatea a pătruns în fiecare lucru,  chiar şi în tine,  martor al atâtor fapte ireparabile.  
Oare mai pot să mă mai apăr de propriul meu trecut?”.   

Fertilitatea dragostei,  ritmurile ei sunt recuzite permanente ale unui scenariu în 
continuă mişcare şi transformare „Bărbate,  care-mi dai puterea să-nfrunzesc ca un copac,  
cum să te învăţ să iei aminte mărturisirilor?”.   

Delicateţea poeziilor,  suavitatea lor şi visarea se coagulează într-o confesiune 
de vibraţie sufletească delicată: „Când am dat de poalele inimii,  am concluzionat odată 
vom visa totul de la început,  odată o vom visa totul până la capăt”.   

Pe fondul acestor sensibilităţi deosebite în care se trădează efluviile unei vârste 
ingenue,  mai este loc pentru multe acumulări,  însă poeta argumentează că timpul mă va 
face să ies învingătoare.  O credem pe cuvânt.   

„Curierul“,  Nr.  141,  3 noiembrie 1997 
 

Dumitru Velea.  Zilele de pe urmă  
 

Harnic şi aureolat cu divinul har al talentului,  mentor şi îndrumător al tinerelor 
talente de pe Valea Anului Negru (Petroşani),  Dumitru Velea este autorul volumelor de 
versuri şi eseuri „Lucifera”,  Editura „Cartea Românească” (1973) „Banchetul”,  eseuri 
de estetică şi filozofie,  Editura „Cartea Românească (1984) „Odette”,  poeme,  Editura 
Fundaţiei I. D.  Sârbu,  (1994),  „Între Seylla şi Carybda”,  şi multe alte lucrări publicate 
în mai toată presa literară din ţară.  Ca director al Teatrului de Stat din Petroşani,  sus în 
scenă şi a încurajat afirmarea dramaturgiei româneşti contemporane şi clasice,  dar nu 
neglijând piesele de teatru reprezentative din patrimoniul universal.  Punând bazele 
Fundaţiei şi Ddituri „Ion D Sârbu al cărui preşedinte şi director este,  a publicat 
numeroase volume de proză şi poezie ale autorilor contemporani,  conturând o şcoală de 
promovare a literaturii române.   

Iată că,  după apariţia volumului de poeme,  „Cuvinte fără orizont”,  îmi parvine 
de la Petroşani volumul de teatru,  semnat de Dumitru Velea şi intitulat foarte sugestiv 
„Zilele de pe urmă”,  apărut în Editura Fundaţiei Culturale Jon D Sârbu.  Cartea are o 
ţinută grafică ireproşabilă şi cuiprinde şase piese de teatru „Legea”,  „Frumoasa lumii”,  
„Baboiul”,  „Zilele de pe urmă”,  „Ultimul Căluş” şi „Rusalii apocaliptice”,  formând un 
tot unitar ce ne dezvăluie viziunea autorului asupra conflictelor de idei în contextul 
desfăşurării scenice a acţiunilor pornite de la anumite povestiri,  legende şi datini.   
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Prima piesă „Legea”,  în patru părţi,  este o fantezie ce îşi are rădăcinile adânc 
înfipte în legendele musulmane unde dorinţa de lumină şi închinare este primordială,  
deasupra tuturor fiind LEGEA.   

„Frumoasa lumii”,  a doua piesă din volum porneşte,  ca pretext,  de la basmul 
cu acelaşi nume, m transcrie fragmentar şi versificat parţial,  de Mihai Eminescu.  
Transcrierea dramatică a acestui basm,  aşa cum subliniază în subtext poetul Dumitru 
Velea Încearcă pe ceea ce îi este propriu,  să umple lacunele fragmentării basmului şi să 
scoată din umbră simbolurile pasărea de aur şi cul de marmură.   

Măiestria dramaturgului constă în construirea trecutului,  în dialog cu inserţii 
livreşti,  păstrând atmosfera de basm ce se desfăşoară într-un context etnografic specific.  
Tensiunea acţiuni creşte pe măsură ce se apropie de final,  sfârşind într-o hotă ţărănească.   

Tot după o povestire populară „Baboiul”,  păstrează,  în mare acţiunea povestirii 
„Dă-dămult … mai dă-dămult”,  publicată în „Opera IV” (1938),  ale lui I. L.  Caragiale,  
piesa lui Dumitru Velea este o adaptare dramatică în condiţiile scenei,  iar desfăşurarea 
acţiunii este sensibil schimbată datorită poziţiilor intrapuse ale personajelor.  Piesa aduce 
noi personaje faţă de poveste,  acestea erau dora episodice în varianta Caragiale 
Remarcăm strădania autorului de a păstra marca lui Caragiale”.   

Piesa de rezidenţă a volumul este „Zilele de pe urmă”,  care pentru a sugera 
sensurile în cele mai amănunţite nuanţe ale tradiţionalului „Căluş” este împărţită în două 
părţi „Ultimul căluş” şi „Rusalii apocaliptice”.   

Aşa cum subliniază dramaturgul şi poetul Dumitru Velea în finalul cărţii 
„Căluşul” reprezintă,  un nex de semnificaţii generate de o realitate artistică,  structurată 
în şi de milenii de cultură”,  cum sublinia şi Lucian Blaga.   

Acţiunea piesei,  păstrează ritualuri pregătitor al Căluşului care începe cu trei 
săptămâni înainte de Rusalii,  ritual ce se desfăşoară pe hotarul satului într-o iniţiere 
secretă şi de taină sub jurământ sfânt.  Un rol important îl are în piesă Vătaful,  care este 
conducătorul cuplului ce se află sub stăpânirea Împărătesei zânelor,  irodiasa, ,  dar un rol 
şi mai important îl are Mutul.  Acestea este mascat şi reprezintă vitalitatea virilă şi de 
reproducere a omului.   

Structura căluşului surprinde şi o parte de simbolistica nocturnă din care nu 
lipsesc scene burleşti.   

În spatele Nebunului din Căluşi,  uneori stă un înţelept care prin gesticulaţie,  a 
mascării sale exorcizate apare ca un element al sărbătorii exploziei erotice a lumii.   

Prin vocaţia lui Dumitru Velea de a revigora atmosfera arhaică a unor povestiri 
din folclorul nostru şi din tezaurul universal în tiparele scenei,  dând sensuri înalte unor 
conflicte de idei şi fapte pentru a scoate la iveală şi a crea secvenţe memorabile,  subtil 
simbolice,  prin maturitatea stilului şi stăpânirea dialogului şi tehnicii dramaturgiei,  
descoperim un autor îndelung exersat în arta dramaturgiei cu talent indiscutabil în acest 
domeniu.   

Un spectacol al speranţelor  
 

În condiţiile de astăzi,  când cultura este marginalizată de guvernanţi,  când o 
mare parte din buget este direcţionat spre alte sectoare economice muribunde şi 
neproductive,  activităţile teatrelor cu punerea în scenă a unor spectacole de mare ţinută 
au devenit gesturi de eroism,  care ne confirmă,  încă o dată,  că oamenii de cultură,  
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întotdeauna,  şi în toate timpurile,  prin sacrificii inimaginabile,  au salvat de la pieire 
„zeiţa” protectoare a evoluţiei intelectuale a omenirii.   

Aşa cum spuneam,  în această conjunctură,  când la cârma Ministerului Culturii 
se află un actor,  teatrele din ţară suferă din lipsă de fonduri băneşti.  Dar … s-a dovedit,  
încă o dată,  că atunci când în fruntea unui colectiv de teatru se află un talent autentic,  
dublat de un spirit practic managerial,  dăruit cu trup şi suflet Thaliei,  situaţia este 
salvată.   

Astfel de conjunctură întâlnim la Teatrul de Stat „I. D.  Sârbu din Petroşani,  în 
fruntea căruia se află talentatul poet şi dramaturg Dumitru Velea,  instituţie culturală care,  
anul acesta,  împlineşte 50 de ani de la înfiinţare.   

Fiecare premieră a acestui teatru devine o sărbătoare a spiritului,  un mijloc de 
comunicare cu spectatorii,  un act de cultură şi ţinută intelectuală,  care ne confirmă (a 
câta oară?) că această instituţie din Valea Aurului Negru este „lumina” călăuzitoare prin 
tunelul existenţei.   

Am participat la ultima premieră,  din actuala stagiune,  a Teatrului de Stat din 
Petroşani,  al cărui colectiv a prezentat piesa 2000 de dolari pentru nevasta mea,  comedie 
în două acte,  de dramaturgul suedez Bjom Arthen,  în regia tânărului student Liviu 
Schapira,  secondat de tatăl său,  cunoscutul regizor Zoltan Scheapira.   

Subiectul piesei este simplu,  dar a fost salvat,  în mare parte,  de jocul actorilor,  
jumătate din el fiind absolvenţi,  din anul trecut,  ai institutului de Teatru din Târgu 
Mureş.  Desfăşurarea evenimentelor se face ascendent pe firul conflictual care 
scurtcircuitează comicul scos în evidenţă,  nu atât prin jocul actorilor,  ci,  mai mult,  prin 
ceea ce exprimă textul.   

Prestanţa în scenă,  experienţa lui Rosmarin Delica au dat viaţă unui personaj 
care creează comicul tocmai prin seriozitatea lui Cecil Humperton.   

Mihai Clita,  în rolul valetului John,  face să vibreze,  diapazonul expresiei şi al 
mişcării scenice,  dând viaţă unui personaj de o autentică existenţă Gesturile sigure,  de o 
autentică existenţă.  Gesturile sigure,  inexpresivitatea feţei,  ştiinţa de a scoate comicul 
tocmai prin elucidarea lui ne confirmă,  încă o dată,  faptul că Mihai Clita este un actor de 
mare talent.   

Boris Malinti,  un actor cu un potenţial scenic variat şi profund,  de data aceasta,  
nu a prea reuşit să dea viaţă personajului pe care l-a jucat.  Bill Hampton nu a fost salvat 
pe scenă nici de autor,  care,  prin replici şi dialog,  nu a reuşit să-i dea viaţă şi nici de 
Boris Melinti care s-a străduit,  totuşi să-şi salveze rolul.   

Piesa fiind o comedie de conjunctură,  în care Bill Hampton (Boris Melinti) îşi 
pierde nevasta,  Sylvia (Vcitoria Loghin),  la cărţi,  nu accentuează situaţiile ocice; de aici 
şi faptul că acele ocnflicte care trebuiau să stârnească hohotele de râs ale spectatorilor,  au 
făcut doar să înflorească o undă de zâmbet în colţul buzelor acestora.   

Celelalte personaje au fost jucate de Valentin buzdugan,  Eduard Dumitraş 
Dorin Ceaboreanu,  Izabela Badovice şi Nicoleta Niculescu, c are s-au străduit să dea 
viaţă unui text pe care regizorii l-au impus,  neconvinşi,  nici ei,  de personajele din 
distribuţie.   

Cu toate scăpările de regie,  spectacolul a fost o reuşită şi,  în faţa unei săli plină 
până la refuz,  colectivul Teatrului de Stat din Petroşani a promovat cu brio încă un 
examen al competenţei.  Acolo unde o personalitate literară (Dumitru Velea) polarizează 
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în jurul ei toate energiile,  prin talent,  experienţă şi competenţă,  lumina actului de 
cultură se revarsă binefăcătoare peste noi,  ca un gest dumnezeiesc.   

„Curierul“,  Nr.  161,  6. IX. 1998 

Un regal: premiera piesei Seneca sau sfârşitul unei iubiri  
După mulţi ani de cenzură şi refuzuri nejustificate uneori,  iată,  pe scena 

Naţionalului clujean se află,  din nou o piesă semnată de Viorel Cacoveanu,  acel autor 
dramatic incomod ce vine din lumea gazetăriei şi care spune lucrurilor pe nume,  cu 
incisivitate şi umor,  cu amărăciune şi sinceritate,  îndemnându-ne la profunde meditaţii.   

Apărută,  mai întâi,  în carte,  Seneca sau sfârşitul unei iubiri la Editura 
„Expansion – Armonia”,  1995,  piesa,  în regia artistică a lui Kincses Elemer,  aduce,  în 
prim-planul scenei,  imaginea unui Nero,  împărat roman (54-68 după Cristos),  educat de 
filozoful Seneca,  sub a cărui influenţă stau primii săi ani de domnie.   

Elementul istoric conturat de autor şi accentuat de regizor prin jocul actorilor 
este un pretext,  ales de autor,  pentru a plonja în actualitate,  a face un rechizitoriu 
dictatorilor care impun societăţii comportamente anormale.   

Prin jocul său,  pedalând pe toate registrele la îndemâna actorului cu talent,  
inclusiv gesticulaţia şi tonalitatea flexibilă a vocii,  Dorin Andone creează un Nero crud 
şi ambiţios,  ce trece de la o stare la alta,  practic dând viaţă la două personaje ce,  prin 
reverberaţii,  se desprind unul de altul i apoi se suprapun,  în funcţie de stările prin care 
trece dictatorul.  Jocul lui Dorin Andone este unul de virtuozitate şi profesionalism,  
făcând din premiera de pe scena Naţionalului clujean un spectacol de actor,  iar calitatea 
textului mă face să adaug şi unul de autor.   

Apariţia lui Anton Tauf în rolul filozofului Seneca este a unui înţelept 
imperturbabil,  ce nu-l impresionează nimic pe această lume,  cu prestanţa experienţei,  
creând,  potrivit eticii filozofului,  acel postulat în umbra căruia omul trebuie să se supună 
destinului în viaţa exterioară,  depărtându-se,  prin viaţa spirituală,  de evenimentele 
contemporane şi dispreţuind bunurile materiale.   

Jocul nuanţat al Cristinei Pardanschi,  în Agripina,  a conturat un personaj 
istoric autoritar,  implicat în viaţa cetăţii.   

Rolul Poppeii,  personajul care îşi urmăreşte ţelul,  folosindu-se de farmecele 
feminine,  este bine jucat de Geanina Călinescu,  care pedalează pe armonizarea dintre 
cauză şi efect.   

Scenografia şi costumele Clarei Labancz,  respectând liniile epocii,  creează 
atmosfera istorică printr-o autenticitate impusă de tradiţie,  făcând ca scena să fie o 
fereastră decupată în trecut cu privirea spre prezent,  prin folosirea unui decor simplu cu 
multe statui ce ne duce cu gândul spre efemeritatea existenţei Decorul,  construit şi din 
oglinzi,  are un rol dublu,  de material de construcţie şi de simbol al reverberaţiei 
oglindirii prezentului în perspectiva istoriei.   

Premiera de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca cu piesa Seneca sau sfârşitul 
unei iubiri a fost un adevărat regal de virtuozitate actoricească şi o parabolă cu influenţă 
directă în realitatea contemporană a istoriei noastre şi a omenirii „care s-a frisonat mereu 
suportându-şi cu dispreţ tiranii”,  atât de bine şi cu talent pusă în pagină de Viorel 
Cacoveanu.  Florin Drăgăşenescu  
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Dumitru Dumitraşcu: Labiritul artei 
 

Urmăream de-a lungul ultimelor două decenii interesantele interviuri cu artiştii 
plastici,  realizate de Dumitru Dumitraşcu,  un mare iubitor de artă,  el însuşi pictor,  
publicate în revistele „Steaua” şi „Tribuna”,  şi iată că aceste mărturii de atelier au fost 
publicate de Editura Fundaţiei Culturale „Forum” Cluj,  1998,  între coperţile unei cărţi 
intitulate sugestiv Labirintul artei – convorbiri de atelier.   

Medicul,  profesorul şi omul de ştiinţă Dumitru Dumitraşcu,  autorul cărţilor 
„Trepte spre ştiinţă”,  Editura Dacia,  1974,  Medicina între miracol şi dezamăgire”,  
Editura Dacia,  1986,  inscripţii,  Editura Litera,  1989,  „Triumful lui Icar” – eseu despre 
autoformare Editura Didactică şi Pedagogică Akademos,  1994,  reuneşte în „Labirintul 
artei” 16 interviuri cu tot atâţia pictori şi sculptori.  Cartea este o rază de lumină în 
labirintul creaţiei plastice pentru a ne însori mai bine mesajul ei.   

Dumitru Dumitraşcu recuperează şi în aceeaşi măsură pătrunde adânc în 
intimitatea gândurilor artistului,  prin întrebări subtile şi complementare,  sincere şi la 
obiect ce stârnesc apetitul destăinuirii.   

Arta care de-a lungul istoriei milenare a omenirii reflectată trăirile şi existenţa,  
înfrumuseţând-o,  este un miracol al îndumnezeirii omului.   

Autorul,  în cuvântul,  Către cititor,  subliniază că arta ne poartă într-un univers 
paralel,  un univers la alegere,  mai aproape de idealul fiecăruia”.  Ea ne ajută să 
coagulăm,  sunetele interioare pentru a înţelege mai bine trecerea noastră prin această 
lume.   

Cartea se deschide cu interviul luat pictorului Gheorghe Apostu care,  sondând 
şi studiind legendele,  baladele şi cântecele bătrâneşti,  iconografiază timpul în oameni de 
care se apropie cu sfiiciune pentru a recrea lumea şi a se manifesta aşa cum este ea”.   

„Pictura şi poezia se întâlnesc şi se sprijină reciproc” la Teodor Botiş,  Ele se 
urmează,  se interferează,  coagulând o anumită tensiune prin ritmuri i prin dozarea 
elementelor componente”.   

„Lupta cu răul nu poate înceta la Marcel Chimoagă care,  prin gravurile sale,  
aşa cum mărturiseşte,  satisfac mai din plin nevoia de volum”.   

Aviditatea după peisaj,  goana după vibraţiile luminii sunt la Aurel Ciupe ca apa 
şi aerul.  Descoperirea materialului este primul element al creaţiei,  după care acesta îţi 
dictează tabloul”.   

Jocurile de culoare,  lumină şi umbre,  au născut metaforele.  Imprimarea culorii 
la Alexandru Cristea este o modalitate de exprimare în care descoperim şi redescoperim 
nostalgia necunoscutului ce rămâne perpetuu în noi.   

Căutarea echilibrului şi trăinicia este pentru Vasile Crişan o şansă spre 
frumuseţea subiectivă şi niciodată întreagă.   

Arta Gavril Gavrilaş este un modelator al spiritului,  un transmiţător al 
elementelor de cunoaştere,  de cea mai diversă natură.   

Sculpturile lui Eugen Gocan exprimă fascinaţia pentru patina vremii unde 
cuminţenia pământului este efectul evanghelizării trăirilor interioare,  în schimb pictoriţa 
Iulia Hălăucescu,  din Moldova are convingerea că atât timp cât există artă,  să nu ne 
temem pentru omenire”.  Acuarelele acestea sunt o descoperire a sinelui.   
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Sentimentele ţâşnesc firesc la sculpturile lui Constantin Lucaci,  ele difuzează în 
jur armonie,  iar la pictorul Alexandru Mohy arta este iubire,  căutare,  mişcare şi putere 
de exprimare.   

Frumuseţea sufletului emană din sculpturile lui Vasile Rus Botin,  iar pentru 
Ioan Sbârciu pictura este mai aproape de filosofia decât de muzică.   

Setea de cunoaştere,  de a învăţa mereu are o importanţă vitală la Ioan Sima,  în 
schimb la Paul Sima trăirile spiritului sunt expresia momentului.   

Experienţa primordială este modul la care se întoarce mereu pictorul Liviu 
Suhar.   

Fluiditatea întrebărilor,  ştiinţa subtilităţii,  tehnica intertextualităţii sunt doar 
câteva elemente folosite cu talent de către Dumitru Dumitraşcu în „Labirintul artei,  ceea 
ce ne face să afirmăm că autorul are o percepţie educată a artei.  Labirintul artei rămâne 
un document al căutărilor artiştilor intervievaţi,  care sunt,  chinurile lui Neasus,  unde 
atât întrebările,  cât şi răspunsurile sunt fuziuni ale unor arderi interioare.   

„Cureirul“,  8 iunie 1998 

Zoltan Schapira – Fachirul metaforei teatrale  
 

Zilele trecute s-a încheiat stagiunea 2001-2002 la Teatrul I. D.  Sârbu din 
Petroşani,  cu „O noapte furtunoasă” de I. L.  Caragiale,  la care a participat o sală plină şi 
entuziastă.  Un mod excepţional de a omagia,  în Anul Caragiale,  pe marele dramaturg.  
Acest eveniment a căpătat o dimensiune aparte şi pentru faptul că spectacolul a fost pus 
în scenă de cunoscutul regizor suedez de origine română (care a activat ani buni în cadrul 
teatrelor din Cluj-Napoca),  Zoltan Schapira,  ce semnează şi scenografia.  La eveniment 
au participat scriitori,  ziarişti,  oameni de cultură din Bucureşti,  Cluj-Napoca,  Oradea şi 
Petroşani.   

Făcând o sumară retrospectivă asupra prezenţei marelui dramaturg pe scena 
Teatrului din Vale putem afirma că piesele reprezentative ale lui Caragiale au fost puse în 
scenă de renumiţii regizori: Vlad Mugur,  Mihai Zirra,  Horaţiu Ioan Apan,  Marietta 
Sadova,  Mihai Clita,  Dumitru Velea,  Nicolae Gheorghe etc. ,  începând cu stagiunea 
1948-1949.   

Spectacolul „O noapte furtunoasă” semnat de Zoltan Schapira crează armonie 
între scenografie şi text,  între gândirea regizorală şi interpretarea actorilor,  între regia 
tehnică şi viziunea regizorală de ansamblu cu repercursiuni asupra structurii spaţiale,  
implicându-l atât pe actor,  dar şi pe spectator,  în interpretarea unor subtile simboluri.   

Scenografia dă naştere la nuanţe cu trimiteri directe în politicul contemporan,  
unde lumina,  umbra şi poziţia actorului au un rol determinant.   

Regizorul este o conştiinţă ironică a livrescului,  în el se ascunde postura 
îndrăgostitului de teatru lui Caragiale,  care nu poate repeta pe alţii.  Şi atunci regândeşte 
conceptul un Caragiale contemporan.   

Ingeniozitatea regizorală constă în faptul că subordonează cunoscutul text 
intenţiilor sale,  o alunecare dinspre autor spre regândirea mesajului şi jocului actorilor,  
dând acestora posibilitatea de a face din personaje emiţătoare de ideatică.  Fiindcă la 
Schapira ceea ce contează este mesajul pe care doreşte să-l transmită.  „O noapte 
furtunoasă” devine „O noapte … misterioasă în care fulgerul desparte viaţa de iluzie” 
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(UDan Ivănesei),  fiindcă la regizor lumina,  zgomotul,  sunetul şi umbra au un rol 
determinat în construcţia spectacolului.  Piesa stă sub semnul întrebării dacă este o 
comedie sau o dramă umană.  Este o dilemă pe care,  aşa cum subliniază regizorul în 
„Programul de sală”,  face ca universalitatea dramaturgului să-şi aibă izvorul „tocmai în 
drama umană pe care o trăim ca o comedie”.   

Actorii,  în special Rică Venturiano (Alexandru Cornea),  tuşează,  la indicaţia 
regizorului,  accentul patriotard din textul dialogului,  unde comicul de situaţie dă 
autenticitate personajelor şi atmosferei.   

Spectacolul construit de Zoltan Schapira este cu parole şi se constituie într-un 
semnificant ce trimite în exclusivitate la semnificat,  deci la textul piese ce ridiculizează,  
nu simple defecte,  ci golurile şi sărăcia interioară fără formă şi fără fond.  De aceea,  
faptul că „O noapte furtunoasă” are o valoare absolută,  a fost nevoie doar de actualizarea 
textului în modul cel mai eficace faţă de text,  fără a se schimba direcţia către o eventuală 
matrice existenţială a referentului.   

Jocul actorilor este plastic,  conturând,  prin gestica,  confuzia şi 
superficialitatea,  ignoranţa,  deruta şi suficienţa,  unde Veta (Mirela Cioabă) este o 
femeie dornică „de a reînvia păcatul în ce are el mai seducător”,  fiindcă are un bărbat,  
Jupân Dumitrache (Rozmarin Delica),  bătrân,  analfabet,  cu ifose de autoritate socială.  
Iţa (Simona Ţălnariu),  alături de „ţaţa Veta”,  este o prezenţă feminină cu un caracter 
frivol ce suferă într-o comedie pasională „în care furtuna nopţii ne face să trăim 
explosiv”.  Oana Liciu,  jucând în travesti,  creează un Spiridon autentic,  pitoresc şi 
original,  fapt ce ne confirmă,  încă o dată,  posibilităţile acestei artiste Rozmarin Delica,  
în Jupân Dumitrache,  un actor cu mare experienţă scenică,  are un registru bogat,  ce 
încarnează personajul,  aşa cum,  probabil,  l-a văzut însuşi autorul piesei.  Nae Ipingescu 
(Dan Ivănesei) conturează contrastul dintre dorinţa şi adevăr,  el fiind produsul mediului 
ignorant,  care alături de Chiriac (Nicolae Vicol),  sunt acele personaje care contribuie din 
plin la conflictul de pe scenă.   

„O noapte furtunoasă” prezentat pe scena Teatrului Dramatic „I. D.  Sârbu”,  
este un spectacol regizoral autentic şi original,  care poartă semnătura unui om al scenei 
cu experienţă – Zoltan Schapira – ce pune în aplicare tocmai spusele lui Caragiale: 
„Teatrul este o artă constructivă,  al cărui material sunt conflictele ivite între oameni din 
cauza caracterelor şi patimilor lor,  elementele cu care lucrează sunt arătările vii şi 
imediate ale acestor conflicte”.   

Spectacolul lui Zoltan Schapira reînvie realitatea cotidiană într-o piesă scrisă,  
aproximativ cu o sută de ani în urmă,  o mută în conştiinţa spectatorului,  creând stări 
sufleteşti cu sentimente ascetice,  care converg spre perenitatea mentalităţii noastre.  Sub 
acest unghi,  aşa cum spunea Nietzsche în „Naşterea tragediei”,  „omul dionisiac prezintă 
oarecare asemănare cu Hamlet,  amândoi au aruncat odată cu o privire surprinzătoare în 
esenţa lucrurilor; li se pare ridicol sau umilitor să li se ceară ca lumea care a ieşit din 
ţâţâni,  să fie pusă la locul ei”.   

Regia tehnică,  semnată de Liviu Timofte,  luminile lui Valentin Ioniţă,  
sonorizarea Doinei Matei şi costumele Mariei Olaru sunt părţi componente ale unui 
spectacol şi umbrele ei,  el fiind fachirul ce o transformă într-o metaforă teatrală 
arcimoderică,  îi dă sens cu complicitatea regizorului de talent.   

„Cureirul“ 
 



 39

 

Un început de stagiune sub semnul toleranţei 

  
În urmă cu mai bine de 40 de ani (1957),  se monta,  la Petroşani piese „Take 

Ianke şi Cadâr” de Victor Ioan Popa cu o distribuie remarcabilă: Dem Columbeanu,  Gigi 
Iordănescu şi Dorel Botoşescu,  sub îndrumarea plină de suflet a regizorului Marcel 
Şoma.   

Iată că,  în toamna acestui an,  Teatrul Dramatic,  „Ion D.  Sârbu” din Petroşani 
devine,  pentru a treia oară (piesa a fost reluată în 1981,  cu Nicolae Gheorghe,  Valer 
Donca şi Alexandru Codreanu,  tot în regia lui Marcel Şoma) gazda piesei „Take,  Ianke 
şi Cadâr”,  având o distribuţie cu adevărat meritorie.   

Pusă în scenă de acelaşi inimos şi experimentat Marcel Şoma,  piesa,  potrivit 
viziunii regizorului,  pune accentul pe toleranţă şi înţelegere între etnii şi confesiuni 
religioase.  Nu întâmplător directorul teatrului,  Dumitru Velea,  a ales această lucrare din 
dramaturgia noastră în condiţiile în care Balcanii sunt un vulcan de intoleranţă,  
confruntări etnice şi religioase.   

În faţa unei săli arhipline,  George Negreanu (Cadâr) creionează un personaj 
autentic,  pedalând pe expresia gesticulaţiei reţinute şi la nuanţelor lexicale.   

Ianke,  însufleţit de experimentatul Florin Plaur,  este personajul cel mai bine 
reprezentat şi are i se potriveşte ca o mănuşă actorului.  Verva dialogului,  pigmentat cu 
expresii caracteristice,  şi gesticulaţia sunt tot atâtea elemente ce au dat carnaţie 
autenticităţii personajului.   

Dacă George Negreanu şi Florin Plaur au dat viaţă personajelor prin distilarea 
specificităţii etniilor pe care le reprezintă,  Rosmarin Delica a creat un Take viabil 
aducând în prim-planul elementele caracteristice negustorului din oraşele provinciale.   

Mihai Clita în Ilie a făcut să vibreze toate tonalităţile unui diapazon care,  prin 
vibraţia sa,  a creat un personaj inedit,  credibil,  datorită expresiei exterioare a 
gesticulaţiei şi a dialogului colorat cu nuanţe arhaice.   

Tânărul actor Dorin Ceahoreanu în Ionel - nu reuşeşte să ne convingă datorită 
imperfecţiunii dicţiei şi a imobilităţii fizice neadecvată momentelor exprimării.  Izabela 
Bandovics este o „transcriere” fidelă a Anei,  însă dozajul inabil al gesticulaţiei face să 
înstrăineze actorul de personaj.  Spre deosebire de cei doi,  Nicoleta Niculescu se 
substituie unei Safte autentice şi pitoreşti.   

Remarcăm scenografia semnată de Elena Buzdugan care,  printr-un decor ce 
redă linia clasică specifică prăvăliilor din oraşele provinciale din perioada interbelică,  
păstrează atmosfera timpului din urbele dunărene.   

La sfârşit de secol,  când foste state se destramă şi fiecare naţiune vrea să se 
afirme,  colectivul Teatrului Dramatic din Petroşani ne îndeamnă să reflectăm la răul pe 
care îl pot provoca prejudecăţile şi intoleranţa.   

„Cetatea culturală“,  An I,  Nr.  1,  30 septembrie 1998 
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Teatrul din Petroşani cât o inimă  
 

Scriam mai demult într-un eseu că poporul român este atipic.  Ajunsesem la 
această concluzie în urma opţiunilor la urnele de vot,  la felul de cum înţelege 
privatizarea întreprinderilor de stat preluate de străini,  (vezi lozinca,  nu ne vindem ţara) 
etc.   

Iată că la această listă se mai adaugă încă una: în Valea Jiului,  la Petroşani,  
activitatea culturală şi teatrală înfloreşte în timp ce întreprinderile economice,  în special 
cele de stat,  se ofilesc,  sunt închise din cauza lipsei de rentabilitate,  dau faliment.  Într-
un stat de drept cu economie normală,  cu un popor echilibrat altfel ar fi fenomenul.  Se 
cunoaşte faptul că atunci când economia este în plină dezvoltare şi cultura cunoaşte o 
curbă ascendentă.  La noi este invers.  Se pare că tocmai cultura ne salvează.  În condiţiile 
când guvernanţii subvenţionează găurile negre din economie,  fără a susţine băneşte 
instituţiile culturale din ţară.  Afirm acest lucru în urma vizitei pe care am făcut-o în 
Valea Jiului,  la Petroşani.  Aici apar câteva cotidiene cu pagini de cultură,  sunt multe 
edituri ce publică operele scriitorilor din zonă,  o Casă de Cultură i Teatrul Dramatic,  I. 
D.  Sârbu,  condus cu măiestrie de scriitorul Dumitru Velea,  cu o activitate ce a depăşit 
graniţele judeţelor limitrofe.   

În jurul acestui locaş de cultură au fost localizate toate forţele intelectuale,  
culturale şi artă din Vela,  dar şi în jurul Fundaţiei Culturale I. D.  Sârbu,  condusă tot de 
cunoscutul poet şi dramaturg D.  Velea,  fundaţiei în cadrul căreia funcţionează şi o 
Editură care a promovat autori locali şi din alte colţuri ale ţării.   

Am făcut,  ab initio,  acest preambul înainte de a vorbi de premierea piesei 
„Poveste din Hollywood” de Neil Simon,  în traducerea şi adaptarea Mariei Beligan 
pentru a înţelege mai bine fenomenele din jurul Teatrului din Petroşani,  instituţie de 
cultură care,  aşa cum spunea directorul economic creează cu beneficii.   

Piesa de teatru de la sfârşitul acestei stagiuni şi pe care am văzut-o pe scena 
teatrului petroşenean este scrisă de un autor american ce a debutat în 1961 pe Broadway 
cu comedia „Come Blow Your Horve”.  Cele 35 de piese scrise de Neil Simon au o 
„viziune comică” şi o „dimensiune umană „excepţională”.  Excelenta traducere a piesei 
„Povese de Hoolywood” de către neuitata Marica Beligan a stat la baza unui spectacol 
„de-a dreptul memorabil,  la finele stagiunii 1982-1983 a naţionalului craiovean,  în regia 
lui Eil Boroghină cu Valeriu Dogaru ca protagonist”.   

Datorită unei mai îndelungate colaborări dintre teatrul din Petroşani cu unii 
actori ai Naţionalului din Bănie au luat naştere pe scena Teatrului din Vale miracole 
artistice.   

În urma unei astfel de colaborări,  Teatrul Dramatic I. D.  Sârbu a ieşit la rampă 
cu o nouă premieră care a umplut moderna sală a teatrului.   

În cele trei roluri ale piesei „Poveste din Hollywood” au jucat „Valeriu Dogaru 
(în Herb Tucker),  Iosefina Stoia (în Steffy Blomdell),  ambii de la Naţionalul craiovean 
şi Oana Liciu (în LKibby Tucker),  de la Teatrul din Petroşani.   

În piesa sa,  dramaturgul,  într-o conducere de text,  dar cu o risipă de 
sentimente prezintă întâlnirea unui tată cu propria-i fiică,  după 16 ani.  Tatăl,  un 
dezertor de la obligaţiile părinteşti,  un fugar după un vis,  încă nerealizat,  de scenarist la 
Hollywood,  asemenea ca fiica sa Libby,  o visătoare care soseşte la părintele ei cu scopul 
declarat să-şi împlinească visul de artistă în miraculosul orăşel al vedetelor de cinema.   
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Întâlnirea alternează între comic şi dramatic,  cu nuanţe înduioşătoare,  între 
stridenţe autoritare şi secvenţe melancolice,  ce stârnesc în spectatori o gamă largă de 
sentimente emoţionale care vin dinspre cele două personaje principale Herb Tucker 
(Valeriu Dogaru) şi Libby Tucker (Oana Liciu) Cei doi actori fac să vibreze sentimentele 
umane printr-un joc original,  unde Oana Liciu îşi etalează posibilităţile între extreme: 
ingenuitate,  seriozitate,  între comic şi tristeţe,  între iubirea de părinte şi lupta cu 
propria-i spre o carieră cinematografică.  Herb Tucker a fugit spre o carieră 
cinematografică.  Herb Tucker a fugit de familie,  în schimb a înlocuit-o cu trei pomi pe 
care i-a plantat în propria-i curte: un lămâi şi un portocal - copiii şi unul care nu face 
decât seminţe - soţia.  Scenaristul neîmplinit spune,  la un moment dat.  „Pomii sunt ca 
oamenii.  Dacă ştiu că nu-ţi pasă de ei,  nu-ţi dau nimic în schimb”.   

El este străin de evenimentele familiei.  Nu cunoaşte numele propriului fiu ce-l 
crede sportiv,  când în realitate este un iubitor al pianului.   

Piesa lui Neil Simon este o oglindă fidelă a unor situaţii reale în care se 
conturează uşurinţa şi inconştienţa cu care se abandonează o familie,  a egoismului,  în 
numele unei speranţe,  unor deşarte.  Această realitate rămâne profund incognicibilă ca şi 
cum orice subiectivitate constituie o motivaţie a speranţei perpetue.   

Piesa e pusă în scenă de regizorul şi actorul Valeriu Dogaru care alături de Oana 
Liciu (ce face un joc de zile mari),  creează acea atmosferă nuanţat educativă,  la care 
contribuie jocul Iosefinei Stoia în Steffy Blondell,  prietena lui Herb,  scenografia 
semnată de Lia Dogaru şi sonorizarea Doina Matei.   

Aproape de miezul nopţii sub un cer pigmentat de stele,  când trenul muşca 
distanţele,  mă gândeam la faptul că acolo unde există pasiune şi talent,  rodeşte adevărata 
artă.  Fapt ce l-am găsit în capitala „aurului cenuşiu” (cărbunele)(,  de care,  se pare nu 
mai are nimeni nevoie,  dar care,  iată,  este înlocuit cu succes cu un alt aur,  nesperat,  
arta adevărată.   

Şi citindu-l pe Heidegger,  această realitate nu se datorează totuşi şi niciodată în 
mod direct şi nici nu are la origini faptul că noi,  oamenii nu ne întoarcem îndeajuns către 
ceva ce dă efectiv de gândit ci şi de faptul că lucrurile care dau cel mai mult de gândit se 
îndepărtează de noi,  pori s-au îndepărtat deja cu mult timp în urmă de om”.  E timpul de 
gândim invers pentru a înţelege fenomenul de la Petroşani,  fiindcă lumea artei 
petroşenene este o lume cât o inimă – D.  Velea.   

„Curewirul“,  Nr.  379,  24. VI. 2002 
 

Regia de teatru mod de a esenţializa mesajul  
 

Dacă,  în teatru,  în ansamblul lui,  nu se face calea întoarsă până la matricea 
existenţială a personajului,  aşa cum subliniază Cesare Brandi,  referentul este esenţializat 
în mod optic şi după felul cum este „proporţionat” de viziunea regizorală prin care este 
percepută de spectator.  Cu alte cuvinte prezenţa referentului mai trece şi prin concepţia 
regizorului pentru a deveni flagrantă.   

De aici decurge ampla serie de esenţializări în contextul existenţializării unuia şi 
aceluiaşi personaj,  sau a uneia şi alteia dintre piesele de teatru.  Pornind de la această 
concepţie,  tânărul regizor Horaţiu Ioan Apan,  de-acum un experimentat om de teatru,  
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(având în vedere nu numai anii „sacrificaţi” pe „altarul Thaliei”,  ci şi originalitatea 
viziunilor sale regizorale în asamblarea scenică a numeroase piese de teatru),  s-a oprit 
asupra autorului american Tenessee Williams cu a sa piesă „Menajeria de sticlă”,  pe care 
a montat-o pe scena Teatrului Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani şi a cărei premieră a 
avut loc în seara zilei de 19 octombrie a. c. ,  O fericită alegere,  ţinând seama de 
asemănarea,  până la identificare,  dintre subiectul şi atmosfera piesei şi realitatea de 
astăzi din ţara noastră,  a prelungitei tranziţii prin care trecem,  chinuitor de dureros.  
Premiera absolută a piesei „Menajeria de sticlă” de Tenesse Williams (1911-1983) a avut 
loc la 26 decembrie 1944,  la Chicago,  care a fost primită cu entuziasm de public şi 
critică.   

Preluarea de către Teatrul Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani (director 
Dumitru Velea),  a piesei „Menajeria de sticlă”,  la propunerea regizorului Horaţiu Ioan 
Apan,  este un act de cultură,  nu numai prin faptul că se aduce pe scenă o piesă a unui 
autor american ce a primit două premii Pulitzer,  dar,  mai ales,  pentru concepţia 
regizorală în a tuşa elementele ce au similitudine cu realitatea românească,  de a evidenţia 
virtuţile umane,  prin contraste de caractere,  gingăşie sentimentelor,  în general trăirile 
pur umane,  prin acurateţea jocului actorilor.   

„Menajeria de sticlă” i-a adus autorului ei primul succes scenic.  Piesa 
creionează un realism social profund,  evidenţiind contrastele în scopul conturării 
caracterelor.  Este vorba de drama femeii singure,  Amanda (Francesca Chorbea,  ce şi-a 
pus toată experienţa în realizarea unui personaj autentic),  copleşită de civilizaţia unei 
societăţi ce acordă drepturi,  dar nu şi satisfacţii.  Reminescenţele unor elemente 
freudiene şi descătuşările pasionale o cuprind ca o chingă,  într-un univers ce şi-l zideşte,  
încet şi iremediabil,  precum viermele cuprins în propria-i gogoaşă.   

Amanda mama a doi copii,  Laura şi Tom,  este o femeie părăsită de un soţ beţiv 
şi autoritar,  îşi susţine cu energia „leoaicei” fiica care este infirmă.  În dorinţa mamei de 
a-i găsi un soţ,  fratele Tom îşi aduce prietenul,  în speranţa căsătoriei cu Laura.  Cu toate 
că Jim,  prietenul,  este logodit,  întâlnirea dintre cei doi,  foşti colegi de şcoală,  îi dă 
Laurei încredere în viaţă.  Este un balsam al speranţei.  Această scenă jucată de actorii 
Nicoleta Bolcă (debut pe scena teatrului din Petroşani) şi Boris Melinte (Jim) este 
adevărată poezie,  secvenţă de o expresie puternică ce declanşează în eul spectatorului o 
gamă vibrantă de sentimente.  La această atmosferă contribuie muzica inteligent aleasă.  
Dar Laura rămâne în lumea ei,  cu visuri candide rătăcite printre bibelourile de sticlă.  
Acestea căpătând simboluri şi conotaţii existenţiale.  Refugiul în lumea cinematografului 
al lui Tom (Nicolae Vicol),  reprezintă fuga de existenţa prezentului,  în ultima instanţă 
de sine,  dar rupe barierele dintre cele două planuri,  realitatea şi imaginarul,  construind 
un paralelism a două timpuri,  unul trecut,  trăit de bătrânul Tom (Rozmarin Delica,  actor 
cu experienţă) şi cel prezent prin care trece fiul său,  tânărul Tom.   

Două prezenţe feminine predomină scena.  Cea a Franciscă Chorobea,  în 
Amanda,  mamă care îşi apară cu o energie nemărginită fragilitatea fiicei sale Laura,  dar 
în spatele acestei puternice personalităţi simţim acea sensibilitate care propulsează 
construcţia caracterului.  Cea de-a doua prezenţă feminină,  tânăra Nicoleta Bolcă,  care 
vine de la Teatrul din Baia Mare,  unde a jucat în spectacole de revistă,  este o prezenţă 
ingenuă ce transfigurează infirmitatea într-o iluminare a ritmurilor fiinţei din interiorul 
eului.  Mai subliniem o dată virtuozitatea Franciscăi Chorobea care atinge arpegiul dintre 
sublim şi autenticitate.   
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Întregul colectiv de actori şi cel tehnic au răspuns nuanţat la „vibraţiile 
baghetei” regizorului clujean Horaiu Ioan Apan care a făcut din premiera piesei 
„Menajeria de sticlă” o sărbătoare,  având o sală aproape plină şi receptivă.  

„Adevărul literar şi artistic“ 
 
 
 

Un teatru pentru o lume întoarsă pe dos  
 

O bună lecţie de teatru critic,  află,  în volumul lui Florentin Smarandache,  
intitulat programatic Metaistorie,  Editura Doris Bucureşti,  Volumul de faţă include trei 
piese de teatru „Formarea omului nou,  „O lume întoarsă pe dos” şi „Patria de animale”,  
lucrări ce îşi au originea în postmodernism,  având filonul „în generosul fond elitist al 
paradoxismului creat de matematicianul şi poetul Florentin Smarandache.  Şişcarea 
literară înmugurită de nonsensul prin care a trecut societatea românească timp de aproape 
cincizeci de ani.   

Cele trei piese de teatru din prezentul volum emană tematismul bachelardian şi 
arhetipotologia durandiană ce însoţea ca o umbră tablourile imaginate de autor.   

Obsesia trecutului este prezentă în dialogurile personajelor alienate de o 
dictatură nemiloasă,  dar incoerentă,  ce doreşte să şteargă istoria din memoria unui 
popor.  O interioritate tulbure şi o rememorare cu aşezarea în oglindă a depoziţiilor 
regăsim în tablourile pieselor de teatru ale lui Smarandache 

Nonconformismul din recuzita propusă introspecţia şi suspiciunea reflexivă sunt 
procedeele la îndemână pe care dramaturgul le foloseşte pentru ilumina faţa nevăzută şi 
hidoasă a unei societăţi comuniste ce trăieşte ca într-un ospiciu de nebuni,  unde oamenii 
se cred sănătoşi şi îi suspectează pe cei sănătoşi de a fi nebuni.  Aici se află paradoxul 
pieselor lui Florentin Smarandache,  chiar dacă personajele acestuia nu o recunosc.  
Autorul oglindeşte o lume ce se priveşte în oglindă,  o vede pe dos şi care se vede în 
propria-i oglindă normal.  De fapt,  şi autorul recunoaşte într-o scrisoare către regizorul 
Dan Topan acest fapt,  Teatrul meu nu este absurd,  el are un înţeles profund,  
surprinzând contradicţiile naturii umane.  Cum poate să fie teatrul lui Smarandache 
absurd,  când,  de fapt,  societatea oglindită trăia în absurd? O absurditate nu se 
oglindeşte printr-o altă absurditate,  ci printr-un realism.  Chiar dacă acesta este al 
absurdului.   

Aceste piese de teatru sunt radiografii ale psihicului umane,  ce conturează 
destine trăitoare într-un paradox al vieţii.  Personajele nu-şi dau seama de acest joc al 
sorţii,  ele trec firesc,  inocente,  prin scurt-circuitele socialului cu toate complicaţiile pe 
car le presupune.  Conflictul pieselor este ideatic,  izvorând din politic,  ele sunt teme de 
dezvăluire,  pentru acuzare,  folosind infinita căutare a autenticităţii fiinţei umane,  într-o 
lume alienată care cultivă dedublarea.   

Prin orgoliile personajelor şi punerea lor în abis,  autorul reuşeşte să creioneze 
personajele ce exhibează ironia convenţiilor unei societăţi în derivă.   
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În piesa de teatru Formarea omului nou autorul plasează personajele într-un 
cabinet medical dintr-un sanatoriu,  tocmai pentru a sugera originea societăţii în care 
glisează personajele care sunt văzute în ipoteza lor regresivă.   

Trilogia are un fond puternic contestatar,  în care tablourile sunt paradoxuri 
impersonale ce amestecă subiectivismul cu analiza psihologică a unor personaje ce nu-şi 
dau seama de inadaptabilitatea omului într-o lume deja adoptată şi creată de minţi 
diabolice.   

Florentin Smarandache încearcă a salva existenţialul printr-o criză a conştiinţei,  
el concepe mersul gândirii personajelor prin mijlocirea unor recuperări.  Toate acestea îi 
reuşesc folosind spiritul paradoxist care refuză să facă un pact faustic,  dar nici nu-l 
ocoleşte să nu-şi piardă umbra,  care e chiar dovada platonică a existenţei.   

Trilogia teatrală a paradoxismului Florentin Smarandache este evlavia expresivă 
a spiritului în conflict cu conştiinţa ca formă responsabilă faţă de existenţă.  Toată 
ideologia paradoxismului o găsim în această trilogie în care autorul nu ezită să scoată 
ochii existenţialismului,  pentru a evita metafizica unei realităţi întoarse.   

Teatrul lui Smarandache este teatrul viitorului prin care omul încearcă să se 
înţeleagă pe sine,  cu ajutorul Babelui gândirii.  

„Curierul“,  An VI,  Nr.  257,  14 februarie 2000 

„Povestea vorbei“,  Nr.  2-3,  2000 
 
 

Procesul comunismului în „vizorul” unui regizor clujean  
 

Premiera piesei Cetatea interzisă de Isidor Chicet,  la Teatru de Stat „I. D.  
Sârbu” din Petroşani,  în regia clujeanului Horaţiu Ioan Apan,  ese un început îndrăzneţ în 
procesul comunismului,  atât de amânat de societatea românească şi mai ales 
dramaturgie.  Această iniţiativă nu putea veni decât de la un om de talia lui Dumitru 
Velea,  talentat poet şi dramaturg,  directorul Teatrului din Capitala huilei.   

Acest început făcut la Petroşani va continua,  aşa cum,  de fapt,  ne-a confirmat 
directorul teatrului,  Dumitru Velea,  în dialogul avut cu autorul piesei la începutul 
spectacolului.   

Piesa „Cetatea interzisă” este o parabolă la adresa oamenilor de cultură,  care au 
colaborat cu regimul dictaturii comuniste.  Cetatea interzisă este simbolul unui lagăr în 
care au fost strânşi toţi scriitorii,  muzicienii,  pictorii,  filozofii,  etc. ,  ce au adus osanale 
dictatorului comunist.  Aceştia se organizează în „Cetate” pe criteriile şi modalităţile 
învăţate la şedinţele partidului comunist,  defunct.   

Partea întâi a piesei este puţin dezlânată,  datorită monologurilor,  (vezi citirea 
Legii Primenirii Moralel),  dar este salvată,  în parte de regizor,  prin artificii specifice.   

Actorul Rozamarin Delica,  în Scriitorul Şef,  ne dezvăluie un actor cu 
experienţă şi talent,  stăpân pe gesturi şi dicţie,  polarizând în jurul său buchetul de tineri,  
absolvenţi ai primei promoţii ai Institutului din Craiova: Cristinel Dobran (Pictorul Şef),  
Radu Jurj (Sculptorul Şef),  Pompiliu Chiochia (Muzicianul şef).  Nicoale Vicol 
(Regizorul Şef),  Dorin Ceagoreanu (Arhitectul şef) şi Valentin Buzdugan (Filozoful şef).   
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Apariţia Arhivarului Şef cu roaba plină de ahrive şi monologul acestuia susţinut 
cumulat talent de cunoscutul actor veteran Florin Plaur a contribuit din plin la conturarea 
ideatică a piesei.   

Metafora regizorală,  de la sfârşitul piesei,  prin apariţia „Îngerului” (graţioasa 
Simona BURTEA) ŞI A „Femeii” (emblematica Izabela Badovics),  a aureolat apoteotic 
şi vizionar sfârşitul unei piese la care a contribuit foarte mult regia semnată de Horaţiu 
Ioan Apan.   

Scenografia Elenei Buzdugan ingenios armonizată cu subiectul piesei şi 
ilustraţia muzicală semnată de Geo Popa şi Iosif Toth a trasat tuşa care a adus vibraţia 
adecvată textului şi mişcării scenice.   

Tânărul colectiv al teatrului de Stat „I. D.  Sârbu” din Petroşani condus de 
experimentatul Dumitru Velea prin iniţiativa de a aduce piese,  în premieră,  care vor 
contribui la procesul comunismului,  este un început de asanare morală ce trebuie urmat 
de toate instituţiile de cultură din ţară.   

Faptul că întreprinderea lui Dumitru Velea este mult apreciată o confirmă şi 
prezenţa în mijlocul colectivului teatrului a ministrului Culturii,  Ion Caramitru.   

„Curierul“,  An VI,  Nr.  260 
 
 
 

Un spectacol care amână trecerea Pragului albastru  
 

Teatrul de Stat „I. D.  Sârbu” din Petroşani a luat frumoasa iniţiativă de a 
declanşa „Anul I. D.  Sârbu” pentru marcarea celor 80 de ani scurşi de la naşterea 
scriitorului şi dramaturgului,  autorul remarcabilei piese de teatru „Arca Bunei Speranţe” 
şi 10 ani de la trecerea Pragului albastru a acestuia.   

Iniţiativa a pornit de la directorul teatrului,  poetul şi dramaturgul Dumitru 
Velea,  care a fost prieten în timpul studenţiei,  la Craiova,  cu autorul romanului 
testamentar „Adio,  Europa!” 

Începerea „Anului I. D.  Sârbu” a fost marcat de premiera piesei „Arca Bunei 
Speranţe” pe scena teatrului care poartă numele autorului din capitala huilei.   

În cadrul acestui eveniment în foaierul teatrului a fost vernisată expoziţia 
cunoscutului pictor local Petrică Birău,  născut în acelaşi oraş cu I. D.  Sârbu,  Petrila,  
pictor ce are în palmaresul său şase expoziţii personale,  inclusiv două la Cluj-Napoca.  
Pe simezele teatrului am remarcat tabloul „Pânza de in” ce transfigurează plastic 
imaginea lui Iisus,  având imprimat pe chip toate durerile lumii.   

Înainte de ridicarea cortinei,  Dumitru Velea (acest procedeu a intrat în tradiţia 
teatrului),  în faţa unei săli pline şi receptive,  a făcut un expozeu despre viaţa şi opera lui 
I. D.  Sârbu.  Acesta s-a născut la 28 iunie 1919,  la Petrila.  Face studiile liceale la 
Petroşani şi Facultatea de Litere şi Filologie la Cluj.  Este conferenţiar la Universitatea 
din Cluj,  dar odată cu instaurarea regimului comunist este înlăturat din învăţământul 
universitar,  Între anii 1950-1955 este profesor pentru învăţământul mediu la un liceu din 
Cluj.  În urma unei conjuraţii roşu - albastru,  la 16 septembrie este arestat sub pretextul 
„omisiune de denunţ” Până în 1963 trece prin nopţile recluziunii.  Între anii 1963 1973 a 
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fost vagonetar la mina din Petrila,  şef de producţie la Teatrul din Petroşani,  care astăzi îi 
poartă numele şi,  apoi,  secretar literar la Teatrul Naţional din Craiova.  Va locul în 
Craiova,  cu domiciliul supravegheat,  până la 17 septembrie 1989,  când în urma unui 
necruţător cancer,  se stinge din viaţă.   

Debutează editorial cu volumul de proză Concert (Ed.  Tineretului),  iar în 
1957,  cu scenariul cinematografic Corigenţa domnului profesor (distins cu premiul 
cinematografiei).  Abia în 1973 reuşeşte să revină în viaţa literară cu romanul De ce 
plânge mama?,  Ed.  Scrisul românesc,  Craiova.  Mai publică volumele Povestiri 
petrilene Ed.  Junimea,  Iaşi,  Şoarecele B şi alte povestiri Ed.  Cartea Românească,  
1983) şi Dansul ursului Ed.  Cartea Românească 1998).  Postum,  i se publică romanul 
Adio,  Europa!,  vol.  I şi II (Ed.  Cartea Românească,  1992,  1993),  Jurnalul unui 
juranlist fără jurnal,  vol.  I şi II (Ed.  Scrisul românesc,  1991,  1993),  Lupul şi 
Catedrala” (Ed.  Casa şcoalelor,  1995,  Bucureşti),  din corespondenţă Traversarea 
cortinei (Ed.  De Vest,  1993) şi din publicistică.  Atlet al mizeriei şi Obligaţia morală 
(Ed.  I. D.  Sârbu,  1994,  1995).  Începând cu 1982,  I. D.  Sârbu a primit diferite premii 
naţionale,  inclusiv Premiul Academiei,  pentru volumul de dramaturgie Arca Bunei 
Speranţe,  Ca dramaturg debutează în 1970,  pe scena Teatrului tineretului din Piatra 
Neamţ cu piesa Arca Bunei Speranţe.  Din 1967 şi până în 1989 a scris 17 piese de teatru,  
printre care enumerăm câteva: Iarna Lupului Cenuşiu,  La o piatră de hotar,  Simion cel 
Drept,  Amurgul acela violet,  Rapsodia transilvană etc.   

Premiera din 10 iunie a. c.  de la Teatrul de Stat din Petroşani cu piesa Arca 
Bunei Speranţe de I. D.  Sârbu l-a adus pe autor din lumea de dincolo de „Pragul 
albastru” în mijlocul spectatorilor cu ideile lui sclipitoare,  cu frământările interioare care 
se suprapun cu durerile lumii,  cu întrebările ei,  cu mitologia acesteia.   

Actorii care s-au transpus personajele piesele s-au depăşit în măiestrie.   
Rozmarin Delica în Noe este un înţelept puternic ce poartă pe umeri 

responsabilitatea viitorului unei lumi care trebuie să ducă mai departe viaţa pe o Arcă ce 
pare că pluteşte în derivă.   

Dragostea mamelor lumii este esenţializată de Francisca Chorobea în Noah 
printr-o armonizare a gesturilor cu diapazonul expresiei.  De fapt,  recitalul celor doi 
dinspre final este memorabil,  depăşind contradicţia dintre meditaţie şi trăire.   

Cei trei fii,  Boris Melinti (o mănuşă perfectă pe mâna personajului),  în Sem,  
Dorin Ceagoreanu (o metaforă evidenţiată a tehnologizării sufletului omenesc) în Ham şi 
Radu Jurj (un neevadat ce se amăgeşte cu evadarea din propriul eu) în lafet,  fac un triplet 
ce acoperă o plajă diversă a ascunzişurilor şi irizărilor sufletului omenesc.  Valentina 
Buzdugan în Ara face să vibreze toată gama de nuanţe a sufletului printr-o înţelegere a 
personajului,  iar debutul tânărului Raul Miclea (o comparaţie fără termen de comparat) 
în Protus ne face să întrezărim o speranţă.   

Zoe Anghel Stanca,  semnatara regiei artistice şi Ştefan Hagină,  asistent regie,  
au preferat să menţină spectacolul în limitele clasicului evitând experimentul modernist.  
Acelaşi lucru se poate spune şi despre scenografia Elenei Buzdugan.   

Cu această premieră,  Teatrul de Stat din Petroşani (spectacol ce s-a bucurat de 
receptivitate din partea publicului) a amânat trecerea „Pragului albastru” al autorului şi 
ideile lui trăiesc mereu în lumina eticii scenei.   

Teatrul din Petroşani intenţionează ca până la sfârşitul anului să efectueze 
turnee prin ţară cu acest spectacol,  marcând astfel „Anul I. D.  Sârbu”,  fiindcă,  



 47

parafrazându-l pe Nicolae Manolescu,  prin teatru se mai poate salva părticica de suflet 
care ne-a mai rămas,  când omenirea pare mai mult ca oricând aplecată spre mediocritate 
delirantă”.   

„Cureirul“,  An V,  Nr.  223,  21 iunie 1999 
 

Teatrul,  creuzet al artelor  
 

Când bagheta unui tânăr regizor,  aici amintindu-l pe clujeanul Horaţiu Ioan 
Apan,  este mânuită cu talent,  făcând să vibreze întreaga gamă a expresiei scenice,  
inclusiv alegerea piesei,  atunci sunt aproape toate şansele ca spectacolul de teatru să 
devină regal artistic,  bineînţeles condiţionat de talentul colectivului de actori.   

Această conjunctură fericită am întâlnit-o la recenta premieră de la Teatrul 
Dramatic „Ion D.  Sârbu” din Botoşani,  condus cu multă pricepere de cunoscutul poet,  
eseist şi dramaturg Dumitru Velea.   

În compania unui mic grup de scriitori clujeni am participat la prezentarea 
comediei poliţiste „Papagaliţa şi curcanul” de Robert Thomas, pe scena teatrului din 
capitala huilei,  instituţie în jurul căreia este polarizată elita forţelor intelectuale şi 
creatoare de pe Valea Jiului.   

Proverbul românesc „omul sfinţeşte locul”,  aici,  se potriveşte ca o mănuşă,  
întrucât Dumitru Velea a pus la temelia acestui edificiu foarte mulţi ani de trudă,  talent şi 
pasiune,  iar ciclurile de emisiuni pe teme culturale la televiziunea locală au devenit un 
adevărat barometru ce înregistrează efervescenţa evolutivă a mişcării artistice al cărei 
realizator este Dumitru Velea.   

În condiţiile în care teatre din ţară sunt gata să se prăbuşească din punct de 
vedere economic şi artistic,  când actorii se răzvrătesc împotriva propriilor directori,  la 
Petroşani colectivul de aici îşi consumă energiile în purul act cultural.  Dovadă este şi 
ultima premieră a cărei regie artistică şi scenografie este semnată de Horaţiu Ioan Apan.   

Piesa de teatru „Papagaliţa şi curcanul” se înscrie în cunoscuta traiectorie a 
comediilor poliţiste franceze,  al căror text inteligent este concentrat şi nimic nu este 
risipit în construcţia dialogului ca întotdeauna străluceşte prin chintesenţa ideilor pe care 
le transmite.  Regizorul Apan cunoscând în profunzime mesajul textului a ştiut să-şi 
aleagă actorii,  să-i distribuie în rolurile creionate de dramaturg,  să le încameze 
personalitatea necesară şi să creeze scenografia structurală la cerinţele piesei.   

Folosind grila metodologiei regizorale de a selecta din multiplele posibilităţi 
tehnice în sonorizare (Doina Matei,  Ecaterina Bobi),  ilustraţie muzicală (Iosif Toth) şi 
lumini (Alexandru Niculescu),  Apan a construit cadrul plastic şi acustic ce a contribuit 
din plin la conturarea atmosferei conflictului.  Trecerea subtilă de la un tablou la latul 
prin tuşe de umbre şi acorduri sonore au coagulat continuitatea desfăşurării acţiunii ca un 
lanţ al percepţiei prin simţuri.   

Revenind la jocul actorilor, m aceştia au dovedit că şi-au înţeles rolul în 
contextul desfăşurării comediei,  recreând personajele prin interpretări echilibrate,  fără a 
contura comicul prin excesive mişcări gesticulare.  Valentina Buzdugan în Alice Postic a 
fost acea notă care a vibrat trecând prin toată grila portativului,  nu a solfegiat,  ci a 
plămădit o compoziţie în do major,  folosind întreaga gamă de expresie actoricească,  
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dând conotaţii noi rolului personajului.  Fire nevăzute,  încărcate cu talent,  au pornit de 
la jocul ei dând viaţă întregului resort al naraţiunii şi mişcării scenice.  Veteranul Flkorin 
Plaur în Henri Grondin a creionat cu talentu-i cunoscut un recital pe măsura experienţei 
sale.  Nu putem trece cu vederea expoziţia de metealoplastie a acestui actor,  Florin Plaur 
(Teacă),  deschisă în sala de expoziţie a teatrului,  ce ne revelează o altă faţă a acestui 
talentat om de cultură care îşi materializează concepţia despre existenţă cu simţ estetic în 
atât de diferită artă a metaloplastiei.   

Actorul Rozmarin Delica,  cu prestanţa-i cunoscută,  a reîncarnat un autentic 
Maestru Rocher.   

Remarcăm jocul bun făcut de întregul colectiv de actori ce au fertilizat un act de 
cultură cu dăruire şi talent în condiţia în care teatrul din Petroşani,  condus de Dumitru 
Velea,  este un creuzet al artelor.   

 

„Curierul“,  An VI,  Nr.  270,  15 mai 2000 

 

Teatrul,  polarizator al artelor 
 

După cum se cunoaşte,  teatrul nu este o problemă de îndemânare,  ci,  înainte 
de toate,  una de sensibilitate în contactul cu lumea exterioară,  iar pe deasupra,  instituţia 
acestuia poate deveni un polarizator al artelor,  având un rol educaţional şi estetic atunci 
când în fruntea lui se află un om măcinat de talent,  pasiune şi dăruire ce impulsionează 
energiile dintr-un mediu dat.   

De-a lungul istoriei,  de la teatrul antic şi până la marile spectacole de astăzi,  
spectatorul a avut un rol activ,  ceea ce explică predilecţia de care s-a bucurat teatrul faţă 
de celelalte arte în care contemplatorul are rolul său,  fără ca aprobarea sau dezaprobarea 
să se poată revărsa în prezenţa imaginii,  ca,  de pildă,  pictura,  sculptura sau arhitectura.  
Aprobarea sau dezaprobarea,  în cazul teatrului,  se proiectează de la o persoană umană 
(spectatorul) către altă persoană umană (actorul),  şi din această cauză rolul actorului 
reverberează asupra spectatorului.  Adăugând la actul spectacolului,  adiacent,  alte 
activităţi culturale,  această conjugare devine o esenţială şcoală de educaţie estetică,  fapt 
ce înglobează majoritatea elementelor educaţionale.  Acest fenomen cultural se repetă,  
de câteva ori pe an,  aşa cum spuneam la începutul acestor rânduri,  în jurul Teatrului din 
Valea Jiului.  Este vorba de Teatrul de Stat „I. D.  Sârbu,  din Petroşani,  al cărui director 
este cunoscutul poet,  dramaturg,  eseist şi regizor Dumitru Velea.   

O astfel de manifestare care a îngemănat actul spectacolului de teatru cu alte 
forme de artă s-a desfăşurat în ziua de marţi,  15 mai a. c. ,  unde au participat,  pe lângă 
persoane oficiale (primarul municipiului Petroşani,  consilieri locali şi judeţeni,  
parlamentari),  un numeros public şi reprezentanţi ai mass-mediei din Valea Jiului.   

Înaintea spectacolul de teatru cu piesa „Comedie de modă veche”,  de Alexei 
Arbuzov,  în sala de expoziţii a teatrului au avut loc lansările cărţilor: Trăind printre cărţi,  
de prof.  dr.  Marian Barbu,  din Craiova,  apărută la Editura Fundaţiei Culturale „I. D.  
Sârbu”,  din Petroşani,  condusă de activul şi neliniştitul Dumitru Velea,  despre care a 
vorbit Mircea Pospal şi Dumitru Velea,  Copacul deschis (versuri),  de Camelia Jula,  
Editura Fundaţiei Culturale „I. D.  Sârbu”,  volum prezentat de Dumitru Velea şi Marian 
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Barbu.  Casa din altă viaţă,  de Mircea Pospai (directorul Studioului Teritorial de Radio 
Craiova),  roman apărut la Editura Novus din Craiova,  despre care D.  Velea spunea: este 
un roman al imaginativului existeniţalist şi M.  Barbu,  că este o proză ce va face carieră 
şi volumul de eseuri Du-te şi fă la fel,  Editura Fundaţiei Culturale „I. D.  Sârbu”,  semnat 
de Dumitru Velea,  prezentată de Al.  Florin Ţene.  În continuare,  autorii au acordat 
autografe pe cărţile prezentate.   

După aceste adevărate incursiuni în universul cărţilor,  a urmat vernisarea 
expoziţiei de icoane pe sticlă,  realizate de elevi din şcolile zonale,  la care am descoperit 
ştiinţa armonizării culorilor şi a respectării tradiţiilor teologale.   

La sfârşitul acestor manifestări culturale a urmat prezentarea piesei Comedie de 
modă veche,  de Alexei Arbuzov.  Dramaturg rus sovietic,  Aleksei Nicolaevici Arbuzov,  
a scris piese cu problematică etică şi psihologică.  Printre piesele scrise de acestea se 
numără: Tania (1939),  Oraşul din zori (1941); Spovedanie nocturnă (1967); Zilele 
fericite ale unui om nefericit (1968),  Alegerea (1973) ş. a.  Majoritatea sunt scrise pe 
linia lirico-romantică,  neori de un dramatism aspru,  autorul uzând de elemente 
melodramatice.   

Piesa prezentată pe scena Teatrului din Petroşani,  de doi actori ai Teatrului 
Naţional din Craiova,  Josefina Stoica şi Valeriu Dogaru,  practic,  a fost salvată de către 
actorii craioveni prin acurateţea jocului şi prin pieptănarea textului,  adaptat de Valeriu 
Dogaru,  Regia,  semnată de Valer Dellakeza,  a coagulat textul cu temperamentul 
actorilor,  iar scenografia Liei Dogaru,  simplă,  dar cu linii precise,  a sugerat ambianţa 
necesară.  Cei doi au trecut aproape prin toată gama diapazonală,  a psihicului uman,  
făcând să reverbereze şi inimile spectatorilor.  O parte din aceste manifestări au fost 
transmise în direct la Radio Craiova şi televiziunile locale.   

Noaptea târziu,  ieşind din Teatru,  parcă se aşternuseră peste Vale,  ca un 
clopot premoniţial venit dinspre munţii din apropiere,  versurile lui Iancu Văcărescu: V-
am dat teatru,  vi-l păziţi/ Ca un locaş de muze;/Cu el curând vei fi vestiţi/ Prin veşti 
departe dus!/ În el năravuri îndreptaţi/ Daţi ascuţiş la minte/ Podoabe limbii voastre 
daţi/ Cu româneşti-cuvinte.   

„Curierul“,  Nr.  324,  28 mai 2001 
 
 

Regia de teatru – mod de a esenţializa mesajul 

  
Dacă în teatru,  în ansamblul lui,  nu se face calea întoarsă până la matricea 

existenţială a personajului,  aşa cum subliniază Cesare Bradi,  referentul este esenţializat 
în mod optic şi după felul cum este „proporţionat” de viziunea regizorală prin care este 
percepută de spectator.  Cu alte cuvinte prezenţa referentului mai trece şi prin concepţia 
regizorului pentru a deveni flagranţă.   

De aici decurge ampla scrie de esenţializări în contextul existenţializării unuia şi 
aceluiaşi personaj,  sau al unei şi alteia dintre piesele de teatru.  Pornind de la această 
concepţie,  tânărul regizor Horaţiu Ioan Apan,  de-acum un experimentat om de teatru 
(având în vedere nu numai anii „sacrificaţi” pe „altarul Thaliei”,  dar şi originalitatea 
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viziunilor sale regizorale în asamblarea scenică a numeroase piese de teatru),  s-a oprit 
asupra autorului american Tennessee Williams cu a sa piesă „Menajeria de sticlă”,  care a 
montat-o pe scena Teatrului Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani şi a cărei premieră a 
avut loc în seara zilei de 19 octombrie a. c.  O fericită alegere,  ţinând seama de 
asemănarea,  până la identificare,  dintre subiectul şi atmosfera piesei şi realitatea de 
astăzi,  din ţara noastră,  a prelungitei tranziţii prin care trecem,  chinuitor de dureros.   

Premiera absolută a piesei „Menajeria de sticlă” de Tennesse Williams (1911-
1983) a avut loc la 26 decembrie 1944,  la Chicago,  şi a fost primită cu entuziasm de 
public şi critică.   

Preluarea de către Teatrul Dramatic „I. D.  Sârbu” din Petroşani (director 
Dumitru Velea),  a piesei „Menajeria de sticlă”,  la propunerea regizorului Horaţiu Ioan 
Apan,  este un act de cultură,  nu numai prin faptul că se aduce pe scenă o piesă a unui 
autor american ce a primit două premii Pulitzer,  dar,  şi mai ales,  pentru concepţia 
regizorală în a tuşa elementele ce au similitudine cu realitatea românească,  de la 
evidenţia virtuţile umane,  prin contraste de caractere,  gingăşia sentimentelor,  în general 
trăirile pur umane,  prin acurateţea jocului actorilor.   

„Menajeria de sticlă” i-a adus autorului şi primul succes scenic.  Piesa 
creionează un realism social profund,  evidenţiind contrastele în scopul conturării 
caracterelor.  Este vorba de drama femeii singure,  Amanda (Francesc Chorobea ce şi-a 
pus toată experienţa în realizarea unui personaj autentic),  compleşită de civilizaţia unei 
societăţi ce acordă drepturi,  dar nu şi satisfacţii.  Reminescenţele unor elemente 
freudiene şi descătuşările pasionale o cuprind ca o chingă,  într-un univers care şi-l 
zideşte,  încet şi iremediabil,  precum viermele cuprins în propria-i gogoaşă.   

Amanda,  mama a doi copii,  Laura şi Tom,  este o femeie părăsită de un soţ 
beţiv şi autoritar,  îşi susţine cu energia „leoaicei” fiica ce este infirmă.  În dorinţa mamei 
de a-i găsi un soţ,  fratele Tom îşi aduce prietenul,  în speranţa căsătoriei cu Laura.  Cu 
toate că Jim,  prietenul,  este logodit,  întâlnirea dintre cei doi foşti colegi de şcoală,  îi dă 
Laurei încrederea în viaţă.  Este un balsam al speranţei.  Această scenă jucată actorii 
Nicoleta Bolcă (debut pe scena teatrului din Petroşani) şi Boris Melinte,  în Jim,  este 
adevărată poez8ie,  secvenţă de o expresie puternică ce declanşează în eul spectatorului o 
gamă vibrantă de sentimente.  La această atmosferă contribuie muzica inteligent aleasă.  
Dar Laura rămâne în lumea ei,  cu visuri candide rătăcite printre bibelourile de sticlă,  
acestea căpătând simboluri şi conotaţii existenţiale.  Refugiul în lumea cinematografului 
al lui Tom (Nicolae Vicol) reprezintă fuga de existenţa prezentului,  în ultima instanţă 
fuga de sine,  dar rupe barierele dintre cele două planuri,  realitatea şi imaginarul,  
construind un paralelism a două timpuri,  unul trecut,  trăit de bătrânul Tom (Rozmarin 
Delica,  actor cu experienţă) şi cel prezent prin care trece fiul său,  tânărul Tom.   

Două prezenţe feminine predomină scena.  Cea a Franciscăi Corobea,  în 
Amanda,  mamă care îşi apără cu o energie nemărginită fragilitatea fiicei sale Laura,  dar 
în spatele acestei puternice personalităţi simţim acea sensibilitate care propulsează 
construcţia caracterului.  Cea de-a doua prezenţă feminină,  tânăra Nicoleta Bolkcă,  ce 
vine de la Teatru din Baia Mare,  unde a jucat în spectacole de revistă,  este o prezenţă 
ingenuă ce transfigurează infirmitatea într-o iluminare a ritmuriloir fiinţei din interiorul 
eului.  Mai subliniem odată virtuozitatea Franciscăi Chorobea care atinge arpegiul dintre 
sublim şi autenticitate.   



 51

Întregul colectiv de actori şi cel tehnic au răspuns nuanţat la „vibraţiile 
baghetei” regizorului clujean Horaţiu Ioan Apan care a făcut din premiera piesei 
„Menajeria de sticlă” o sărbătoare,  având o sală aproape plină şi receptivă.   

 

Arca lecturii Valeriu Butulescu, „Dracula” sau 
„Carnavalul durerii” 

  
În concepţia modernă a regizorilor,  textul,  în teatru,  trece pe un plan secund,  

iar ceea ce contează în primul rând este personajul care acţionează pe scenă şi motivul 
pentru care acţionează.  Această poezie ne evidenţiază afilaţia existentă între subiect,  ca 
accent şi actor.   

Subordonarea teatrului faţă de personaj poate să apară în superioritatea 
personajului şi tramei,  iar modalităţile de expresie sunt meditaţiile autorului şi nu ale 
personajului,  chiar dacă în situaţia noastră,  Valeriu Butulesscu,  încearcă şi reuşeşte,  să 
direcţioneze intenţia autorului asupra unui personaj legendar,  Dracula.   

În piesa de teatru Dracula (Carnavalul durerii),  de Valeriu Butulescu,  Editura 
Polidava,  Deva,  2001,  autorul foloseşte ca pretext mitul lui Dracula,  pentru a politiza 
societatea modernă care,  de veacuri,  tot trece prin Carnavalul durerii,  un „joc” ce 
răstoarnă planurile şi realurile când moartea are chipul satanei şi al vampirului,  iar 
informatorii trec,  la apariţia inevitabilă a lupilor,  printr-o metamorfoză,  devenind tinerii 
lupi.   

Piesa este o parabolă politică,  cu aluzie voalată la istoria contemporană a ţării,  
istorie sângerândă cu oameni „bolnavi” de bolşevismul adus dinspre Rusia,  ţara care ne-a 
adus,  de-a lungul istoriei,  cele mai mari necazuri,  şi nu turcii,  cu ienicerii lor.  Piesa de 
teatru,  structurată în 12 episoade,  individul apare ca un eu singularizat împotriva 
celorlalţi,  prin impulsurile,  gândurile şi interesele sale.  Atunci când interesul individual 
este substituit interesului general,  apare dictatura şi,  în urma ei,  crima.  Astfel,  este 
capul indivizilor îşi croieşte drum generalul,  iar istoria conceptualizată apare ca un 
gigantic calvar al spiritului.   

Plăcerea dictatorului,  în cazul nostru Dracula,  transferă în lumea şi realitatea 
obişnuită satisfacerea dorinţelor,  vampirice,  acest eudemonism contravine progresului 
istoric,  dacă este să-l credem pe Hegel.   

Atât Dracula,  cât şi Faustina,  ne amintesc de un cuplu de tristă amintire,  dar şi 
de alţi dictatori care s-au crezut Dumnezei,  însă,  înfrăţindu-se cu „forţele amăgitoare ale 
infernului”.  (D.  Velea).   

Ciclicitatea răului în istorie este rezultatul unor grave erori ale unor oameni care 
au crezut că ideea fericirii,  prin hedonism,  se poate impune prin inversarea realităţii şi 
aplicarea unei voinţă împotriva comunităţii.  Teoria marxistă că istoria este făurită de 
mase este falsă Realitatea este că istoria este făcută de elitele sau conducătorii care 
dirijează masele şi le influenţează.   

Fiind o dramă şi o parabolă istorică,  Dracula lui Valeriu Butulescu exprimă un 
raport între literatură şi istorie,  menţinând legitatea unui mit reactualizat.   

Istoria este o arenă de circ şi protagoniştii victimele unor cinici clovni,  iată ce 
ne transmite piesa lui Butulescu.  Dialoigurile sunt adevărate „sclipiri” (nedezminţind 
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autorul numeroaselor cărţi de aforisme,  apărute atât în ţară,  cât şi în străinătate),  ce 
luminează ambiental aluziile istoriei - sub formă de periatoi,  iar spre final sub formă de 
scenă ductilis,  ce-i permite autorului să se poată folosi în continuare de scena multiplă,  
pentru a sugera timpuri şi locuri diferite,  ca şi când ar fi contemporane şi co-spaţiale.   

Astfel stau lucrurile,  când,  ca şi la Platon,  în cadrul hedonismului însuşi,  
raţiunea este transformată în plăcerea de a simţi suferinţa altora sau durerea devine 
raţională şi scop.  Ideea centrală şi obsesia cruzimii este o idee tangenţială care trezeşte 
echivocuri pentru a deveni „prezent” şi un mod neîndoielnic de flagranţă,  încărcată de 
conotaţii profunde.   

Piesa de teatru Dracula de Valeriu Butulescu este o armă împotriva acelor 
catastrofe stârnite de politic.  Parabola recuperează mitul pentru a sacrifica vibraţia 
prezentului.   

 

Însemnări pe o carte … poştală Despre exod  
 

O „construcţie” alegorică ce tangenţiază fantasticul,  în spatele căreia 
descoperim o imaginaţie barocă care face casă bună cu unele viziuni kaliene găsim în 
prozele volumului Despre exod - despre ce se întâmplă,  de Sorin Negru,  Editura 
„Clusium”,  2000.   

Prezentul volum cuprinde 31 de povestiri,  ale căror titluri sunt cu un scop 
precis trecute la sfârşitul fiecărei povestiri,  pentru a lăsa cititorul să-şi facă singur drum 
prin hăţişul fantasticului şi imaginarului („Despre ce se întâmplă”),  unde simbolul din 
fraza „pruncul în braţe pentru a-l proteja de viermii roşii ce invadează de sub pled” ne 
pune în arta asupra interesului imaginativ ce nu este departe de paranormal al autorului.  
8”Despre spasm”).   

Prozatorul este un spirit ingenios,  sceptic,  cu jovialităţi şi cordial cu maliţie,  
dar şi crud în relatarea unor imagini coagulate de o imaginaţie maladivă.  („Despre 
plutonul de execuţie”).  Practic,  prozele lui Sorin Negru nu sunt altceva,  fie ele scurte 
sau mai lungi,  decât existenţe trăite în metaforă,  unde se combină ca într-o retortă 
dizertaţii existenţiale şi comentarii spumoase,  aluzii la psihanalism şi insinuări frivole 
(vezi.  „Despre rafturi”,  „Despre recorduri”,  „Despre ţinutul fără nume”).  Cu cât mai 
mult aşa stau lucrurile în proza de rezistenţă „Despre ţinutul fără nume”,  unde imaginaţia 
ia proporţiile ciclopilor,  unde tradiţionalul devine raţional,  încât temeiurile pentru însăşi 
distincţia dintre fapt şi ficţiune tind să se estompeze în favoarea imaginarului.  Din punct 
de vedere al construcţiei moderniste,  cum afirmă Matei Călinescu,  făcând aluzie la 
priveliştea fantastică a lui Eliade,  faptele sunt ficţiuni (adăugând că până şi etimologic 
faptele sunt facto,  lucrurile făcute sau chiar „inventate”),  iar ficţiunile sunt fapte.   

O alunecare spre onirism se resimte în proza autorului şi o ingenioasă evadare 
din cotidian prin redescoperirea unei mitologii proprii „Despre ţinutul fără nume”,  dând 
mitologiei invocate un sens estetis-moral.  Evadarea din realitate – din cotidianul obsesiv 
– îi pune autorului alternative de a alege mişcarea imaginaţiei visătoare.   

Personajele se autoschiţează pe măsură ce se derulează acţiunea şi ele sunt 
exilate într-o existenţă suprarealistă,  unde fiecare exilat e un Ulise în drum spre ltaca,  
aceasta din urmă fiind propria conştiinţă,  („Despre groapa cu lei”,  „Despre nota 
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informativă”),  iar existenţa reală” reproduce Odiseea,  acesta fiind procesul imaginativ al 
acţiunii.   

Elemente kalkiene descoperim în multe povestiri.  Fiecare personaj este exilat 
în propria-i imaginaţie,  trăindu-şi existenţa în două timpuri,  cel personal şi cel 
mitologic.  Sunt câteva povestiri scurte („Despre rafturi”),  care ilustrează p poetică a 
prozei şi aproape deloc o epică,  unde îşi face loc o dezinhibare în faţa convenţiilor.  
Miraculosul,  fabulosul halucinant,  amestecul de tablouri kafkiene cu componenţele 
aluzive la cotidian şi de infern terifiant trebuie citite şi în latura lor parabolică,  fiind,  
aproape mereu,  semne ale unei lumi răvăşite,  întoarse pe dos,  simptomele unei 
convulsii universale.  Toate prozele lui Sorin Negru au la bază elementele reale cu 
planuri abil suprapuse,  cu un fond ideologic ce se ghiceşte,  unde personajele trăiesc o 
prefacere într-un mediu nebulos,  pe un fundal mitic şi uneori ritualic,  pletoric şi elastic 
până la suprarealism.  Descoperim zone „profunde”,  mitico-arhetipale,  transistorice,  
(mă gândesc parafrazându-l la maxima lui Oscar Wide şi anume că numai spiritele 
profunde întorc faţa la suprafeţe şi aparenţe),  de construind realitatea pentru a construi 
experienţa dilemelor existenţiale şi identitare,  acţiunea derulându-se pe un semnal 
anistoric.   

Proza re o originalitate aparte,  ea se regăseşte în construcţia suprarealistă,  cum 
spuneam şi uneori,  apocaliptică,  din care emană o stare halucinantă,  amestec de 
frenezie şi angoasă.   

„Poştaşul“,  Nr.  207,  1-14 aprilie 2003 
 

Teatrul,  ca asumare a vinovăţiei  
 

Aşa cum ne-a obişnuit Teatrul Dramatic „I. D.  Sârbu”,  din Petroşani să facă 
din premieră adevărată sărbătoare a culturii,  acest lucru s-a întâmplat şi pe 16 aprilie 
când a avut loc premiera absolută cu piesa „Femeia cu sacoşele” de Dumitru Velea.   

Înainte de acest eveniment în sala „Atelier” a teatrului a avut loc lansarea a 
două cărţi editate de Fundaţia Culturală „I. D.  Sârbu”: Pasajul filigranului (versuri) de 
Doru Roman şi Vă somez,  domnule doctor! (teatru) de Al.  Florin Ţene.  Despre cele 
două cărţi au vorbit dramaturgii Dumitru Velea,  Valeriu Butulescu şi criticul literar 
clujean Adrian Ţion.   

După acest eveniment în sala mare a teatrului a început spectacolul cu piesa 
„Femeia cu sacoşele” ce a fost publicată iniţial în volumul „Muntele de sticlă” (1997).   

Piesa desfăşoară tragicul destin dramatizat al „Femeii cu sacoşele” (Mirela 
Cioabă),  în perioada stalinistă,  de la noi,  când tancurile ruseşti (sovietice) ne impuneau 
un regim al nedreptăţilor,  al crimei şi al alienării.  Textul piesei este inspirat dintr-un fapt 
real petrecut la Craiova.  Este vorba despre descendenţa unei familii bune,  Maria 
Dorubschi,  talentată pictoriţă,  frumoasă şi graţioasă,  care datorită represaliilor 
comuniste a înnebunit.   

Spectacolul debutează cu trei violuri care schimbă totalmente destinul acestei 
femei: violarea eroinei de propriul logodnic,  incendierea bibliotecii de către „troglodiţii 
în haine de piele neagră” adică securiştii inculţi ai regimului şi violul proprietăţii prin 
actul de naţionalizare din 1949.  Aşa cum obişnuia regimul criminal comunist cu 
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opozanţii,  eroina este internată într-un ospiciu pentru „spălarea creierului”.  Represaliile 
comuniste de aici sunt mult mai rafinate,  de la schingiuiri,  se trece la şocuri electrice şi 
injectarea de substanţe care anihilează voinţa.   

Mirela Cioabă în rolul Mariei face un rol de zile mari,  creând o femeie mai 
aproape de înţelepciune decât de nebunie – lumea o împarte între Ea şi Ceilalţi.  Ceilalţi 
fiind,  invariabil,  comuniştii.  Vehemenţa pamfletului din monologurile finale ale Mariei 
sunt atacuri dure la adresa terorismului comunist.  Efectele teatrale realizate de regizorul 
Horaţiu Ion Apan prin decor,  muzică şi lumini creează nuanţe conotative cu trimiteri 
precise spre simbolistică.  Această coagulare,  jocul actorilor cu partea tehnică şi 
regizorală,  dă naştere înţelesului profund a imaginii că lumea Mariei nu a putut fi 
nimicită.   

Jocul actorilor este sigur şi se desfăşoară pe o variată nuanţă diapazonală,  
contribuind din plin la construirea ideii - imagine poetică şi simbolică pe care se bazează 
întreg spectacolul.  De fapt,  acesta este un subtil dar dur rechizitoriu adus comunismului.  
Nicoleta Bolcă în Maria Dorubschi (în tinereţe),  creeaz un personaj diafan şi graţios,  
Dorin Ceagoreanu în Pavel Pavelescu joacă rolul unui tânăr îndrăgostit dar plin de 
ambiţii,  fără morală.   

Scenografia Elenei Buzdugan,  alături de regia lui Horaţiu Ioan Apan au creat 
un spectacol cu o simbolistică ce ne duce cu gândul la o „psihodramă la care eroina însăşi 
este invitată în speranţa însănătoşirii” (Mircea Ghiţulescu).   

… Şi prin acest spectacol ne-am convins că la Teatrul Dramatic „I.  D.  Sârbu” 
(director Dumitru Velea) sunt multe talente actoriceşti care alături de celelalte persoane 
ale colectivului acestui teatru ţin flacăra aprinsă a culturii din Valea Jiului şi nu numai.  
Iar Dumitru Velea e unul din cei mai reprezentativi dramaturgi contemporani.   

 

Dumitru Velea,  Podul umblător  
 

Puţini sunt scriitorii,  dar mai ales dramaturgii,  care au abordat miturile 
universale împletite cu cele autohtone,  pentru a construi o dramă,  a cărei construcţie 
narativă aminteşte de sistemul filosofic propus de Blaga şi abordat de Eliade.   

Prin metoda folosită,  fiindcă de el este vorba,  Dumitru Velea,  în drama Podul 
umblător,  Editura Fundaţiei Culturale „I. D.  Sârbu”,  2003,  face acea mişcare ce se 
sfârşeşte de la semnificant către referentul existenţial,  pentru ca „prezenţa” referentului 
să devină „flagranţă”.   

Piesa pe care ne-o propune Dumitru Velea este o zguduitoare dramă dantescă în 
care găsim aceleaşi idei,  mituri şi esenţa secretă a înţelegerii lumii,  elemente pe care le-a 
folosit autorul şi în piesele „Zilele de pe urmă”,  1997,  „Uşa bătută în cuie”,  2002,  dar 
şi în substanţa volumelor sale de versuri: „Pânza de in”,  1999,  şi „Nisipul din casă”,  
1999.   

Universul creat de Dumitru Velea în prezenta piesă de teatru este un fenomen ce 
stă sub semnul circularităţii,  al unei paradigme spirituale cu implicaţii în filosofia antică.  
Fiindcă autorul este un fin „cunoscător atent al sistemelor filosofice antice,  cu precădere 
greceşti şi al teoriilor estetice moderne,  începând cu cele propagate de Hegel,  
dramaturgul de acum propune un alt mit - al vânzării de oase” („O dramă de tip dantesc” 
prefaţă de Marian Barbu).   
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Exploatarea acestui subiect,  inedit şi puţin abordabil,  vine din perioada 
sfârşitului antichităţii şi începutului de ev mediu,  şi nu este deloc simplă,  întrucât stă sub 
semnul mitului,  al ecletismului,  al metamorfozei spirituale.  Elementele acestea sunt 
identificate în efortul în cristalizării,  prin trecerea psihologiei de grup care trăieşte 
aventura,  pe timp de furtună,  pe un râu cu podul plutitor,  amintind de trecerea Styx-
ului,  dar şi de Caron,  la acela de individ,  prin coagularea „sacral-filosofică” a 
sfâroitului când „destinul este implacabil”.  Toate aceste elemente stau sub forma 
neoplatonismului,  al triumfului retoricii,  prin consolidarea eclesiocratică,  formă de 
exploatare a dramatismului social prin textul ce reînvie „scene de încleştare,  de mare 
dramatism,  încât Eschil şi Shakespeare sunt pe aproape,  ca şi Marin Sorescu”.  (M.  
Barbu).   

Dacă,  uneori,  găsim reminiscenţe ale unor elemente autobiografie ale 
copilului,  remarcate şi de prefaţator,  „pirogravate” pe topica dialogului şi prin unii 
membri de familie,  dragi autorului,  nu sunt decât mijloace ce exprimă un tablou tragic 
din al doilea război mondial ce a adus schimbări sociale,  politice şi drame cu consecinţe 
incalculabile.   

Moşul Ilie,  personaj central al dramei,  spune,  la un moment dat.  „Pe fiul meu 
l-am trimis să lupte împotriva hidrei cu două capete.  Unul roşu şi altul negru”.  Cele 
două culori ale hidrei reprezintă cele două sisteme criminale din secolul trecut.  
Comunismul şi nazismul,  simbolizate prin primul şi al doilea Lotru de oase.  Şi continuă 
Moş Ilie: „Şi-acum rătăcesc ca un nebun să-l caut…” Îl caută şi pe lumea aceasta,  dar şi 
în „lumea umbrelor”.  Fiul acestuia,  Zaharia îl găsim personaj şi într-un poem din 
volumul „Nistrul din oase”,  de Dumitru Velea,  motiv care mă îndreptăţeşte să afirm că 
dramaturgul şi poetul Velea şi-au creat un univers din drama trăită de familie,  ce a 
marcat,  până astăzi,  pe nepot.   

Piesa este o construcţie alegorică,  în spatele ei descoperim elemente ale istoriei 
imediate,  chiar dacă universul imaginativ coagulat de autor în „Podul umblător” şi 
personaje sau vin din „preistoria existenţei”,  motiv pentru ca „deformare fiziologică” a 
unor personaje,  incertitudinea trăirii vieţii,  mereu sub ameninţarea apei” sunt doar 
pretexte.   

Apa fiind timpul istoric,  iar podul societatea,  totul oscilând între timpul 
personal şi cel istoric.   

Tabloul creat de Dumitru Velea este de sorginte dantescă,  cu elemente pur 
existenţiale,  acestea confirmând,  încă de la început,  dedicaţia: „Bunicul meu,  Ilie Zisul 
Dumitru,  care continuă să mă ducă de mână şi dincolo de zonele improbabilului”.   

Piesa,  structurată în două părţi,  exprimă două lumi paralele,  care sunt 
interferate de personaje,  o lume este de dincolo,  cealaltă aici,  creând o sinteză a unei 
lumi proiectată dincolo de lume ca element recuperator,  a dorinţei de a predomina 
universul lui Dumnezeu prin Biserica Sa.   

Dialogul personajelor se află în raport la parole faţă de limbă,  în care mesajul 
este aforistic şi se bazează,  uneori,  pe precepte biblice.   

„Podul” din dramă este un univers al umbrelor,  un fel de arcă,  rătăcitoare între 
două lumi,  unde personajele sunt reale,  când ies din propria piele,  pentru a trăi într-un 
dincolo existenţial,  plătind vamă cu bănuţul ce se pune pe pieptul mortului,  de care 
vorbeşte Moşu Ilie.  Iar mitul zburătorului,  folosit pentru a explica prezenţa ursitoarelor 
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la moartea Chivei,  este un element al unei ţesături narative dramatice,  cum spuneam,  de 
tip dantesc.   

Drama lui Dumitru Velea este un psihologică,  cu scene de un profund 
dramatism,  dar şi cu interpretări filosofice,  amintind de încleştarea din piesele lui Eschil 
şi Shakespeare.   

În concluzie,  pot afirma,  că,  după Blaga şi Sorescu,  Dumitru Velea este 
singurul dramaturg contemporan (având în vedere şi celelalte piese ale lui),  care 
abordează,  realitatea istorică imediată,  prin elemente mitologice,  unde vânzarea umbrei,  
a sufletului şi pactul cu diavolul devin vânzarea de oase,  elemente alegorice ce exprimă 
contrariul trăirii în demnitate.  Reabilitare spectacularităţii,  bazată pe trei categorii 
dominate: conflictuale,  psihologice (mitice) şi scenice,  pentru Dumitru Velea este mijloc 
de a exprima un întreg evantai de motive dramaturgice: conflictul credinţă-religie,  
opţiunea tragică,  căutarea adevărului prin mit,  sondarea realităţii prin filozofie,  
sacrificiul,  demonia,  credinţa în adevăr,  psihologia circumstanţială,  spaţiul de element 
participativ şi simbolul.  

Practic,  întreaga piesă e o metaforă cu rezonanţe filosofice ce-l aşează pe autor 
în fruntea ierarhiei dramaturgilor contemporani.   

„Curierul“,  Nr.  413,  23. II. 2003 
 
 

Teatrul ca mod de a înţelege morala istoriei 

  
Cu riscul să mă repet,  spuneam în alt articol,  că la Petroşani,  capitala au8rului 

cenuşiu,  Teatrul Dramatc „I. D.  Sârbu“,  din localitate (director fiind dramaturgul şi 
poetul Dumitru Velea9 este o instituţie culturală interesată să promoveze dramaturgia 
contemporană românească.  Lucru ce l-a făcut de-a lungul anilor cu succes.   

În acest context,  stagiunea din această toamnă s-a deschis cu piesa Robespierre 
de George Astaloş,  o tragi-comedie istorică în două acte,  ce a văzut lumina rampei pe 
scena Teatrului din Petroşani sub bagheta regizorală a cunoscutului om de teatru şi 
televiziune Constantin Dicu.   

Figură emblematică în istoria universală,  ca personaj idealist-tragic,  
Robespierre a ispitit mulţi scriitori şi dramaturgi,  atât în Franţa,  cât şi în România,  
precum George Buchner în Moartea lui Danton (18399,  regizat de Liviu Ciulei în 1966 
la Teatrul Bulandra,  Camil Petrescu cu Danton (1921),  piesă pusă în scenă de Horia 
Popescu,  Romain Rolland cu drama Danton (1939),  tradusă la noi în 1966 etc.  Şi iată că 
vine,  după 1989,  românul trăitor la Paris,  George Astaloş,  cu piesa sa Robespierre,  
care abordează aceeaşi temă,  privind marea misiune istorică a Revoluţiei Franceze de la 
1789 ca pretext de a face aluzie la revoluţia din 1989.  Textul piesei nu este altceva decât 
o dezbatere-eseu pe tema dictaturii,  demagogiei din cuvintele exponenţilor revoluţiilor,  
a democraţiei şi terorii.  De fapt,  istoria este proiectată printr-o lentilă în oglinda epocii 
contemporane,  în care Robespierre este un personaj istoric,  pentru care idealul este 
suprem,  deasupra oricărei morale,  şi în numele lui se poate ajunge până la crimă.  
Acesta este eroul care şi-a prevăzut din timpul vieţii locul în istoria omenirii.   
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În viziunea regizorului spectacolului,  Constantin Dicu (regizor la TVR,  laureat 
al Festivalului Internaţional de Televiziune de la Praga,  de două ori deţinător al 
Premiului UNITER,  laureat al Asociaţiei Profesioniste a televiziunilor etc. ),  tema piesei 
este DEMOCRAŢIA şi TEROAREA ca exponente ale societăţii dintotdeauna.  Unde 
orice revoluţie are sacrificaţi şi eroii ei.  Eroii care mai târlziu,  aflându-se pe socluri sub 
ploaia istoriei,  se vor topi,  încet,  încet,  şi vor rămâne doar ca uşoare urme de moloz.  
(C.  Dicu).   

Creionând comportamentul personajelor cu trăsăturile accentuate de neîncredere 
reciprocă,  George Astaloş rămâne şi prin această piesă fidel principiilor teatrului 
intruziunii,  unde toată lumea spionează pe toată lumea,  căci adevărata libertate a omului 
e dreptul la delaţiune . (Fapt ce l-a trăit în timpul dictaturii comuniste,  prin colaborarea 
unora cu odioasa Securitate).   

Intenţia regizorului este de a nu se rezuma la a localiza o anumită epocă,  ci 
dorinţa lui este ca ecoul acestei piese să facă referire la toate societăţile care au trecut prin 
stadiul de dictatură.  Este subliniat faptul că într-o democraţie şubredă,  mimată,  fluxul 
evenimentelor politice,  sociale şi comportamentale glisează,  treptat,  spre teroare.  De 
subliniat este distribuţia,  inteligenţa şi efortul de a găsi modalităţi stilistice ale teatrului 
modern,  ca spectacol de idei,  desfăşurat într-un decor simplu,  ce sugerează epoca,  cu 
trimiteri subtile la evenimente.  Scenografia este semnată de cunoscuta Elena Buzdugan.   

Prietena eroului,  Eleonore Duplay,  jucată de actriţa Nicoleta Bolcă,  dă naştere 
unui personaj real,  ce vibrează la reacţiile lui Robespierre,  alias tânărul actor Nicolae 
Vicol,  personaj dramatic,  care se adresează publicului direct,  implicativ şi dispare în 
public,  simbol al faptului că personajele istorice,  prin destinul lor,  se nasc din mulţime 
şi dispar tot de unde au venit.  Robespierre este prizonierul şi victima propriilor idealuri.  
Este insensibil sentimentelor fireşti,  umane,  Jocul actriţei Izabela Badovics în Elisabeth 
Duplay sora Eleonorei,  este pe măsura personajului imaginat de regizor,  invidioasă,  
romantică,  dar şi încrezătoare.  Un alt personaj ce intră şi este din scenă cu colivii cu 
păsări şi peşti,  simboluri ale libertăţii cenzurate şi ale înmulţirii peştilor din Pustie (vezi 
BIBLIA),  esre părintele Leperec,  jucat cu acuitate şi pitoresc de Rosmarin Delica; la un 
moment dat,  el dă replica,  destul de sugestivă şi aluzivă: Suntem o ţară de păsări 
migratoare.  Un rol subtil şi caracteristic fabulei este rezervat papagalului Patrito - 
Patriot,  interpretat de actorul Dorin Ceagoreanu,  ecoul lui Robespierre,  Acesta,  închis 
în colivie,  sugrează poporul,  cel care răspunde la comandamente fără să gândească şi se 
simte liber în închisoarea lui.   

Coloana sonoră semnată de Valentin Ioniţă este o binecuvântare ce vine dinspre 
muzica sacră.  Preclasică,  interpretată la clavecin,  din care nu lipseşte corul gregorian,  
toate prelucrate pe calculator.  Finalul piesei este semnat cu o împuşcătură de pistol tras 
de Robespierre după care umbra acestuia din fundalul scenei cade.   

Un spectacol reuşit,  la care publicul (numeros) a privit ca într-un ochean întors,  
la anul 1789 l al Parisului,  dar în care a citit anul 1989 al Bucureştiului,  numai că într-o 
parte cade ghilotina,  iar în alta – cortina,  (Mircea Andraş).   

„Adevărul de Cluj“,  miercuri,  1 octombrie 2003 
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Teatrul – oglindă a raporturilor umane 

  
Autor a 11 volume de proză umoristică şi epigrame,  bine primite de cititori,  

scriitorul Ion Constantinescu este din nou în librării cu un nou volum,  de data aceasta de 
teatru,  ce cuprinde două piese Atuul învingătorului şi Buchetul de cale,  apărut la Editura 
Tipolitera,  2005,  Cluj-Napoca.   

Încă de la apariţia volumelor de proză umoristică am simţit în dialogul 
personajelor,  cu fraze clare,  directe,  ce cumulează stări şi senzaţii omeniscient ironic,  
filonul de predispoziţie spre teatrul al autorului.   

Iată,  că această înclinare a scriitorului Ioan Constantinescu s-a concretizat în 
două piese de teatru ce se constituie în oglinzi concave în care se întrupează raporturi 
umane.  Prima piesă din volum,  intitulată simptomatic „Atuul învingătorului” 
învingătorului” şi o comedie cu fine accente spre farsă,  cu subtilităţi pe tema relaţiilor 
dintre membrii familiei Cimpoi Doru,  „modest funcţionar public”,  Paraschiva,  soţia 
acestuia şi Clara,  fiica celor doi,  studentă,  pe de-o parte,  şi Sandu Bercelean,  tânăr 
actor,  prietenul Clarei,  Tudor Muşat,  medic,  prieten şi fost coleg de liceu cu Sandu,  
Ilarie Melinte,  subcomisar de Poliţie şi Tanti Jena,  menajeră fostă medic eminent,  pe 
de-altă parte.   

Aşa cum se întâmplă de multe ori în viaţă,  Paraschiva,  mama Clarei,  nu este 
de acord cu căsătoria fetei care îl doreşte pe Sandu cel „şmecher,  pervers,  afemeiat” şi 
pe deasupra „un sărăntoc”.  Autorul cu abilitate conduce acţiunea piesei spre o farsă pusă 
la cale de Sandu şi Clara,  inclusiv de medicul Tudor Muşat,  Acţiune despre care,  din 
umbră,  Paraschiva a aflat,  dar îi lasă pe protagoniştii să-şi joace rolul până la capăt,  fără 
a cădea în farsa urzelii acestora.  De aici vine şi titlul piesei.   

În curgerea aluvionară a dialogurilor,  cu sens de încărcătură ideatică şi morală,  
acţiunea piesei,  aproape până la final,  nu desconspiră farsa şi nici nu o presimţim,  aşa 
de abil şi inteligent conduce autorul firul acţiunii.   

Dialogurile sunt vii,  fireşti,  uneori de un dramatism visceral,  în prima parte,  
mai ales vizând discuţiile dintre cei doi soţi.  Doru şi Paraschiva,  pe teme de viaţă,  
relaţii sociale,  politice chiar,  şi fireşte despre relaţia fetei lor cu actorul Sandu.   

Romantismul fremător al tinerei Clara,  sufletul vibrator,  dar autoritari al 
Paraschivei,  care îşi urmăreşte ţelul fără nici un compromis major,  reverberaţiile 
actorului pus să joace şi în afara scenei,  sunt tot atâtea elemente ce fac din Ion 
Constantinescu un dramaturg,  un excelent radiograf de situaţie,  care ştie să conducă 
acţiunea spre o farsă autentică,  exploatând la maxim subtilităţile cuvântului în text.   

Cea de a doua piesă Buchetul de cale este o dramatizare a unor stări conflictual 
romantică dintre doi tineri Radu Dumbravă,  patron,  şi Adriana Cristea,  actriţă,  alături 
fiind Alexandra Balotă,  învăţătoare,  colegă de cameră cu Adriana şi prietenă.   

Piesa se construieşte sistematic pe conturarea relaţiei dintre Radu,  patronul,  
personaj tenace,  cu o anumită educaţie în curtuazie,  nu lipsit de romantism şi Adriana,  
actriţă,  care ştie să-şi mascheze adevăratele sentimente.  Ion Constantinescu,  fiind un fin 
observator al stărilor sufleteşti,  creionează cu abilitate portretul psihologic al Adrianei,  
din care se disting două părţi una ce se vede,  cea teatrală,  şi cealaltă,  care se 
desconspiră prin freamătul ei ascuns,  sau din destăinuirile faţă de Alexandra,  colega de 
cameră.  Din francheţea dialogurilor se desprinde multă poezie şi o percepţie inflamată de 
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melancolie secretă.  Regimul de desfăşurare al piesei are şi nuanţe psihologice,  deşi,  nu 
atât analiza stă în prim plan,  cât desfăşurarea conflictual internă a acţiunilor Adrianei,  în 
care personajele îşi consumă destinul sub forma unei idei prin care actriţa n-a fost decât 
un personaj feminin drag al uneia dintre cărţile pe care le-am lecturat în ultimul timp,  
care,  la insistenţele mele,  a acceptat să se întrupeze,  pentru a răspunde invitaţiei de a ne 
întâlni la o cafea,  aşa cum se destăinuie Adriana Alexandrei,  cuvinte spuse de Radu 
dialogurile cu sine sau cu colega de cameră sunt un act de exorcism trăit cu febrilitate şi 
cu tensiunea culpei,  o încercare de eliberarea faţă de un trecut mort,  de purificare prin 
spovedanie.  Acestea conducând spre un final fericit,  parcurgând nuanţe diferite,  
crescând din conflictul dialogat,  contrapunctic Buchetul de cale este simbolul coagulator,  
frumosul care,  dăruit fiind,  uneşte.   

Piesa de teatru ţese un văl de îndârjire melancolică,  în cutele căruia starea de 
permanenţă febricitate a autorului lasă amprentele unui talent de dramaturg,  pentru care 
dialogul e o formă de răbufnire a interiorităţii personajelor,  iar subiectul o oglindă 
concavă realităţii.   

„Tribuna oamenilor de afaceri“,  decembrie 2005 
 

Gândurile unui preşedinte de juriu  
 

Vestea că voi fi preşedintele Juriului Festivalului Concurs Naţional de Poezie 
Avangarda XII,  ediţia a V-a,  ce s-a desfăşurat în oraşul lui Bacovia,  mi-a dat-o 
organizatorul şi sufletul acestei întâmplări culturale,  poetul Victor Munteanu.   

Odată cu asumarea acestei responsabilităţi gândul îmi fugea mereu la 
concurenţii în număr de 127 şi lucrările lor,  peste o mie.  Pe deasupra mai aveam de citit,  
împreună cu cei 4 membrii din comisie,  58 de cărţi şi 40 de reviste,  sosite din toate 
colţurile ţării.  Responsabilitatea noastră era foarte mare.  Concurenţii aşteptau,  o ştiam 
cu toţii,  obiectivitate şi competenţă din partea noastră.  În acest context,  când multiplele 
manifestări culturale îmi acaparau atenţia şi timpul,  gândul îmi fugea mereu spre 
lucrările concurenţilor.  Aducându-i aminte de proverbul englez He that agins time gains 
all things (Cel ce câştigă timp câştigă totul),  am hotărât,  împreună cu ceilalţi colegi de 
juriu,  să ne prelungim programul de lucru până la miezul nopţii şi a doua zi în timpul 
meselor.  Calitatea poeziilor trimise şi a cărţilor erau la nivelul mediu,  de aceea nu am 
acordat premiul I pentru debut în volum.   

Jurizarea pentru acordarea premiilor la categoria Reviste literare a fost mult mai 
grea.  Să alegi cele mai bune reviste din cele 40 jurizate,  ce apar pe întreg teritoriul ţării,  
a fost un calvar.  Diversitatea subiectelor publicate,  tematica materialelor incluse,  
calitatea poeziilor,  ţinuta estetică,  felul de abordare a fenomenului literar actual,  
calitatea colaboratorilor,  au fost o parte din elementele care au stat la baza acordării 
premiilor pentru cea mai bună revistă a anului.  În acest context juriul,  prin premiul 
acordat,  a hotărât să acorde revistei Oglinda literară,  din Focşani,  Director Gheorghe 
Neagu,  Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bacău,  pentru cea mai bună revistă a anului.  
Motivul acordării acestui premiu a fost,  printre alte calităţi apreciate de noi,  din punct de 
vedere estetic,  conţinut şi prestanţă,  şi faptul că a avut curajul să publice lucrări de Paul 
Goma exclus din Uniunea Scriitorilor în anii democraţiei),  şi să menţină,  în permanenţă,  
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rubrica Mânie liberă susţinută cu competenţă şi obiectivism,  de Magda Ursache,  motiv 
pentru care Comisia de acordarea subvenţiilor din cadrul Ministerului Culturii,  nu a 
inclus această revistă pe Listă.  Pe lângă eseurile,  poeziile publicate,  am remarcat şi 
apreciat Topul celor mai forjate versuri,  care se constituie într-o şcoală pentru poeţi,  de 
unde învaţă cum nu trebuie să scrie.   

Premiul primit de Oglinda literară este cu atât mai valoros cu cât în concurs au 
fost luate în jurizare reviste cunoscute şi subvenţionate de Ministerul Culturii,  adică de 
contribuabili,  ca: România Literară,  Convorbiri literare,  Cronica,  Tribuna,  Apostrof,  
Luceafărul,  Steaua,  Dor de dor,  Viaţa Românească,  etc.   

În Bacău,  toamna aceasta,  aurie,  este mai bogată spiritual cu o manifestare 
culturală de excepţie.  Poeţii şi scriitorii au plecat spre toate colţurile ţării încărcaţi de 
cărţi,  idei şi amintiri.   

Privind pe geamul vagonului ce mă ducea spre capitala Ardealului,  la dealurile 
molcome ale Bucovinei mă gândeam că Themoon a not seen where the sun shines (Unde 
străluceşte soarele,  luna se ascunde),  în timp ce aveam în mână ultimul număr al revistei 
Oglinda Literară,  dăruită de inimosul şi talentatul prozator Gheorghe Neagu.   

 

Zoltan Schapira.  „Teatrul şi identitatea”  
 

Cunoscutul regizor suedez de origine română,  Zoltan Schapira,  este în 
librăriile din România cu cartea Teatrul şi identitatea,  apărută la Editura Clusium,  2005,  
având o prefaţă semnată de Constantin Cubleşan.   

Acest studiu,  cu o bibliografie internaţională bogată,  a fost iniţial lucrarea de 
doctorat a autorului,  susţinută la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj,  şi este structurată 
în următoarele capitole: Introducere: Partea I - Migraţia din România în Suedia în 
contextul European,  Partea a II-a - Românii din Suedia între integrare şi păstrarea 
vitalităţii etnico-culturale.  Teatru şi identitatea Concluzii şi Bibliografie.  La rândul lor,  
aceste capitole sunt subdivizionate în funcţie de ideile pe care Zoltan Schapira doreşte să 
le transmită cititorilor săi.   

Aşa cum subliniază prefaţatorul acestei cărţi,  de-a lungul secolelor au existat 
migraţii,  dintr-o parte a lumii în alta,  având conotaţii şi roluri diferite,  diverse,  în 
civilizaţia locurilor.  Pornind de la cunoscutul dicton latin Ubi bene,  ibi patria,  omul şi-a 
construit sufleteşte patria acolo unde a putut să-şi dezvolte capacitatea.  Fiindcă el a 
înţeles că o alternativă de viaţă are în substrat un marcant factor de internaţionalizare a 
individului.  Autorul subliniază în excursul său tendinţa majoră a lumii contemporane 
spre globalizare,  în ciuda faptului că,  tradiţional,  suntem legaţi de concepte precum 
patrie şi specific naţional.  Se cunoaşte că Biblia ne spune că pământul a fost dăruit 
oamenilor fără graniţă.  Grădina Eden era pentru urmaşii Bărbatului şi ai Evei.  Fără 
oprelişti teritoriale.  Mai târziu oamenii şi-au creat graniţele şi interdicţiile dintre ele.  
Deci,  era fenomenul imploziei.  Acum,  acest fenomen socio-uman este invers.  Al 
exploziei.  Se doreşte revenirea la Grădina Edenului,  prin fenomenul globalizării implicit 
cel al europenizării.  Omul doreşte să nu mai existe oprelişti artificiale între ţări şi 
popoare,  în acest context,  autorul analizează pertinent şi la obiect Rolul spectacolului de 
teatru în comunităţile româneşti din Suedia.  A căutat,  în esenţa lui,  acest rol,  este a 
căuta principiul comun,  respectiv metoda nevoii,  de teatralizare prin comunicarea 
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nonverbală,  să defineşti spiritul creator în ceea ce are mai specific atât poporul suedez,  
cât şi cel român,  atunci când e privit spectacolul nu ca potenţă pur şi simplu,  ci ca un act 
necesar.  Înseamnă,  apoi,  să se analizeze epoca în care se plasează spectacolul şi,  mai 
ales,  cu speranţa că vei putea aproxima numitorii comuni,  factorii ce unifică.   

Zoltan Schapira subliniază în acest capitol evoluţia spectacolului ca metaforă şi 
rolul acestuia în psihologia socială prin şcoala dramaturgică,  a lui E.  Goffman.  
Spectacolul de teatru,  ca suport social,  în păstrarea identităţii culturale a românilor din 
Suedia este direct prin vitalitatea etnolingvistică,  în care preocuparea păstrării limbii 
natale şi factorii adiacenţi (caracteristicile demografice,  statutul socio-economic),  
prestigiul naţional şi internaţional al limbii vorbite au un rol determinant.   

Metoda chestionarului folosită de autor în rândul emigranţilor români stabiliţi în 
Suedia îl face pe autorul cărţii să concluzioneze: În răspunsurile redate (…) se 
formulează foarte bine valenţele teatrului românesc,  dar se sugerează şi alte funcţii ale 
teatrului în general,  printre care aceea de relaxare,  de scăpare de stres,  de evadare într-o 
lume simbolică,  de atenuare a crizei identitare”.   

O altă funcţie a teatrului este dezbătută de Zoltan Scheapira,  cea proiectivă şi 
de catharsis.  Cunoscându-se faptul că teatrul este oglinda societăţii şi a grupului de 
indivizi care se vede în ea,  spectacolul devine o sublimare a unor situaţii sociale cu 
putere de a idealiza.  Astfel,  parabola şi dramatizarea devin factori importanţi în 
construcţia spectacolului.   

În lucrarea de care vorbim desprindem concluzia că drama analitică,  
întâmplatul se dezvăluie ca necesitate şi destin,  iar nu ca hazard şi întâmplare,  ca în 
drama sintetică,  în drama analitică,  până şi întâmplătorul capătă,  în felul retrospecţiei în 
care este reconsiderat,  aceeaşi încărcătură de predeterminare şi de inexorabil,  întrucât 
ceea ce s-a întâmplat nu se mai poate modifica (cm spune Lukacs care interiorizase 
perfect definiţia lui Schiller).   

În pagini întregi din carte,  autorul analizează psihorealismul din piesele lui Lars 
Noren care,  incită la intensificarea reflexivităţii de sine.   

Interesantă este poziţia lui Zoltan Schapira care afirmă că europenizarea 
înseamnă o mai facilă comunicare şi mişcare populaţională şi,  în consecinţă,  o mai mare 
apropiere de patria mamă.  Afirmaţie la care subscriu şi la care adăugăm: autorul cărţii 
Teatrul şi identitatea este cealaltă faţetă bine conturată de lecturi temeinice (prof.  dr.  
Traian Rotaru) reflectate în originale analize ale regizorului Zoltan Schapira,  poestul 
scenei şi al structurilor cristalizate.   

 

Colaborare română-suedeză în domeniul teatrului 
   

Ultima premieră,  din primăvara aceasta,  de pe scena Teatrului Dramatic Elvira 
Godeanu (director.  Marian Negrescu),  din Târgu Jiu,  cu piesa dramaturgului clujean 
Cornel Udrea,  intitulată metaforic Raiul,  prima pe dreapta se înscrie ca un eveniment 
teatral ce va rămâne consemnat în istoria teatrului românesc,  dar şi în cel suedez.   

Piesa,  pusă în scenă de regizorul suedez Zoltan Schapira,  ne-a dezvăluit un 
magician în felul conceperii spectacolului teatral,  de a transmite mesajul artistic (dr.  
Olivia Costea,  asistent regie).   
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Pentru prima dată în arta teatrului,  acest regizor,  în colaborare cu dr.  Olivia 
Costea (româncă stabilită în Suedia) specialist psihodesing,  propun un nou instrument în 
arta teatrului.  este vorba despre profilul psihologic al personajului,  formulă corectă din 
punct de vedere medical prin care se defineşte sfera lumii interioare a acestuia şi mai ales 
a explica mecanismele care le generează (Dr.  Olivia Costea).   

Pornind de la acest concept nou,  Zoltan Schapira crează un spectacol de teatru 
la limita metafizicului,  unde scenografia (Vioara Bara) ilustraţia muzicală (Valentin 
Nistor) şi coregrafia (Mariana Ghiţulescu),  contribuie la construirea unui simbolism şi a 
unei metafore ce prelungesc mesajul textului.  Autorul,  Cornel Udrea,  prin piesa sa,  ne 
stimulează meditaţia asupra unor elemente concreţionale Oamenii sunt nişte marionete 
ale Creatorului,  ale guvernelor şi ale societăţilor în care trăiesc.   

Toţi sunt manipulaţi mai mult sau mai puţin de forţele exterioare.  Omul este 
făcut pentru a fi condus.  Viaţa noastră este o aglomeraţie asemănătoare muşuroaielor de 
furnici.  Toată viaţa noastră ne este ocupată de preocuparea supravieţuirii de lipsuri,  dar 
şi de dorinţa de înavuţire,  idei bine coagulate de Cornel Udrea,  fapt ce-l apropie de 
teatrul lui Samuel Bechett sau de absurdul lui Eugen Ionesco.   

Personajele sunt recuperate din irealitatea lor ş i apoi trimise într-un cosmos 
vidal.  Toate acestea sunt concepute pe un plan metafizic.  Lumea este percepută printr-o 
structură a absurdului.  Cele două personaje principale,  un bătrân şi o bătrână soţ şi soţie,  
trăiesc drama existenţei ca o pedeapsă.  În timp ce vremea se scurge pe fundalul scenei,  
clepsidră luminată într-o semiobscuritate ce ascunde etapele vieţii personaje - marionete 
ce reprezintă cele două personaje principale la diferite vârste,  reproduc ca o reverberaţie 
în implozie trăirile trecute.   

Într-o lume a absurdului ne introduce soldatul sau îngerul Creatorului,  un rebel 
pedepsit de Crator pentru nereuşita misiunii lui.  Această nereuşită fiind pedepsită cu 
trimiterea pe pământ.  Acesta fiind perceput ca o parte a iadului.  Celelalte personaje,  
trase la şapirograf,  cu mişcări handicapate,  reci,  necomunicative,  aparent marionete 
fără suflet,  este,  de fapt,  lumea noastră,  lumea oglindită de Cornel Udrea.   

Piesa se sfârşeşte cu umanizarea îngerului,  ce este trimis pe pământ ca drept 
pedeapsă,  că nu şi-a rezolvat misiunea,  Aceasta înseamnă în fapt o involuţie.  Lumea 
noastră este un azil al inconştienţilor.  Acestea sunt elementele caracteristice teatrului 
absurd.   

Eugen Titu î+n Îngerul îşi reliefează personalitatea ingenuă prin acurateţea 
jocului Simona Urs în Matilda 1 şi Valeriu Buzu în Palade 1 sunt expresia unei familii de 
intelectuali ai zilelor noastre,  care încearcă să supravieţuiască problemelor vieţii,  
cotidiene,  penibile i umilitoare.  Diavolul (Cornelia Diaconu Ion Calotă) întruchipează 
administratorul şi Femeia - ispită sfidează până şi pe Dumnezeu,  corupându-l pe înger de 
la misiunea primită dar,  întrucât ispitele prind în mreje foarte uşor oamenii,  atunci 
intervin în ajutor ielele.  Zâne superb de frumoase şi dumnezeiesc de atrăgătoare.  Şi 
nimeni,  care le-au văzut,  nu au scăpat de sub vraja lor ispititoare.   

Spectacolul cu piesa Raiul prima pe dreapta a unit,  în mod fericit,  trei mari 
talente.  Cornel Udrea (autorul),  Zoltan Schapira (regizorul) şi dr.  Olivia Costea 
(psihodesigner),  care,  prin concepţia lor despre teatrul evolutiv în spaţiul absurdului,  au 
declanşat întrebări metafizice publicului,  cel care prin aplauze,  a răsplătit un spectacol 
armonizat prin concepţia regizorală originală,  în componenta ei incluzându-se muzica,  
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costumele,  luminile,  machiajul şi nu în ultimul rând mesajul pe care a dorit să-l 
transmită.   

 

Femeia cu lună  
 

Autor a douăzeci şi două de volume de poezie,  eseu şi teatru,  Dumitru Velea 
este din nou în librării cu o psihodramă onirică Femeia cu lună (Lunatica).  Editura 
Sitech,  Craiova,  2004.  Piesa de teatru care se încadrează în sfera metafizicului,  
domeniu explorat de autor cu talent în piesele Metronomul de apă,  Uşa bătută în cuie şi 
Podul următor”.   

Femeia cu lună sondează un domeniu puţin investigat,  unde,  În întuneric sunt 
misterele acasă”,  (Goethe „Faust 11”),  omul se află la pragul ce desparte percepţia de 
cele care nu se pot cuantifica.  Pe acest prag se situează cele 17 personaje ale piesei care 
trăiesc şi explorează aceiaşi jumătate nemăsurabilă,  neperceptibilă,  în care ochii minţii 
pot intra decât după ce a acceptat nuanţa,  subtilul şi imprecisul.   

În cele 17 tablouri,  de fapt 17 vise coerente între ele ca desfăşurare a 
subiectului,  cele 17 personaje (nu este întâmplător aleasă cifra 17),  îşi trăiesc destinul 
într-un Stabiliment de protecţie a femeilor construite sub pietrele munţilor.  Simbol al 
faptului că femeia poartă pe umerii ei firavi toată greutatea naşterii omenirii.   

Acest stabiliment este construit şi organizat în sistemul ospiciilor de nebuni,  a 
acelor oameni puţini care percep realitatea altfel decât ceilalţi.  Dotat cu laborator de 
psihopatologie,  cameră de disecţie,  morgă,  cabinete şi saloane.  Acţiunea se derulează 
în sensul faptului că la miezul nopţii au loc suspecte crime,  neelucidate şi atipice.  Câte o 
femeie este ucisă.  Aşa cum afirmă autorul acestor crime sunt tipice crime atipice.   

Femeia cu lună este una din aceste victime.  Medicii Stabilimentului 
nepricepându-se la criminalistică sunt neputincioşi în rezolvarea cazurilor,  iar poliţiştii şi 
procurorii nu cunosc subtilităţile psihiatriei şi latura ei internă,  neuropsihiatria.  În acest 
context dramatic agresorul acţionează invizibil şi,  ca efect,  vizibil,  insesizabil şi letal.   

Personajul denumit Femeia cu lună este o lunatică,  fapt ce nu-l recunoaşte pe 
motiv că Boala de lună se produce în fazele lunii.  Pe data de 8,  în primul pătrar,  pe 15,  
când este lună plină,  pe 223 în al doilea pătrar,  şi pe 30 când este lună nouă.  Pentru a 
scăpa de obsesia lunetismului ea,  adică Femeia cu lună,  îşi găseşte scăparea aruncându-
se în apele lucide ale visului.  Autorul desfăşoară acţiunea pe mai multe planuri,  în 
adâncimea subconştientului,  prin ruperea oricăror bariere convenţionale şi de percepţie.   

Fiecare tablou are un titlu ce ne conduce,  subtil şi imprevizibil,  pornind de la 
semnificat la semnificant.  Şi invers,  explorând la maximum cu putinţă subconştientul 
conştientului,  adică copilul ajuns în starea imponderabilităţii perceptibilului.  Starea 
onirică a Femeii cu lună trece prin mai multe etape,  toate desfăşurându-se în întuneric,  
(înţeles ca mod al orbului care vede în interior şi dincolo de interlocutor),  în umbra 
misterelor.  De acest lucru îşi dă seama,  însăşi,  în umbrele misterelor.  De acest lucru îşi 
dă seama,  însăşi Femeia cu lună când spune Plec dintre morţi,  după prinţul cel viu.  O 
nuntă mistică Această expresie nuntă mistică ne face să credem că personajul feminin 
este conştient de inconştienţa sa,  de starea în care se află.   
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Cercetarea crimelor prin argumentarea ad hominem,  unde atacarea persoanei ce 
forează argumentul şi nu argumentul în sine menţine starea de incertitudine,  astfel logica 
este înlocuită cu emoţiile ce conduc la ilogic.   

Numai citită cu atenţie această piesă de teatru îşi defoliază tainele prin care,  
pornind,  dinspre psihologie,  ajungem la problema creaţiei,  fiindcă,  Soarele,  spunea 
Femeia cu lună,  este în barca mea Eu îl trec apele noroioase şi-l scot dimineaţa,  mai 
proaspăt,  ca un mire.  Zice la finalul scenei 16 (Coborârea pe treptele fântânii),  Femeia 
cu lună.  În această piesă descoperim o încercare de determinare a unui fait primitiff de 
sens istoric,  ce conduce la circumscrierea sentimentului eului ca presiune a unui vis 
insista.  Aici se corelează,  într-un mod original,  imaginea unui eu,  antrenat în efortul 
lăuntric al unei lupte cu tendinţe de sens contrar.  Interesant pentru o psihologie a 
profunzimilor eului,  prin care reacţionează personajele,  dând prioritate onirismului,  îl 
aproprie pe autor de psihanaliză şi piesa de teatru căpătând o valoare euristică,  în 
descoperirea unor lumi al subconştientului Îţi întind mâna.  Să ieşi în zori,  Numai să te 
trezeşti din somn copilă a lui Dumnezeu!” spunea Carl.   

Eu demonismul pe care îl promovează Dumitru Velea în piesa sa este o 
pledoarie pentru realizarea libertăţii interioare,  fiindcă onirismul ca vis este,  uneori,  
generator de creaţie literară.  De aceea piesa este o psihodramă,  fiindcă,  însăşi creaţia se 
naşte din tensiuni lăuntrice,  cum ar spune Pierre Janet.  Creaţia este de aici încolo 
rezultatul unui efort voit şi coerent,  îndreptat împotriva naturii primitive şi tinzând să 
organizeze într-un cosmos haosul interior.  Practic piese de teatru a lui Velea este un 
poem dramatic dedicat femeii cu tot misterul vieţii ei,  văzută prin multiple planuri cu 
dioptriile paranoicului şi reflectată în oglinda concavă a psihanalizei.   

Prin Femeia cu lună,  Dumitru Velea deschide un evantai de viziune asupra 
lumii,  simţită prin diferite tipuri psihice,  de fapt este o hermeneutică a înţelepciunii 
vieţii şi a morţii.  În spatele acestui evantai îşi ascunde privirea încărcată de întrebări,  
autorul.   

În mine şapte focuri ard/Cu vraja lor adâncă ce ucide sunt versuri sub a căror 
povară se deschide cartea intitulată Nesomnul florii al Rodicăi Soreanu,  Editura 
Milcovul Focşani.   

Poeziile citite ne dau impresia unei coerenţe cumva exterioare,  căci elementele 
de viaţă se leagă într-un mozaic auto suficient,  fantezia îi umple existenţa.  În crucea de 
sus a iernii/ O altă vietate striveşte sub tălpi/ Acelaşi prag.   

Pare că livrescul e cu ostentaţie chiar substituit experienţei.  Mai o lasă 
Doamne,  o clipă/ Veghea asupra durerii/ De-a fi şi presărat cu vrerea sărată/ A 
oceanului de-a fi sânge.   

Oare cum se manifestă cele şapte focuri ale poetei? Cartea devine o mediere pe 
când versurile devin protecţia autoarei (celei o ce-ar comunica cu zeii,  dacă am ţine 
seama de antici) faţă de realitatea noastră ca de toate zilele; În lumi paralele trăim Suntem 
izvorâtori de ape fantastice Pe care ca prin fum călătorim.   

Putem să ne întrebăm facem cronica unei fiinţe pe hârtie? Mărturisirea poate-i e 
tragică ca unui poet antic.  Vin cu şuierul morţii Să vă trezesc la viaţă Vin să v-aduc 
semnul … Ne pare că-şi aşterne paşii peste aceste rânduri nesimţind insuficienta 
abstractului pe care-l preferă.  Nu-mi amintesc De ce Am fost surghiuniţi în alt sistem 
planetar.  Asemenea unei fiinţe,  Poezia prinde contur şi adună în jurul ei puteri magice,  
evocatoare,  crescându-i valoarea întocmai.  Ca într-un cocon auriu Strălucitor Mă înfăşor 
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în cuvintele tale Poezie.  Alegând cuvântul Rodica Soreanu,  unifică ecourile orizontului 
căci spune ea: Nu e de ajuns Să te iveşti din aştri Precum secunda luminii stelare.  Şi tot 
cuvântul e scânteia divină despre care scrie: Te chem suflet al meu Să-mii dai lumină.   

Omul din poezia căreia avem cinstea a spune câteva vorbe,  are drept ţintă un 
dincolo căci El singur poetul/  Îşi va rosti numele/  Ca un şarpe de argint.   

Cartea de poezii despre care am încercat cu modestie a spune câteva cuvinte ni 
se prezintă cu o scriitură sigură părând că un ochi şi o viziune de dincolo de trup şi timp,  
de dincolo de bine şi de rău,  de dincolo-i spaţiu ne priveşte distorsionând metalul şi 
timpul.   

Este,  dacă dorim,  o călătorie în zona crepusculară drept un indiciu.  Mă 
cheamă strămoşii cu vuiet de val Tunând îndelung.  ….   

Povestiri doar cu început sau cu carte ce nu se poate scrie singură.   
Opiniile criticilor noştri converg către ideea că se scrie tot mai puţină proză dar 

şi mai puţină proză scurtă … de calitate.  Scriitorul,  copilul de duminică al societăţii a 
devenit un vagabond între Cer şi Pământ purtând cu el părerile de rău ale viselor pe care 
le-a născocit.   

Şi iată că Povestiri doar cu început,  Editura SETCH,  Craiova,  2001,  a 
răzbătut până la noi,  printr-o cumpătare şi linişte a spiritului demn de luat în seamă.  
Autorul,  Mihai Ilisei,  ne oferă această carte ca pe o ofrandă adusă bunătăţii,  frumuseţii 
cu o plastică descriere a amănuntelor pline de miez.  Am bătut la Poarta Misterelor,  trei 
bătăi de gong ce au trezit calea liberă spre fascinaţia răsăritului de soare … O mare 
plăcere,  (mai nouă)8 a oricărui scriitor este să nu fie ancorat vreunui curent literar,  
vreunei şcoli ş. a. m. d… Despre Mihai Lisei am putea spune acest lucru deşi în urma sa 
trenează lecturile tinereţii.  Gândurile lui transpuse par mai arzătoare ca un hohot fără 
lacrimi.  Citind cartea aleasă scriere de proză scurtă - ne încearcă sentimentul a două idei 
care răzbat din aceasta.  Una e că o parte este scrisă în ţară şi alta dincolo de fruntariile ei.  
Apoi . .  pe măsură ce trecem de la o povestire la alta avem impresia că ne cufundăm în 
căutarea unei minuni de dincolo de vremuri.  Prieteniile se leagă sub semnul muzicii,  
iernile devin fierbinţi căci,  ne spune autorul nu ştiam dacă lacrimile mele sau fulgii de 
zăpadă îmi aprindeau obrajii.   

Lumea se lărgeşte,  Cerului i s-au uscat până şi lacrimile iar nodurile destinului 
se risipesc unul după altul.  Lectura cărţii ne pare oi sărbătoare literară,  într-o lume 
idilică,  abstractă chiar,  care se opune lumii mari cu personaje egoiste,  practice şi 
hrăpăreţe.  Am putea să o separăm de lumea cu o muncă mecanizată? Uneori avem 
impresia că această carte ne educă (sau reeducă?) pentru a trăii şi percepe universul cu o 
mai mare familiaritate.  Trasându-ne linia biografică,  atât cât permite imaginea unui 
peron … să poată descoperi că oamenii aceştia şi-au păstrat identitatea.   

Într-un anume fel cartea ne oferă posibilitatea să deducem atitudinea autorului 
faţă de evenimentele banal de crude ale vieţii.  Ochii copilului,  sau al mamei,  ai 
părintelui,  sau ai amicului ne privesc mângâindu-ne şi vindecându-ne sufletele noastre 
zdrobite de restrişte.   

Cristale lacrima ascunsă în troienele de vise ale lui Mihai Lisei.   
Oricum,  odată cu dorinţa de a vedea şi alte volume ale autorului,  încheiem cu 

aceste rânduri ale lui.   
Au meditat îndelung asupra acestui misterios text,  iar când îl descoperă,  

trebuie să facă profund ….   
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Dumitru Velea,  Xerxe 

  
Apariţia piesei de teatru Xerxe la editura Sitech,  Craiova,  2004,  a cunoscutului 

dramaturg poet şi eseist Dumtriu Velea se constituie într-un eveniment editorial de 
excepţie.   

Având peste 60 de personaje,  piesa este o amplă frescă poematică,  în viziunea 
cinematografică despre istoria perşilor din jurul anilor 480 î. Hr.  După o documentare 
făcută cu acribie,  Dumitru Velea a recompus şi recreat cu talent,  secvenţă cu secvenţă,  
o istorie încărcată de semnificaţii şi implicaţii decisive în evoluţia societăţii omeneşti din 
zona în care ne aflăm.   

Partea I a piesei,  intitulată Sardes,  cuprinde evenimentele petrecute în această 
cetate din parte stângă a fluviului Hermos de către Xerxe,  după retragerea sa din faţa 
Salominei,  în urma luptelor navale.   

Piesa este gândită cinematografic,  cu desfăşurări pe spaţii ample,  cu conflicte 
între caractere puternic, e dar şi de idei cu decoruri adecvate şi costume ce respectă 
adevărul istoric.   

Tablouri de o mare fiinţele şi dramatism,  autorul le coagulează atât prin 
explicaţiile regizorale,  dar mai ales prin dialogurile dintre personaje,  încărcate de spirit 
filozofie,  de esenţă uneori,  aforistică,  emanând înţelepciune şi echilibru estetic.  Părţi 
întregi din piesă urcă în metafizic,  atât prin locul desfăşurării acţiunii,  dar şi prin 
reacţiile psihologice ale personajelor,  al atitudinilor faţă de mediu: Să nu murdărim 
pământul şi apa,  că sunt sfinte şi vii!” (Cioplitorul).  Autorul pune în discuţie nemurirea 
prin cultură.  Nimeni nu poate fi ucis,  dacă are o tăbliţă de carte în braţe!” (Cioplitorul).   

Partea a II-a a dramei,  intitulată Sursa,  se desfăşoară în această localitate ce se 
află pe malul drept al râului Hoaspes,  pe o terasă stăpânită de munţii Zagros,  ce domină 
câmpia mesopotamiană.  În acest capitol,  deşertăciunea existenţei omului este tema de 
bază.  Cu cât construcţia ordonată de Marele Rege se ridică,  cu atât se scufundă mai 
mult.  O lume ce pe nesimţite cade,  cum zice Eminescu.  Eşecul luptelor duse de Xerxe,  
având la bază trădarea,  dar mai ales neputinţa de a nivela Calea luminii,  a dreptăţii ca 
echilibrul al existenţei în proprie-i conştiinţă,  a dezamăgirii în faţa vicleniei istoriei,  îl 
face pe acesta să vadă în orice întreprindere umană o efemeritate,  în ciuda faptului că el 
se află e un piedestal al gloriei.   

Corul,  care intervine în anumite secvenţe,  subliniază apoteotic încrederea că 
Ahura Mazda măsoară fapta şi legea,  fiecărui om,  salvându-l de timp scoţându-l din 
măruntaiele pământului pentru a-l ridica în fântâna luminii.   

Scrisă impecabil,  armonizând stilistic drama omului în măsura timpului şi rolul 
trădării în ajustarea destinului istoric,  Dumitru Velea marchează în viziunea 
cinematografică simbolul,  cel mai caracteristic al piesei: echilibrul omului pe podul de 
lumină mereu spre o eternă întoarcere.   

Prin drama istorică Xerxe,  dar şi prin cele patru piese de teatru publicate şi 
jucate,  Dumitru Velea,  se înscrie,  dacă s-ar face o ierarhizare,  printre primii dramaturgi 
contemporani.  Dacă nu primul.   

„Tribuna afacerilor“,  Nr.  32 (91),  august 2004 
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Actualitatea lui Ion Băieşu  
 

De curând a avut loc pe scena Teatrului Dramatic „I. D.  Sârbu din Petroşani 
(director Dumitru Velea) premiera absolută a piesei Vederea de Ion Băieşu,  în regia 
fiului său,  Radu Băieşu.  Acest spectacol marchează a opta premieră cu piesele acestui 
dramaturg pe scena Teatrului din Vale care,  asemenea lui Ion Luca Caragiale,  a surprins 
în comediile sale esenţiale clişee din viaţa cotidiană,  ce-i sunt caracteristice.  Ion Băieşu 
fiind un ironist şi piesele lui dovedesc un simţ remarcabil al parodiei (Eugen Simion).   

Piesa Vederea este printre primele lucrări scrise de Ion Băieşu,  dar actualitatea 
ei nu a dispărut,  mesajul pe care-l transmite este unul autentic şi îşi găseşte rădăcinile în 
făţărnicia anilor,  în defectele lor.   

Vederea nu este altceva decât oglinda în care ne privim,  redescoperindu-ne 
defectele pe care le ştim şi nu le recunoaştem decât atunci când râdem de ele.  Astfel 
oglinda devine o lecţie de morală.  Subiectul piesei este chiar oglinda magică în care 
descoperim făţărnicia oamenilor.  O familie care avea o fiică frumoasă se pregăteşte de 
nunta fetei.  Pe scenă este montată o instalaţie de pregătit şi fabricat alcool,  iar pe 
fundalul decorului sunt numeroase rame cu fotografii de familie.  Amintiri.  Piesa 
debutează cu un incident dramatic.  Mirele,  intrând într-un incendiu pentru a salva viaţa 
unui necunoscut,  îşi pierde vederea.  De fapt,  pierderea vederii este o metaforă truc,  
cheia cu care se deschide Cutia Pandorei în care se găseau adevăratele caractere ale 
membrilor viitoarei mirese.  Era momentul pregătirii nunţii.  În urma accidentului,  
familia intră în agitaţie,  pentru că nu ştie cum să rezolve problema: să amâne nunta,  să o 
contramandeze sau să o facă,  pregătirile aflându-se de altfel,  în toi.  În conflictul piesei 
descoperim o luptă între lăcomie,  mercantilism şi morală.  De fapt,  ginerele juca o carte 
pentru aflarea adevărului.  Acest fruct l-a făcut să-şi cunoască eventualele viitore rude.  
Iar această întâmplare îl face să le cunoască adevărata faţă morală.  În urma acestui 
incident,  mirele rupe orice legătură cu mireasa şi rudele ei.  Nicoleta Niculescu în rolul 
Mamei,  prin acuitatea jocului,  creează un personaj care oscilează între dragostea 
maternă şi dorinţa de înavuţire.  Gigi Stoica în Tata construieşte un bărbat marionetă într-
o casă ce stă sub semnul feminismului.  Oana Liciu,  nici de data aceasta nu-şi trădează 
talentul,  fiindcă personajul pe care-l joacă Naşa,  capătă viaţă prin plasticitatea 
limbajului şi al jocului scenic.  Iar Izabela Badovics în Fiica de viaţă unei adolescente ce 
glisează între naivitate şi interes mercantil.  Atât Radu Jurj în Pensionarul,  cât şi Dorin 
Ceagoreanu în Logodnicul au creat autentice personaje,  atât prin jocul plastic al 
limbajului încărcat de automatisme,  şi prin nuanţele mişcărilor ce au sugerat înţelesuri.   

Regizorul Radu Băieşu,  care semnează şi scenografia (în felul acesta 
constituindu-se o armonizare între concepţia regizorală şi semnificaţia simbolurilor 
scenice),  a pus accent pe mesajul textului,  subliniat în anumite momente cu arii din 
opere celebre,  ce au contribuit la acuitatea mesajului.  Nu putem să încheiem fără să 
amintim contribuţia adusă la realizarea spectacolului de către echipa tehnică.  Liviu 
Timofte (regia tehnică),  Valentin Ioniţă (lumini),  Doina Matei (sonorizare) şi Ecaterina 
Babi (sufleor).  Deşi piesa Vedenia a fost scrisă de Ion Băieşu cu mult înainte de 
evenimentele din 1989,  ea îşi păstrează actualitatea,  încă o dată dovedindu-se că teatrul 
lui Ion Băieşu e peren tocmai pentru faptul că el a abordat probleme esenţiale legate de 
comportamentul uman.   
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Teatrul ca oglindă autoreferenţială  
 

În urma cu câţiva ani buni avea loc pe scena Teatrului Dramatic „I. D.  Sârbu” 
din Petroşani premiera absolută a comediei Veşnicie provizorie de Valeriu Butulescu.  
Iată,  azi,  aceeaşi piesă de teatru se joacă din nou pe aceeaşi scenă,  dar într-o viziune 
regizorală nouă semnată de clujeanul Horaţiu Ioan Apan.   

Dramaturgul petroşenean Valentin Butulescu,  autor a şase piese jucate pe 
scenele teatrelor din: Petroşani,  Deva,  Bălţi (Reublica Moldova) etc.  „creează un teatru 
modern - în care discursul dramatic îşi poartă cu sine propria sa oglindă autoreferenţială.  
De la paradoxulk scânteietor al aforismului,  autorul s-a ridicat la drama constituită 
paradoxal (Dumitru Velea).   

Veşnicie provizorie dezbate o problemă socială cu tangenţă în politic.  Un cuplu 
de bătrâni pensionari,  abandonaţi şi săraci lipiţi pământului,  pe lângă faptul că sunt 
abandonaţi de societatea stat,  aceasta prin instrumentele sale birocratice le anulează 
existenţa prin interstiţii brutale birocractice cu conotaţii kafkiene.  Declarându-i morţi 
pentru a le lua locuinţa.   

Personajele,  Bătânul Dan Ivănescu şi Bătrâna (Mirela Cioabă) trec printr-o 
situaţie absurdă şi tragi-comică,  atunci când la ora fatidică,  patru şi un sfera,  oră 
precizată de personaje obsesiv de-a lungul întregii desfăşurări a piesei,  locuinţa acestora 
este călcată de un hoţ (Ovidiu Popa) care ulterior se dovedeşte mai uman decât 
reprezentanţii statului,  mai hoţi decât hoţul.  Acesta din urmă constată,  în final,  că nu 
are de furat decât nimicul,  deoarece,  cum spunea unul din cei doi bătrâni Toată viaţa am 
fost ocupaţi cu munca şi nu am avut timp să ne îmbogăţim.  Regizorul Horaiu Ioan Apan 
abordează ideea futuristă de a aşeza spectacolul în mijlocul tabloului,  conducând 
comedia spre un lirism tragic.  Acest lucru înseamnă recunoaşterea prezenţei ca esenţială,  
în timp ce cuvântul apare ca un instrument al prezenţei.  Acest fapt s-a văzut şi în reacţia 
favorabilă a spectatorilor.   

Controlorul de electricitate (Radu Jurj),  Inspectorul (Dorin Ceagoreanu),  
Sergentul (Rozmarin Delica) şi celelalte personaje jucate de: Chirilă Enache,  Dan 
Nicolaescu,  Manole Popoescu şi Liviu Timofte sunt tot atâtea instrumente ale statului 
prin care sunt spoliate până şi mizeria şi nimicul în care se află cei doi bătrâni pensionari.   

Comedia Veşnicie provizorie este o acidă critică a clasei politice de astăzi,  a 
birocratismului care conduce,  nu de puţine ori,  la situaţii absurde.  Toate acestea sunt 
văzute de autor cu sarcasm,  ironie şi tristeţe amară şi evidenţiate prin comicul de situaţie.  
Această coagulare de planuri a făcut ca nimicul să fie lăsat moştenire prin testamentul 
bătrânilor tuturor lucrurilor şi fiinţelor de pe pământ,  împărţite acestora în mod egal.   

Astfel se încheie tragi-comedia,  care de fapt este un raţionament vizual şi 
estetic despre existenţă,  făcut cu un ochi care râde şi altul care plânge.   

Regizorul,  având în vedere că teatrul este o sinteză a artelor,  a îmbinat 
armonios ascuţirea dialogurilor,  uneori strălucind aforistic,  cu regia tehnică (Liviu 
Timofte),  jocul actorilor cu efectele inedite şi surprinzătoare ale coloanei sonore şi 
lumini (Valentin Ioniţă şi Doina Matei),  contribuind la conturarea spaţială a acţiunii în 
propria sa sferă gravitaţională.  Regizorul subliniază în Programul de sală: Întâlnirea cu 
un text scânteietor generează multe idei regizorale Dificultatea punerii în scenă a piesei 
Veşnicie provizorie constă tocmai în efortul de a delimita ideile care pot constitui 
structuri închegate,  coerente,  de cele mai îndepărtate de centrul ideatic al piesei.  Sper că 
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acele elemente pe care le aducem în scenă,  în mod coerent,  să fie pe placul publicului şi 
să-i ofere bucurii.  (Horaţiu Ioan Apan).   

„Adevărul de Cluj“,  Nr.  4093,  27 aprilie 2004 
 

„Praguri şi Trepte” 
 

Noul volum de poeme al lui Victor Sterom,  intitulat simptomatic „Praguri şi 
trepte”,  Editura „Labirint”,  Bucureşti,  2003,  aduce o viziune personală asupra esenţei 
lucrurilor privite cu ochii plasticianului,  printr-o frazare echilibrată a discursului.   

Structurat în cinci cicluri,  având ca titlu metafore raportate la Sfintele Scripturi: 
„Mergând vei ajunge”,  „Început de lumină,  „urme sunt pretutindeni”; „Praguri şi trepte” 
şi „Necunoscuta zero”,  volumul aduce o percepţie nouă asupra felului de a se raporta la 
realitate în conjunctură cu divinitatea.  Poezia din acest volum se exprimă prin 
circumscrierea unor trăiri vizionare,  prin impulsul frenetice ce vibrează eul adus în 
metafizic: „Ding părea orb în mersul lui spre niciunde Fulgere ţi despicau hărţi tainice 
sub frunte dar nu înţelegea de ce de când foşnetele îi alcătuiau alfabetul dorit.  Ding se 
mişca între un sunt alb şi o umbră de ramură căzută nu ajungea să trăiască limpezimea nu 
ajungea să moară în uitare . . . . ” a şasea zi).  Poetul forţează limitele realului iar 
experienţa e o epuizare sistemică a trăirilor,  prin înşurubare în elementele credinţei.  
Fiecare poem este un tablou picat în manieră modernă,  construit din elemente plutind în 
incognoscibil,  dar din care se emană o complicitate şi înţelegere faţă de rotunda taină ce 
vrea să zboare să cânte-n ceruri arborii – catedrale,  ierburi care brumează sinele nopţilor 
astrale” (început de lumină).   

Interiorizarea crescândă ce urcă în tensiune pe parcurs ce citim poemele merge 
de la cogito-ul stabilit la implicaţiile lui Cogito-ul ca descoperire de sine repetată 
revelator nu e altceva decât o trecere a implicitului în explicit,  de la conştiinţa atitudinală 
până la instrumentarea spiritului ce vibrează pe simţul poetului,  îmi revin din visuri de 
mă copleşesc şi-mi tace verbul în ureche când norul şi furtuna îmi cad în genunchi tu fii 
cum este infinitul învaţă-mă să ştiu că pentru mine mori (când apari).   

Simţurile sunt stimulate de întrebările pe care şi le pune,  de la care,  aparent,  
nu aşteaptă nici-un răspuns,  dar care îl găseşte cititorul substituit în metafore,  în 
sensurile lor: îmi aşez întrebările pe această întinsă nesfârşită margine despre tine mersul 
clipei viitoare îl arunc în haos ca pe un tranzistor şi meditez la crearea erorii (îmi aşez 
întrebările).  Poetul conectează poemul la tensiunea căutărilor,  lăsându-se străbătut de 
curenţii unei experienţe tainice,  la limita dintre agonia fantastă şi neputinţă în faţa unor 
bariere (praguri) impuse de nepătrunsele taine ale naturii,  sau evenimente social-politice: 
dar umblu printr-o ruină a unui fost imperiu prelins de lumea altfel lumi de-acum fără 
trepte de dus fără trepte de venit înapoi numai praguri prefăcute în lăuntrul şi calme 
cimitire . . . ” (singur şi mut).   

Victor Sterom are o conştiinţă istorică asupra existenţei prin care trece eul,  nu 
este o atitudine specială sau una metodică,  condiţionată de concepţia despre lume,  ci un 
fel de instrumentare a spiritualităţii simţurilor,  determinând o experienţă şi o viziune 
plastică despre un autoportret în mai multe variante „Laurenţiu Ulici”.   
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Poemele din acest volum se înscriu în noul curent ce vine după mâzga 
postmodernist şi denumit de mine globmodernul (vezi.  Curierul primăriei clujene august 
2000 şi Oglinda literară,  nr,  20/2003),  fiindcă ele exprimă întoarcerea pe jumătate la 
spiritul stilului modern.  Poetul ne pune în faţa ochilor propria lui percepţie despre lume 
suprapusă peste ceea ce înţelege cititorul despre asta,  reflectată în alteritatea noastră,  
oprindu-se cu precădere asupra amănuntelor ce ţin de vizualitate (Mircea Ciobanu).   

După Victor Sterom,  spiritul este ireductibil la forme,  fiindcă formele sunt 
reductibile la spirit,  această formă internă a poemelor constă în unitatea de ton,  de 
percepţie,  de frisoane a eului,  de concentrare interioară,  corespunzând constanţei 
profunde cu care poetul meditând rămâne fidel sieşi,  misterului e fulgerul de sub nori 
ultima silabă o scriu cu muchea unei pietre care-mi ştie numele . . . ,  acel nume Victor 
Sterom de o sensibilitate mereu în expansiune şi o conştiinţă în stare de veghe.   

 

La 500 de ani de la trecerea în lumină a lui Ştefan cel 
Mare  

 
Prietenul satornic al Clujului,  cel care a închinat un ciclu de poeme (Cetatea 

culturală – 2002) vestigiilor istorice ale burgului de la poalele Feleacului,  poetul,  
dramaturgul şi regizorul Dumitru Velea a Pus pe scena Teatrului Dramatic I.  D.  Sârbu 
din Petroşani în viziune proprie,  pe versuri de Mihai Eminescu,  piesa de teatru Ştefan,  
Măria Ta.  Spectacolul,  care este o pioasă închinare la împlinirea a 500 de ani de la 
trecerea în lumină a lui ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT,  se va juca pe tot parcursul 
acestui an în oraşele ţării,  inclusiv la Cluj-Napoca.   

Scenariul semnat de Dumitru Velea,  având la bază poezii şi texte eminesciene 
din.  Bogdan Dragoş (dramă istorică),  Mira (fragment dramatic),  Alexandru 
Lăpuşneanu,  din odele şi elegiile poetului,  se constituie într-o adevărată metaforă de 
lumini şi umbre dedicată celui care a fost scut şi pavăză creştinătăţii Europei.  Un rol 
important în reconstituirea şi recrearea atmsoferei l-a avut scenografia semnată de Elena 
Buzdugan,  cu decorurile pictate de cunoscutul pictor Petrică Birău,  care respectând 
iconografia tradiţională din vremea domnitorilor Alexandru cel Bun,  Petru Rareş,  
Bogdan cel Orb,  Ştefăniţă Vodă,  Şteefan cel Mareşi chiar din timpul lui Eminescu,  a 
impus spectatorilor o imagine poematică a unui spectacol – omagiu adus unor domnitori 
despre care autorul Luceafărului spunea că sunt stele fixe ce se văd în anumite perioade 
istorice.   

Centrul scenei este dominat de o masă rotundă la care,  cu săbiile scoase din 
teacă,  depun jurământul boierii,  scena aminteşte de cavalerii mesei rotunde.  Jocul lui 
Nicolae Vicol în Lăpuşneanu a conturat un personaj viclean,  nemilos şi crud,  cu credinţa 
că tot ce face este drept şi acceptat de Dumnezeu.  Acţiunea se desfăşoară sub semnul 
apărării creştinătăţii unde umbra morţii (Izabela Badovics) ese prezentă mereu în cele mai 
inedite situaţii,  semn că nimic nu este etern şi drept.  Martorii tăcuţi,  trei la număr,  fără 
cap,  mereu prezenţi în desfăşurarea evenimentelor de pe scenă,  sunt victime ale 
cruzimii.  Aceştia vorbesc metaforic despre tulburătoarea scurgere a timpului istoric ce 
poartă pecetea craniului omniprezent din faţa scenei,  familiarizându-ne cu gândul că.  
Din lumea de mizerii şi fără denţeles Cu ochii cei de gheaţă ai morţii m-am ales.  (M.  
Eminescu Apari să dai lumină).   
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Mirosul de tămâie ce predomină scena şi sala,  aproape pe întreg parcursul 
piesei,  jocul umbrelor făcut de lumina lumânărilor şi a candelelor aprinse (lumini 
Valentin Ioniţă),  vaietul bocitoarelor,  dansul macabru al personajelor ce trăiesc sincopa 
trecerii de la tristeţea înmormântării lui Gruie la nunta femeii (Nicoleta Bolcă) acestuia 
cu vistierul (Rozmarin Delica),  unire impusă nefiresc de voinţa lui Lăpuşneanu,  sunt 
desfăşurate pe fondul omniprezenţei Umbrei lui Ştefan cel Mare (Dorin Ceagoreanu).  
Însuşi Eminescu,  ca şi Negruzzi,  s-a inspirat în scrierea versurilor sale din cronica lui 
Ureche-Simion Dascălul,  în care se evocă împrejurările istorice din veacul al XVI-lea.  
Peste toate acestea pluteşte o melodie renascentistă (sonorizarea Doina Matei) care 
contribuie la nuanţarea spectatorului făcând din spectacolul regizat de Dumitru Velea un 
eveniment cultural de referinţă în anul când întreaga ţară aduce o pioasă închinare celui 
ce a domnit 47 de ani (în care a avut 36 de războaie,  în 34 ieşind biruitor),  pentru 
apărarea creştinătăţii Europei.  Să ne amintim că,  la ceea ce este astăzi continentul 
nostru,  a contribuit prin vitejia sa şi cel care se stingea la 2 iulie 1504,  ca un apus de 
soare strălucitor,  cum îl caracteriza marele dramaturg Barbu Ştefănescu-Delavrancea.   

„Adevărul de Cluj“,  Anul XVI,  Nr.  4065,  24 martie 2004 
 

Psihopatografia personajelor în oglinda concavă a 
comediei bufă  

 
Ca receptacol al istoriei,  Valeriu Butulescu,  vrând nevrând,  se află sub 

incidenţa glosei lui Protagoraş din Abdera care prin afirmarea că „Omul e măsura tuturor 
lucrurilor,  a celor ce sunt întrucât sunt,  cât şi a celor ce nu sunt,  întrucât nu sunt”,  ne 
invită să intrăm şi pe această cale în miezul gândirii sale privind unele evenimente din 
istoria noastră recentă.   

Prin această prezentare generală pătrundem,  iată,  în mecanismul conştiinţei 
dramaturgului,  cunoscut autor de teatru,  jucat pe unele scene din ţară,  dar mai ales de 
colectivul Teatrului Dramatic I. D.  Sârbu din Petroşani.   

Şi prin prezenţa piesă Samson (Valea din Deal),  observaţi antiteza voit ilogică,  
autorul continuă seria textelor dramatice ancorate în contemporaneitate,  aducând în prim 
– plan,  pesonaje cunoscute a mineriadelor,  şi la propriu şi la figurat,  dintr-o perioadă de 
tranziţie,  care se pare că nu se mai termină.  Este vorba de mineriadele nu numai cele cu 
parul,  darşi a acelora din contul imoralităţii politice,  culturale şi economice,  a clasei 
care s-a agăţat de putere.   

În Samson autorul dă contur cu ajutorul conotaţiilor verbale umbrelor 
personajelor cunoscute din Vale,  şi nu numai,  pe care le percepem prin transparenţa 
aluziilor,  inclusiv anagramarea numelor şi poziţionarea sincretică a simbolurilor 
spectacologice,  accentuând dialogul suculent,  făcând din text o comedie bufă.   

Felul cum abordează realitatea haşurând verbal masca ce o poartă personajele 
cu scopul de a evidenţia moravuri şi situaţii,  asumarea,  aparent,  involuntară a unui 
limbaj caracterologic,  autorul ne face să respirăm aerul caragialesc dintr-o lume a 
prezentului.  Stăpânirea dialogului folosit ca bisturiu,  din incizia căruia ţâşneşte o 
realitate bufă,  făcându-ne să zâmbim în colţul buzelor cu vinovăţie.   
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Piesa este un status al modernităţii dramatice care ne trimite cu gândul la 
existenţialismul lui Heidegger,  dar în special al lui Sartre,  atunci când eroii îşi 
desfăşoară acţiunea în Buricul Pământului.   

Structurată în două părţi,  piesa de teatru se construieşte pe măsura desfăşurării 
acţiunii,  prin trimiteri aluzive şi inversarea valorilor cuvintelor în text,  unde parabola 
aere un rol dublu de inversare de sens,  atunci când în prima parte acţiunea se petrece la 
sediu,  la suprafaţă şi subteran,  şi a doua parte în deplasare la Bucureşti,  unde Samson,  
personajul principal,  lider maxim (naţional) şi confraţii lui aduc un aer proaspăt de 
zhuită,  ce persistă şi astăzi în memoria bucureştenilor.   

Transparenţa numelor pe carele poartă personajele ca: Veja,  Nela,  Lili,  Tifon 
(primvicelider) şi celelalte,  ne dă certitudinea sentimentului realităţii,  astfel Valeriu 
Butulescu aplică în piesa sa conceptul realitate pură al lui Brandi,  prin instaurarea 
echivalentului imaginarului al lui Sartre,  amândouă centrate pe gândirea estetică a lui 
Croce,  binomului intuiţie – expresie.   

Observăm că autorul pune accentul pe conotaţiile cuvintelor din dialog,  
storcând din cele mai interpretative esenţe,  pentru a echilibra binomul actor – personaj,  
iar atracţia sa către realitate,  tot mai accentuată,  derivă din balansarea între flagrantă şi 
prezentă.  Cu alte cuvinte,  spaţiul propriu pentru parole este însărcinat să prezinte spaţiul 
textului.  Acesta este aporia fundamentală înţeleasă de Valeriu Butulescu,  pe care o 
aplică teatrului său,  înţeles ca realism privit prin lentila concavă a comediei.  Autorul 
prin accentuarea bufă a dialogului evită moralismul,  dar este un moralist fin,  de tip 
iluminist.  Piesa nu este departe de o parabolă politică,  iar ironia ce ţâşneşte din 
confluenţele textului capătă o nuanţă de bufă cu alunecare spre satiră.  Textul ne indică 
faptul că personajele,  prin comportament,  dar mai ales prin exprimarea lor,  ridică 
probleme ce stau sub influenţa psihopatologiei,  fiindcă aduce un mesaj specific,  acela al 
mediului socio-uman din care provine autorul,  el fiind dominat de tendinţe arhetipale,  
izvorâte din inconştientul căruia îi aparţine,  dovedindu-se spontan (chiar dacă elaborarea 
lor apare conştientă şi voită).  toate acestea apropiindu-se de o expresivitate involuntară.   

Personajele lui Valeriu Butulescu sunt oameni obişnuiţi,  pe care viaţa i-a 
împins spre o conjunctură istorică,  lato senso,  ele exprimă o mentalitate a unei societăţi 
totalitare,  caracterizându-le pe ele înşile,  mai mult sau mai puţin diferit.  Fiecare dintre 
ele sunt ele înseşi,  dar,  aici intervine talentul dramaturgului că a ştiut să esenţializeze 
specificul fiecăruia,  generalizând caractere pe care le găsim într-o masă largă de inşi.  
Acestea sunt mulţimile pe care le guvernează şi le recunoaşte o lege internă,  cum ar fi 
spus filozoful grec Constantin Tatsos.   

Parafrazele,  aluziile,  cugetările,  pe care le găsim şi le simţim în fraze şi 
subtexte ne reamintesc că autorul piesei este şi un talentat autor de aforisme,  apoftegme,  
în care musteşte ironia,  dar şi înţelepciunea,  având originea în antiteză sau în paradox.   

Dacă personajul principal,  Samson,  nu este un paranoic,  atunci întruchipează 
elementele acestei boli,  fără conştientizarea acesteia.  El se plasează într-o lume pe care 
încearcă s-o subordoneze,  inconştient de insuficienţele sale biologice,  intelectuale şi 
psihoafective.  El acumulează întreaga dimensiune a mizerabilei sale condiţii,  fără să le 
conştientizeze.  Iar dacă le percepe,  nu doreşte să le înţeleagă,  Samson nu are timp să 
mediteze în perioada ascensiunii şi coborârii sale,  fiindcă el ridică din nou piatra pe care 
nu va izbuti niciodată s-o aşeze pe culme cu toate că se crede nemuritor,  meditând,  în 
cele din urmă,  la baza propriei statui,  Această situaţie tangenţiază cu psihopatologia lui 
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Freud,  unde complexul de putere angajează întreaga personalitate a individului atins de 
el.  Samson nu apreciază obiectiv valoarea cuvintelor sale,  ci prin prisma scopului de-a 
convinge.   

Piesa lui Valeriu Butulescu ne îndeamnă la o reflecţie activă a omului despre el 
însuşi (Novalis) şi la un examen colectiv de conştiinţă.   

Stilul cursiv,  dialogul,  uneori aforistic,  nu sunt ceva complementar gândirii 
autorului,  că sunt desăvârşirea.   

Prin piesele de teatru publicate până în prezent şi jucate pe scenele unor teatre 
din ţară,  Valeriu Butulescu a înveşnicit în cuvânt puterea divină acestuia,  spun 
gândindu-mă ce scria Mihai Barbu în Matinal.  Ceea ce n-a putut face Cosma cu bâta a 
reuşit un alt miner Butulescu,  prin forţa argumentelor şi elocinţa vorbirii.  Aproape 
fiecare cuvânt pus în gura personajelor este ca un tipar gol în care încap multe sensuri.  În 
interiorul acestui tipar se află adeseori un sens iniţial,  care ar putea fi numit şi jarul 
fundamental,  uneori,  foarte clar,  alteori cu două sensuri contrarii.  Fiecare cuvânt 
dobândeşte un sens diferit,  unul dintre cele care încap în tiparul gol,  asemeni pantofului 
Cenuşăresei.  Prin această legătură se alege un sens dintre cele mai puternice,  iar alteori,  
cuvântul dobândeşte un sens bivalent,  mai apropiat,  alteori mai depărtat de jarul 
fundamental.   

Dacă Ştiinţa ne-a dat contactul cu lucrurile,  înţelepciunea ne-o dă distanţa faţă 
de acesta.  (C.  Tsatsos),  piesa Samson,  comedie bufă,  este o oglindă concavă în care se 
reflectă atât pasiunea imediatului cât şi pasiunea distanţei,  între cele două aflându-se 
autorul cu înţelepciunea sa,  Această construcţie folosită,  este formulată de 
Schopenhauer: „Der Styl ist die Physionomia des Geistar“ (Stilul este fizionomia 
spiritului),  fiindcă receptarea realităţii este distilată în retortele talentului.   

După ce citeşti textul acestei piese de teatru ajungi la o dilemă,  nu şti ce este 
mai rău; un necioplit care doreşte să răstoarne o democraţie fragilă cu mijloace barbare 
sau un barbar care se face că o protejează cu mijloace civilizate? Autorul ne lasă pe noi să 
concluzionăm,  dar şăgalnic îşi scoate mâna de sub mantaua bufă indicându-i pe amândoi.   

Chiar dacă nu s-a făcut la noi procesul comunismului şi al moştenirii 
mentalităţilor lui,  Valeriu Butulescu,  prin comedia sa bufă,  nu face altceva decât să 
contribuie,  alături de puţinii dramaturg contemporani,  la asanarea morală a societăţii 
româneşti.   

„Ardealul literar“ 

 

Regina iocasta sau tragedia conştiinţei  
 

Pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca,  a avut loc un eveniment teatral 
deosebit.  După,  aproximativ zece ani,  pe aceeaşi scenă,  s-a jucat piesa de teatru Regina 
Iocasta de scriitorul Constantin Zărnescu.  Evenimentul constă în faptul că piesa La 
Reine Jocaste a fost jucată în limba franceză de actori din Franţa (Grenoble),  cum ar fi.  
Renata Scant şi Jean Pierre Scantamburlo,  şi de la Teatrul din Târgu Mureş (Nicoale 
Cristache,  Marinela Popoescu,  Aurel Ştefănescu,  Mihai Gingulescu,  Rareş Budileanu,  
Ilinca Cira,  Cornel Popescu,  ion Fiscuteanu,  Bianca Fărcaş,  Claudia Domokoş,  
Gabriel Dumitraş şi Ion Vântu).   
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Protagonista spectacolului a fost Renata Scant,  preşedinta Companiei Renata 
Scant,  fondatoarea Asociaţiei „Teatru în acţiune“.   

Subiectul piesei este destul de cunoscut,  Constantin Zărnescu inspirându-se din 
mitologia istorică a Greciei,  când vremurile şi mai ales oamenii erau supuse zeilor şi 
destinului,  când s-a petrecut cea mai cumplită,  măreaţă şi unică tragedie a istoriei 
omului; unui bărbat i-a fost orânduit de zei să îşi ucidă tatăl şi să se căsătorească cu 
mama sa,  să facă copii cu mama sa,  fiind fiul mamei sale şi al tatălui său,  iar fiii săi 
fiind şi rămân când fraţii săi.  Dacă Sofocle ne-a arătat numai ceea ce a putut face 
bărbatul în nefericita şi cumplita istorie,  Constantin Zărnescu ne dezvăluie reversul 
medaliei,  adică ceea ce ar fi putut face femeia dacă ar fi avut şi în viaţă şi în scenă 
drepturi politice,  dacă ar fi ieşit vreodată din gineceu destăinuindu-şi viaţa,  suferinţa,  
nenorocirile.   

În rolul Iocastei,  Renata Scant dă ce are mai bun,  creând un personaj zguduitor 
de dramatic,  conştient de tragismul vieţii sale,  hărăzit de zei.  Oedip (Nicoale Cristache) 
este sigur pe claviatura stărilor sufleteşti prin care trece personajul,  oscilând,  la fel ca 
Iocasta,  ca un barometru,  între raţional şi iraţional,  între spiritul bărbatului şi cel al 
femeii,  dând naştere la marea tragedie a conştiinţei.   

Cele patrusprezece personaje ale piesei sunt tot atâtea destine ce exprimă o 
epocă.  Parafrazându-l pe Tsatsos,  afirm că piesa lui C.  Zărnescu exprimă epoca 
respectivă,  darul nu a căzut în capcana exprimării numai a epocii respective.  Ea exprimă 
toate epocile,  pentru că îl exprimă pe om.   

Spre deosebire de cum a fost pusă în scenă acum zece ani,  de data aceasta,  
scenografia,  decorul (Romulus Feneş),  muzica (Josef Henez) şi în special regia,  
Cristian Ioan,  sunt net superioare,  contribuind la coagularea unui spectacol de referinţă.   

Decorul bine gândit se ataşează perfect ideii.  Realizatorul lui a dat naştere unei 
forme noi,  (oul primordial,  dătător de viaţă),  cu valoare estetică şi ideatică ce contribuie 
la esenţializarea mesajului.   

Regina Iocasta,  este o tragedie,  (nu pot să spun frumoasă,  fiindcă tragicul 
omului nu creează frumuseţe),  ce naşte întrebări şi dă răspunsuri prin viabilitatea ideilor 
şi vibraţia sentimentelor pe care le exprimă făcând din spectacol partea nevăzută a 
mitului lui Oedip.   

 
Revista Meandre la ora bilanţului  
Revista Meandre,  editată de Direcţia pentru Cultură,  Culte şi Patirmoniul 

Cultural Naţional a Judţeului Teleorman a implinit cinci ani de existenţă.  Ajunsă la al 
10-lea număr,  revista ce apare în municipiul Alexandria a polarizat,  de-a lungul anilor,  
prestigioase condeie din întreaga ţară.  Marius Tupan,  Fănuş Neagu,  Adela Popescu,  Al.  
Flkorin Ţene.  Andrei Pleşu şi mulţi alţii.  Înfiinţată şi menţinută la cotele înalte ale artei 
autentice de către cunoscutul scriitor,  publicist şi om de cultură Stan V.  Cristea,  
directorul Direcţiei pentru Cultură a judeţului,  revista MEANDRE a vizat o imagine 
integratoare a fenomenului cultural din judeţul Teleorman,  dar şi din zonele invecinate,  
circumscrise unei anume părţi a Sudului valah.  (Stan V.  Cristea).  Cu numărul 10,  
revista cooptează ca redactori asociaţi,  scriitori şi oameni de cultură prestigioşi din 
multele zone ale ţării cu scopul ca publicaţia să devină un evantai al culturii naţionale cu 
polarizare în Teleorman.  Aceşti redactori asciaţi sunt.  Marin Codreanu (Bucureşti),  
Ioan Neşu (Slobozia),  Emil Păunescu (Giurgiu),  Gh.  Stroe (Roşiori de Vede).  Lucian 
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Teodoriu (IaşI),  Al.  Florin Ţene (Cluj-Napoca),  Corneliu Vasile (Caracal),  Dumitru 
Vasile Delceanu (Turnu Măgurele).  În colectivul de redacţie,  condus cu acurateţe şi 
profesionalism de Stan V.  Cristea,  descoperim scriitori şi critici literari teleormăneni 
care şi-au înscris numele în Cartea de aur a literaturii şi artei contemporane,  ca.  Iulian 
Bitoleanu,  Constantin T.  Ciubotaru.  Ana Dobre,  Georgeta Done,  Nicoleta Milea,  
Maria Nedelea,  Roxana Olteanu Roşu,  Gh.  Popa,  Romulus Sălăgean şi Ecaterina 
Ţânţăreanu.   

În variatele şi bogatele rubrici.  Vitralii,  Contrapunct,  Opinii,  Poesis,  Eseu,  
Mitope,  Misceleane,  şi multe altele,  găsim articole,  poezii,  studii de istorie şi teoria 
literaturii de interes naţional,  unde dedicatte lui Marin Preda ŞI Zaharia Stancu,  
reprezentând un aport substanţial la cunoaşterea fenomenului literar din ţară şi nu numai.  
Citind cronicile semnate de Ana Dobre şi Roxana Olteanu Roşu intrăm în mişcarea 
secretă a cărţilor din literatura contemporană,  în care remarcăm inteligenţa discoiativă şi 
precizia teoreticianului,  ale celor două semnatare.  Versurile poeţilor Florea Burtan,  
Alexandru Cutieru,  liviu Nanu,  Dumitru Vasile Deleanu,  Al.  Florin Ţene etc.  relevă 
receptivitatea şi confesiunea lirică bazată pe ingenioase scenarii lirice,  ce mă fac să afirm 
ca şi poezia din Meandre este reprezentativă pentru fenomenul poetic contemporan.  În 
rubricile Ethnos,  Patrimoniu,  Clio,  şi altele găsim interesante articole şi studii ce scot la 
lumina tiparului vestigii ale istoriei Teleormanului,  aspecte ale arhitecturii vernaculare 
din comuna Slătioara (Olt),  efervescenţa activitate numisimatică din Alexandria,  
evidenţiere personalităţii primului profesor de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 
Bucureşti,  Dimitrie Petrescu,  autorul Elementelor de geometrie şi aplicaţiile lor 
(Bucureşti,  18749,  originar din Roşiori de Vede.   

Un interesant studiu semnat de Stan V.  Cristea,  prin noutăţile aduse,  este.  
Legături teleormănene în care ni se fac cunoscute scrisorile poetului George Topârceanu 
adresate unei tinere,  pe nume liana Voinescu,  care Se văzuseră la prozatoarea Constanţa 
Marino Moscu (soţia avocatului Gh.  C.  Moscu,  originar din Alexandria (. . . 9.  Tot din 
acest rticol aflăm că poetul ieşean care a făcut armata cu voluntar,  s-a aflat 15 zile la 
manevre în Alexandria,  după cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă tinerei amintite.   

În încheierea acestor rânduri,  putem spune că revista Meandre este una din cele 
mai bune publicaţii periodice din ţară,  iar cu prilejul trecerii în al şaselea an de existenţă 
îi dorim viaţă lungă cu ştacheta calitativă mereu în ascensiune,  iar colectivului de 
redacţie îi urez mult succes pe terenul unei late aventuri spirituale. . .  (Stan V.  Cristea).   

„Ardealul literar“ 
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Cărturari revoluţionari ai secolului XIX,  români şi  portughezi 

Asemănări şi deosebiri 
 
 
 În introducerea ideilor reformatoare,  prin revoluţie,  în societatea românească la 
jumătatea secolului XIX,  un rol important l-au avut cărturarii şcoliţi în principalele 
centre culturale europene,  în special la Paris.  Acest fenomen s-a petrecut şi în Portugalia 
unde această categorie intelectuală a avut o implicare politică importantă,  atât prin 
participarea directă la evenimente,  dar şi prin lucrările lor publicate.  
 La noi Nicolae Bălcescu,  ca istoric şi scriitor, după ce participă la revoluţia 
franceză din februarie 1848,  venind în ţară,  are un rol covârşitor în revoluţia 
democratică din Ţara Românească.  La 11 iunie este numit secretar de stat,  după ce a 
formulat punctele Proclamaţiei de la 11 iunie de la Izlaz.  
 În Portugalia în fruntea primului guvern provizoriu republican este numit un 
poligraf,  în persoana lui Teofilo Braga,  care  a fost,  apoi,  al doilea preşedinte al 
Republicii.  
 Dacă la noi Bălcescu,  împreună cu Ghica şi Cristian Tell pune bazele organizaţiei 
secrete “Frăţia “,  care reia lupta de mai înainte a lui Dim. Filipescu,  în scopul 
promovării ideilor democratice şi realizarea unităţii naţionale,  din care mai făceau parte 
scriitorii: Alecsandri,  Kogălniceanu,  Negruzzi,  etc.  În Portugalia intervenţia scriitorilor 
în viaţa publică are loc cu  întârziere faţă de noi,  cu 23 de ani, sub numita “generaţia de 
la Caimbra “.  Începutul s-a făcut cu conferinţele de la Cazinoul din Lisabona,  în 1871,  
de către un grup de cărturari,  în fruntea cărora se aflau: romancierul Antero de Quental,  
poligraful Teofilo Braga şi istoricul economist Oliveira Martins.  
 În Ţara Românească,  Bălcescu credea cu tărie că idealul revoluţionar al 
poporului este singurul în stare să asigure izbânda cauzei sale nobile.  Mai înainte de 
publicarea sudiului “Mersul Revoluţiei în Istoria Românilor”,  Bălcescu,  în martie 1850,  
editase o broşură în limba franceză “Chestiunea economică a Principatelor Dunărene “.  
Ideea principală a lucrării lui Bălcescu este justificarea necesităţii revoluţiei burghezo-
democratice din 1848 şi a reformelor sale democratice.  
 În Portugalia,  prin “ conferinţele democratice“ de la Cazino,  grupul de cărturari 
îşi propunea “ să lege Portugalia de mişcarea modernă( europeană )(… ) să studieze 
condiţiile transformării politice,  economice şi religioase ale societăţii portugheze.  
“(Programul Conferinţelor democratice).  
 Dacă în Portugalia în “Programul revoluţionar “ exista,  printre alte obiective şi 
cea religioasă,  la noi acest deziderat lipseşte,  însă se pune accent pe art. 13 
din”Proclamaţia de la Izlaz,  “ privitor la împroprietărirea imediată a ţăranilor.  
 La Cazinoul din Lisabona Augusto Soromenha a vorbit despre “Literatura 
portugheză contemporană “ şi Eca de Queiroz despre “Realismul în artă “,  pe când la 
noi între 1845-1847 Bălcescu editează cu Aug. Treb. Laurian”Magazin istoric pentru 
Dacia,  “ în care publică ”Cuvântul preliminariu despre izvoarele istoriei Românilor,  “ 
în care arată necesitatea de a se alcătui o istorie naţională,  în care trebuie legată de viaţa 
poporului.  Peste un an Nicolae Bălcescu publică în paginile  “Magazinului istoric pentru 
Dacia” importanta lucrare ”Despre starea socială a muncitorilor plugari în Principatele 
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Române în deosebite timpuri “. Urmărind evoluţia stării sociale a ţărănimii,  căutând să 
pună în lumină”principiile care stinseră  egalitatea străbună de drepturi şi de stare în 
ţările noastre “.  
 Conferinţele de la Cazino deschiseseră drumul spre atacul împotriva decadenţii.  
La fel ca pentru generaţia paşoptistă din Ţările Române şi pentru  “ generaţia de la 
Cazino “ considera că în Portugalia se crease premiziile unei inevitabile schimbări.  
Antero de Quental scria în acea perioadă “Decadenţa naţională e marele fapt inexorabil 
al istoriei noastre,  de trei secole încoace “.  

Atât generaţia de intelectuali paşoptistă în frunte cu Bălcescu şi Ion Eliade  
Rădulescu,  cât şi tinerii portughezi aveau ca model Franţa.  Aşa se explică faptul că 
intelectualii din cele două ţări îl aveau ca ideal pe Victor Hugo care era un simpatizant al 
Republicii,  fiind exilat de Napoleon al lll-lea  pentru curajul de a-l numi “trădător “.  
Antero de Quental este poetul filosof ce iubeşte umanitatea ”mai mult ca pe o femeie “.  
El este,  cum spune Mircea Eliade,  “cel mai genial poet pe care l-a creat pesimismul,  
făcea parte din aceeaşi categorie a pesimismului cu Eminescu,  care la 1874 scria vizionar 
în Împărat şi proletar “ Zdrobiţi orânduirea ce crudă şi nedreaptă, / Ce lumea o împarte 
în mizeri şi bogaţi!” Dar mai înaintea lui poetul Cezar Boliac,  participant la revoluţia de 
la 1848, ( fiind unul dintre cei ce trebuiau “ să ridice tabacii,  mărginaşii şi tinerimea din 
Bucureşti să meargă gloată la palat să ceară sancţionarea constituţiunii “- Ion Ghica 
“Nicu Bălcescu “),  scria la Paris,  în 1851,  “Clăcaşul “ în care concentrează ura şi 
revolta împotriva celor care prefac pe oameni în sclavi,  în iobagi:”Oh,  legaţi pentru 
vecie/ Pe pământul unde stăm, /Plătim veşnica chirie/Şi pe apa care bem, /Nu avem nimic 
al nostru. . .  “.  
 Lusitanii Antero de Quental scria în “Imnul dimineţii “:”Simbolo de existencia,  
se maladito! “,  iar Oliveira Martins,  prin cărţile sale,  a modificat conştiinţa istorică a 
Portugaliei aşa cum la români a făcuto Kogălniceanu prin revista “Dacia literară “ în care 
publicau scriitori din cele trei provincii româneşti,  anticipând unirea politică printr-o 
unitate culturală.  
 Prin aceste exemple am dorit să consolidez ideea rolului pe care l-au jucat artiştii 
şi intelectualii în promovarea revoluţionară a ideilor democratice în Europa,  în particular 
în cele trei ţări româneşti şi Portugalia.  Am dorit să arăt că nu muncitorimea,  care de 
fapt era conservatoire, (  ideologii marxişti susţineau că această clasă era avangarda 
ideilor revoluţionare),  ci intelectualii au fost purtătorii ideilor democratice  şi iniţiatorii 
mişcărilor revoluţionare din cele două ţări.  Revoluţiile au fost pregătite şi conduse de 
intelectuali având ca suport masele.  
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Capitalismul şi Cultura în societatea românească 
 
 Făcând o retrospectivă în adâncul istoriei neamului românesc, atât feudalismul cât 
şi capitalismul s-au sprijinit pe elemente ale mentalităţi claselor de mijloc, respectul faţă 
de legi şi religie, devotamentul faţă de familie,  comunitate şi sârguinţă în activităţile pe 
care populaţia o desfăşura. La rândul ei economia de piaţă, (la începutul ei limitându-se la 
schimburi de mărfuri în mediul rural), a satisfăcut aspiraţiile modeste ale oamenilor 
privind înbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi asigurarea şanselor  urmaşilor lor.  
 Mă întreb astăzi, când majoritatea scriitorilor şi-au scris operele în mentalitatea 
stângismului comunist şi care încă mai persistă în aceste idei, dacă poziţia antiburgheză a 
acestora nu implică riscul subminării valorilor care trebuie să creeze clasa de mijloc şi 
piaţa liberă.  
 Cea mai importantă evoluţie politică din  secolul XX a fost căderea regimului 
comunist din ţara noastră, inclusiv din estul Europei. Nu este logic să subliniem că o 
doctrină politică a dat greş deoarece oamenii nu au folosit-o cum se cuvine sau au 
interpretat-o greşit, sau că ea a fost victima unei opoziţii şi conspiraţii a împrejurărilor 
istorice. Dacă acea doctrină comunistă nu a putut rezista abuzurilor umane sau 
împrejurărilor nefavorabile, înseamnă că ea a fost un produs al fantezuiei politice 
marxiste-leniniste  mai curând decât o idee politică realistă. Aşa cum am simţit-o pe 
pielea noastră această fantezie politică s-a putut impune în realitate numai prin 
constrângere brutală şi criminală. Acesta a fost destinul firesc al socialismului-comunist 
din ţara noastră-o utopie politică întruchipată într-un regim terorist, un coşmar istoric din 
care omenirea s-a trezit la sfârşitul secolului trecut. Implicaţiile prăbuşirii ideologiei 
comunist-socialiste sunt încă departe de a fi evidente în ţara noastră. Este adevărat că 
dezgheţarea din anul 1989  a relevat meritele unei economii a pieţii în comparaţie cu 
planificarea economică de stat. Încă, scriitori şi intelectualii cu gândire de stânga susţin 
că în timpul dictaturii comuniste de la noi s-au construit locuinţe şi fabrici. Nimic mai 
fals. În ţările capitaliste europene nu s-au construit locuinţe şi fabrici? Şi încă mai 
moderne. Unii din intelectualii noştri au uitat că timp de peste 45 de ani acest popor a fost 
înfometat, i-au fost inversate valorile, i-a fost luată credinţa. Din orbirea gândirii stângiste 
ei nu văd, încă, beneficiile recoltate de ţările cu sisteme economice de piaţă. Aceşti 
scriitori şi intelectuali de extremă stângă ce descind din aparatul de propagandă 
comunistă nu doresc să vadă că într-o societatea burgheză ce se formează şi la noi, 
anumite valori sunt considerate de către majoritatea populaţiei ca fiind de la sine înţelese. 
Devotamentul faţă de aceste credinţe creează o clasă de mijloc, care apoi întreţine o 
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economie de piaţă. Un mare pericol pentru învăţământul nostru este că, încă, se predau în 
şcoli creaţii literare scrise în timpul dictaturii comuniste şi cu mentalitatea acelui regim, 
care impunea slugărnicia faţă de valorile false şi o ideologie criminală.  
 De-alungul istoriei societatea capitalistă  şi mai ales economia sa are tendinţe de a 
produce „depresiuni”. Într-o societate urbanizată, cum este la noi, (la sate au rămas doar 
bătrânii), efectul acestei perioade de criză va fi destul de nefast.  Situaţia în care abia am 
intrat va da”apă la moara”scriitorilor şi intelectualilor cu mentalitatea rămasă în proietul 
communist, din care abia am ieşit. Unii intelectuali şi oameni de artă nu agreează piaţa şi 
consideră drept respingătoare noţiunea propriei lor participări în cadrul pieţii. Ei nu-şi pot 
închipui propriile persoane producând bunuri de larg consum destinate vânzării sau 
schimbului, chiar dacă tratează profiturile, chiar dacă uneori sunt mici, astfel recoltate 
drept binevenite. O parte din ei care au beneficiat din plin de „binefacerile” societăţii 
comuniste,  pentru motivul că, indiferent dacă lucrările lor erau scrise prost şi  
răspundeau la comandamentul propagandei de partid,   drepturile de autor curgeau,  în 
ciuda faptului că nu se vindeau. Iar, indiferent de ceea ce spun despre egalitate, ei nu cred 
că sunt  egali cu alţi oameni, cu toate că în regimul trecut folosindu-se de ipocrizia 
ideologiei, îşi spuneau” tovarăşi”acum, la fel ca  atunci, consideră că talentele şi 
sensibilităţile  pe care le posedă îi fac să fie superiori.  
 Noţiunea de avangardă a fost adoptată de societatea capitalistă burgheză cu 
simplul înţeles de ultima modă-ultima tendinţă în artă. Societatea socialistă multilateral-
dezvoltată de la noi a preluat acest termen dându-i sensul de “deschizătoare de drum al 
realismului socialist în cultură”. Această abordare din partea aparatului propagandist al P. 
C. R a reuşit să corupă activitatea artistică din ţara noastră. După evenimentele din 1989 
pasiunile lumii culturale, la început dezorientate, au început să pătrundă în universul 
divertismentului de masă, prin televiziuni, iar rezultatul este dezastruos, cu toate că unii îl 
denumesc solemn”cultură de masă”.  
 Oamenii de cultură, intelectualii de la noi, trebuie să înţeleagă că într- un sistem 
democratic, oamenii obişnuiţi nu sunt neobişnuit de înţelepţi, dar experienţa lor tinde să îi 
facă să posede un simţ practic foarte bine dezvoltat. Aceşti oameni constituie 
fundamentul capitalismului burghez în formare, iar pe acest fundament au fost clădite 
societăţile democratice moderne din Europa şi S. U. A. În sfera culturală, energiile 
revoluţiei de la noi de implementare a capitalismului şi democraţiei în mentalul 
creatorilor de artă trebuiesc canalizate în direcţia a ceea ce se numeşte globmodernul, 
care respinge fostul postmodernism. Astfel,  trecerea de la cultura realismului socialist, ce 
mai persistă în arta românească,  la cultura globmodernismului care promovează o 
reîntoarcere la modernsmul exprimat prin noi forme de abordare a realităţii se face 
anevoios. Motivul? Mentalitatatea formată în 50 de ani de dictatură comunistă. Mai este o 
cauză. Profesorii care redactează manualele şcolare sunt formaţi la “şcoala”realismului 
socialist făcând ca această boală să “viruseze”manualele şi de aici trece la elevi. 
Generaţii întregi vor purta cu ele această mentalitate care ani buni va frâna societatea 
nostră în mersul ei spre democraţia capitalistă autentică.  
 Această“boală“, de care vorbeam mai sus,  întrepătrunsă  cu non-arta promovată 
de televiziunile private,  a dus în prezent la scăderea ştachetei calităţii culturii de masă. 
Este important să înţelegem că în această nouă fază a gândirii unor scriitori şi artişti din 
toate domeniile i-a condus să accepte calm anunţul lui Nietzsche că Dumnezeu este mort, 
în ciuda faptului că după 1989 bisericile s-au înmulţit. În aceste condiţii aceşti artişti 
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care-şi spun liberi cugetători au tras concluzia nietzscheană că, dacă nu cred în 
Dumnezeu, totul este permis.  
 Pentru a prospera România necesită mai mult decât oameni cu înţelepciune 
practică-ea are nevoie totodată de energiile imaginaţiei creatoare exprimate în religie şi 
artă. Un rol crucial în existenţa tuturor românilor, la fel ca în existenţa tuturor fiinţelor 
umane din toate timpurile, îl joacă trăirea într-o lume care posedă un înţeles 
transcendental, o lume în care existenţa omului are sens. Nimic nu este mai 
dezumanizator, mai capabil de a genera criză, decâr sentimentul omului că viaţa sa este 
un fenomen fără sens într-o lume fără sens. Aşa cum s-a întâmplat în regimul trecut, 
comunist, ideologia ne vorbea de o societate a paradisului la care nimeni şi niciodată nu a 
ajuns. P. C. R creease o lume iluzorie pentru un viitor iluzoriu. La această propagandă au 
contribuit şi unii scriitori de azi incluşi de Alex Ştefănescu în iluzoria sa istorie a 
literaturii.  
 Societatea românească capitalistă de astăzi are două faţete: economia de piaţă care 
a creat o lume ce duce la prosperitate materială-ceea ce societatea socialistă a dus la 
pauperizarea populaţiei. cealaltă faţetă, duce spre rău, societatea, şcoala românească au 
devenit din ce în ce mai sărace în sens spiritual. Marea sarcină a intelectualilor români  
este să pornească un război împotriva acestei sărăcii spirituale. Prăbuşirea socialismului, 
însoţită de recunoaşterea meritelor economiei de piaţă, ne oferă o minunată ocazie de a ne 
gândi cu seriozitate la o asemenea campanie. Numai astfel, viitorul capitalismului în ţara 
noastră poate să fie asigurat.  
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„Conştiinţa nefericită“  a lui Hegel  “trăită“ 
prin ”gândirea” epocii de B. Fundoianu 

 
  
 
 În concepţia unora ca Jean Wahl şi Jean Hyppolite “conştiinţa nefericită” ar fi 
adus izbăvitoare ritmuri de trezire a  culturii europene moderne din inocenta ameţire cu 
“teoria plată a fericirii”. În aceste condiţii filosofii vremii i-au atribuit lui Hegel 
“iniţiativa” de a fi creionat conştiinţa ca pe o Penelopă tristă şi îndurerată care coase 
aşteptarea pe pânza eternă,  fără speranţă,  a înfrângerii umane .  
 Prin Hegel, speranţa perfecţiunii umane a iluminismului ducea, inevitabil,  
către filosofia contemporană filosofului ; prin Nietzsche această speranţă era amputată,  
iar nihilismul lui anunţa ca „mal du siecle”al culturii timpului său .  Evoluţia „conştiinţei 
de sine” din”Fenomenologia spiritului” a fost identificat arbitrar cu o „gândire asupra 
morţii”, de către Jean Hyppolite în”Etudes sur Marx et Hegel”, Paris, 1965, p. 34, iar 
Hegel era clasificat în grupul precursorilor existenţialismului alăturându-l lui Nietzsche în 
elaborarea formulei,  ajunsă,  de acum,  celebră ”dumnezeu a murit”.  
 Seducţia “conştiinţei nefericite”la făcut pe Herbert Marcuse să-i atribuie o 
înţelegere paradoxală, că istoria permenentei ciocniri între” logosul dominării” şi 
„logosul satisfacerii”, între dorinţă şi raţiune, coliziune însoţită de sentimentul morţii şi 
anxietăţii este o emanaţie hegeliană proiectată pe un ecran freudian. (Herbert Marcuse, 
Eros and Civiliyation, A Philosophical Inquiry into Freud, New York, Vintage Books, 
1955, p. 102-107).  
 Mai realist decât gânditorii amintiţi mai sus care au meditat şi comentat 
conştiinţa nefericită a fost poetul şi filosoful B. Fundoianu, pe numele său adevărat 
Benjamin Fondane. Până a comenta poziţia acestuia faţă de conştiinţa nefericită 
hegeliană am să spun câteva cuvinte despre acest român de origine evreiască. Aflat în 
capitala Franţei, odată cu Voronca şi Cristian Tzara îşi anunţă prietenii că se lasă de 
Poezie pe motiv că aceasta îl poate elibera şi răspunde acolo unde metafizica şi morala nu 
poate ajunge. Acest anunţ îl face în prefaţa volumului său de versuri, apărut în 1930. Dar 
acest poet nu renunţă definitiv la poezie. În lucrările lui eseistice lasă să se întrevadă 
subtilităţile poetice. Publică în 1922, în Paris volumul Imagini şi cărţi din Franţa, în care 
se observă influenţa lui Jean Chestov cu existenţialismul nihilist ca a consolidat un fond 
de început în opera lui Fundoianu. Poetul era un dezlănţuit, pretizând poeziei satisfacţii 
incumensurabile, în momentul când”realizează eminescianul joc de icoane” îşi expugnă 
fără durere muza”Acesta era B. Fundoianu ca personaj cervantesian  cu un destin 
rimboldian. B. Fundoianu consacră o amplă lucrare, între cele două războaie mondiale, 
conştiinţei nefericite şi a zugrăvit zbuciumul şi convulsiile unei epoci sfâşiate de conflict. 
(Benjamin Fundane, La conscience malheureuse, Paris, 1936, p. 6. ). Epoca sfâşiată de 
conflict, cangrenată de criză, în substratul social aflându-se lupta”enormă” ce” se 
angajează între tenebre”, cum subliniază el în cartea amintită mai sus.  Poetul şi filosoful 
Fundane  care avea să sfârşească tragic în camerele de gazare de la Birkenau a relevat,  cu 
luciditate, îmbinarea conştiinţei nefericite cu situaţia de decădere şi haos a societăţii 
omeneşti, cu condiţia nefericită a omului impusă de ea. Criza înfiltrată în gândirea epocii 
era cuprinsă de derută şi deznădejde, absorbind sensurile conştiinţei nefericiote, ajungând 
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să atribuie neantului  verbul a exista  .  Deşi printre filosofii analizaţi de Fondane nu 
figura Jean-Paul Sartre, această analiză i se potriveşte anticipat şi lui Sartre, care, mai 
târziu, v-a afirma că”omul este existenţa prin care neantul vine pe lume”, înscriindu-se în 
coloana celor de sub „umbrela”cernită a conştiinţei nefericite.  
 Dacă unii gânditori l-au aşezat pe om în „spaţiul”conştiinţei nefericite,  
consider că acesta, OMUL, care nu a fost ocolit nici de suferinţă, nici de tristeţe, nu se 
poate împăca să rămână închis în chinga nefericirii pentru că, tocmai acesta fiind un 
creator prin excelenţă, face să triumfe bucuria,  sporind tezaurul victoriilor ce duce, 
inevitabil, spre împlinirea idealului fericirii.  
 Fiinţa umană este,  prin vocaţie,  demiurgică, fiind o caracteristică a  elanului 
de autodepăşire ce poate transforma o clipă a suferinţei într-un timp al bucuriei. Iar 
conştiinţa nefericită hegeliană rămâne, pe un fond idealist, o „trăire” veşnică pentu B. 
Fundoianu.  
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Elogiul crimei prin prisma imanenţei tragicului din 
literatura populară-o eroare morală şi estetică 

  
 Mitul Meşterului Manole,  din balada cu acelaşi nume văzut ca elogiu 
adus jertfei de sine;al “Mioriţei”ca act al acceptării tragicului, adică asumarea 
conştientă a limitei;al baladei”Toma Alimoş     ”, unde 
crima este justificată prin obţinerea dreptăţii în afara legii, inclusiv al celor 
creştineşti;la fel şi în”Cântecul lui Vălean”, unde pe un fecior chipeş dar şi 
muieratic şi fără scrupule, o nevastă, îl ademeneşte cu bucate otrăvite, în urma 
cărora moare în timp ce ascultă mustrările materne, este o eroare permanetizată 
de-a lungul istoriei literaturii române.  
 De la Alecsandri, Călinescu, Mircea Eliade, Dumitru Caracostea, Lucian 
Blaga, Z. Cârlugea, Horia Bădescu, pentru a enumera câţiva, au subliniat faptul că 
aceste bijuterii ale folclorului nostru au adus tragicul ca experienţă individuală sau 
colectivă la limita dobândirii conştiinţei”de sine prin tragic ca prilej cultural”(D. 
D. Rosca), în condiţiile când”tragedia este experienţă tragică conştientizată într-o 
formă artistică”. (Gabriel Liiceanu).  
 Toţi aceşti exegeţi şi cercetători ai gândirii mitice în analizele lor eludează 
faptul,  conştient sau inconştient,  că nici o acţiune nu justifică crima chiar şi în 
folclor. Aceasta fiind”oglinda”mentalităţii unei comunităţi. Iar dacă comunitatea 
greşeşte nu înseamnă că are dreptate.  
 Pornind de la evidenţa că pînă şi în proverbe reducerea la tăcere prin 
ucidere se poate obţine dreptatea:”Cu mortul, decît viul, giudecată a avea mai 
lesne”, (“Proverbele românilor”de I. A. Zane),  mă face să consider că mentalul 
popular crima îşi găseşte justificarea în diferite forme mitizate şi mitizante, ca 
rezultat al unei lungi experienţe de viaţă şi nedreptate. Insă, a face din aceasta o 
temă, general acceptată de studiu în şcoli şi facultăţi, mă face să cred, după ce 
zilnic văd pe posturile de televiziune 4-5 crime(pe an se atinge o mie), majoritatea  
înfăptuite în mediul rural(acolo unde a fost leag[nul creatiei populare), să mitizeze 
un fapt real. Atunci la ce bun a mitiza crima lui Manole? 
   “Şi ea, vai de ea,  
   abia mai putea,  
   abia mai sufla,  
   dar tot se ruga 
   şi tot mai zicea: 
   Manole, Manole,  
   Meştere Manole,  
   Zidul rău mă strânge,  
   ţâţişoara-mi curge,  
   copilaşu-mi plâmge”.  
    (fragment din balada”Mesterul Manole”).  
 Să faci două crime este inaccesibil unui om normal. Cu discernământ. 
Dacă dorea să rămână nemuritor prin”zidirea sa”, Manole trebuia să găseasă o altă 
cale, nu crima . Nimic nu este durabil, din punct de vedere moral  şi creştineşte 
dacă are la bază crima.  
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 Interpretarea, la toate baladele pe care le analizăm, din punct de vedere 
moral şi creştineşte, prin”Creatorul”care”apare astfel ca o fiinţă ce-şi forţează 
limitele naturale, limitele omenescului”tinde, cum spunea Horia Bădescu”la 
condiţia divină”, este un fals, fiindcă, aşa cum sublinia Nietzsche, Dumnezeu 
poate tot ce doreşte decât ceea ce substanţa primordială a sa îl obligă să vrea acest 
lucru pe când omul nu poate atinge”condiţia divină”şi nu are voie să ia viaţa altui 
semen chiar dacă se crede creator. Natura şi istoria sunt în mâinile lui Dumnezeu, 
nu detaliile lucrurilor sau  evenimentelor. Acestea din urmă sunt la îndemâna 
omului şi contribuie sau influenţează viaţa acestuia, în mod pozitiv sau negativ. 
Intre aceste evenimente extreme se află viaţa. Acţiunile din baladele”Meşterul 
Manole”, ”Mioriţa”, ”Toma Alimoş”şi”Cântecul lui Vălean”sunt de natureă 
negativă,  nicidecum pozitivă întrucât încalcă morala creştină”Să nu ucizi” 
şi”Viaţa este dată de la Dumnezeu şi numai Dumnezeu are drepturi depline asupra 
ei”, fiindcă”Cine  îşi curmă viaţa sa, sau se atinge de viaţa altuia, loveşte întru 
dreptatea lui Dumnezeu “(Sfânta Scriptură).  
 Adepţii mitizării încurajează încălcarea moralei creştine. Metaforizarea 
realităţii până la mitizare a contribuit la minoritizarea spaţiului rural ducând, 
astfel, la încremenirea în arhaic şi educarea  mentalităţii eschivării şi neacceptării 
adevărului, cât de crud ar fi. ”Veşnicia s-a născut la sat”expresia blagiană nu este 
o afirmaţie pozitivă,  este un adevăr crut, o constatare, din păcate. a unei realităţi 
din mediul rural, valabilă şi astăzi. Dacă”se mai trăieşte, astăzi, în evul 
mediu”(“Ziarele”).  Este o vin[ ;I a promov[rii unei astfel de mentalitate.  
 Se cunoaşte faptul că limbajul nu constituie realul,  el doar dezvăluie. 
Crima din”Cântecul lui Vălean”, din punct de vedere stilistic este o”bijuterie”.  

    “Hai, Vălene, până-n casă 
    Că-s bucatele pe masă,  
    Tot găini şi cu pui fripţi,  
    Din afară-s zugrăviţi,  
    Pe dinăuntru otrăviţi. O-mbucat odată gras,  
    Abia sufletul şi-a tras.  
    O-mbucat de două ori,  
    Şi-a oftat de nouă ori. ” 
     (“Balade populare româneşti”:Bucuresti, 1964).  
 
  Dar, cum spuneam, nu se justifică crima. Poate, unii o să mă combată, 
afirmând că lumea a apărut înainte de real, fiindcă realul a fost perceput ulterior de 
gândirea omului, iar pătrunderea lui Dumnezeu în lume s-a făcut prin intermediul omului, 
atunci când acesta a putut să-şi exprime gândul prin cuvânt. Omul, astfel este părtaş la 
desăvârşirea lumii, Deci, crima, fiind parte a”desăvârşirii lumii”, poate fi exprimat prin 
cuvânt, inclusiv prin baladele la care facem vorbire? 
 Poporul rom\n este creştin. Mitizarea crimei din baladele populare de către 
exegeţii noştri, nu este cumva o formă de a justifica şi masca crima? 
 In acest context există o experienţă umană a adevărului. Cu toate că adevărul 
este absolut transcendental, el se constituie în sînul adevărului. Realitatea trăită este deci 
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a ceea a pluralităţi adevărului şi fiecare îşi identifică adevărul propriu cu adevărul 
absolut.  
 Astfel, adevărul apare în lume prin multiplicarea experienţelor umane. De aici 
apare şi eroarea adevărului care îşi are sursa într-o transcendenţă trăită de către om ca un 
eveniment al vieţii sale. Insă, există pericolul de a cădea în extrema cealaltă, a 
adevărului ca produs al activităţii raţiunii. El ar fi acelaşi pentru toţi oamenii, dar acest 
adevăr nu ar fi adevărul nimănui. El ar putea să se traducă în realitatea experienţei, nu ar 
putea fi trăit.  
 Contradicţia aceasta ne conduce către o altă fundamentală, dintre”constatarea 
lucidă şi sentimentul tragic, persistent dincolo de negaţiile inteligenţei, al necesităţii unor 
valori absolute, recunoscute ca uman inaccesibile”. (“Pentru Eugen Ionescu”/Mircea 
Vulcănescu, în”Familia”, seria 111 anul 1, nr. 5/6/1994, p. 94/101).  
 Spiritul baladelor comentate se apropie mai mult de sufletul tragic euripidian, aşa 
cum a fost interpretat de Nietzsche:”In concep’ia lui(a lui Euripide n. n. ), efectul produs 
de tregedie nu avea niciodată drept cauză anxietatea epică, puterea de atracţie a 
incertitudinii cu privire la subiectele peripeţiilor eventuale, ci scenele măreţe, pline de 
lirism retoric, în care pasiunea şi dialectica eroului principal(s. n)se întindeau şi 
se umflau ca năvala de ape a unui fluviu. Totul era făcut să pregătească nu acţiunea, ci 
pateticul şi ceea ce nu pregătea pateticul era respins”.  
 Dacă Blaga numea”Mioriţa””Imn cu pervay de baladă”, sesizând necesitatea unor 
disocieri de specii şi genuri pe care literatura orală a românilor le cere, ”Meşterul 
Manole”este o”doină”tragică despre dorinţa de veşnicie în celebritate strecurată pe uşa 
întredeschisă a unui locş de cult.  
 In acest context mă simt torturat de antinomia existenţei ca în opera lui Nechifor 
Crainic:”Ca trup material  şi muritor, înclină către pământ şi lucrurile lui, iar, ca spirit 
nemuritor, înclină către cer şi binefacerile lui (Ion Popescu Brădiceni) însă nu prin cerul 
care te respinge dacă ai săvârşit o crimă.  
 Autorul”Nostalgiei paradisului”spunea că“stavila morţii neânduplecate, prin 
contrast, nemurirea. Orice mare creaţie de culturi e însufleţită de avântul transcendenţei 
limitelor terestre”,  dar nu prin lumea vieţii unui om de către alt om, indiferent cât de 
nobilă este ideea în numele căreia se înfăptuieşte crima. . . Iar,  pe deasupra intervine şi 
perspectiva istorică. Dacă într-un timp dat, comunitatea omenească acceptă acea crimă ca 
pe o necesitate eroică,  în alt timp dat,  aceasta poate să fie renegată şi infierată.  
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Revolta eroilor din oglinda răufăcătorilor 
  
  (Cele două valenţe ale eroilor) 
    -Eseu- 
 
 Se cunoaşte faptul că esenţa istoriei,  spunea Gertrude Himmelfarb,  constă în 
consemnarea marilor evenimente ale vieţii publice şi a influenţei lor asupra oamenilor de 
rând,  dar şi,  adaug eu,  eroul din tabăra adversă este perceput criminal pentru cealaltă 
parte. Tot în acest context mai există o zicală românească care spune că nimeni nu este 
profet în satul lui. Toate aceste idei converg spre ceea ce spunea Ducele de Conde, 
contemporan al Regelui Louis XIV că :Nici un om nu este un erou în ochii valetului său, 
fapt ce l-a făcut pe Hegel să-i amplifice sensul :Nici un om nu este un erou în ochii 
valetului său, nu deoarece primul nu este un erou, ci deoarece celălalt este valet.  
 Hegel în Fenomenologia minţii subliniază faptul că eroii sunt indivizii universal-
istorici, considerându-i ca fiind instrumente decisive ale evoluţiei istorice. Din păcate, 
trebuie să aduc o mică rectificare le ce scria Hegel, eroii sunt instrumente decisive în 
evoluţia părţii din care fac parte şi sunt percepuţi de adversari ca instrumente involutive . 
Decebal, eroul nostru legendar, a fost pentru romani  un duşman care, printre altele, a fost 
o frână în civilizarea barbarilor din Dacia.  
 Eroilor, pe care îi proslăvim şi unii au ajuns chiar sfinţi în Calendarul ortodox, nu 
putem să le acordăm imunitate în privinţa capacităţii de comportament imoral. Unii dintre 
ei au călcat în picioare”multe flori inocente”, cum scria Hegel, au zdrobit multe lucruri în 
drumul lor, pentru aşi ajunge ţelul.  Să nu uităm grozăviile făcute de Ştefan cel Mare,  
care alături de luptele sale antiotomane(Vaslui, Podul Înalt, Valea Albă, Războieni, etc), 
a tăiat capete nevinovate după un judeţ superficial şi hotărâri luate la mânie. Pentru noi 
domnitorul Moldovei anilor 1470 este un erou naţional, dar pentru  ungurii care 
stăpâneau cetatea Chilia cucerită de Ştefan la 23-25 ianuarie 1465 este un criminal care a 
tăiat multe capete. La fel a fost socotit şi de locuitorii oraşului Baia care, în urma focului 
pus de Ştefan şi oastea sa, au pierit în foc odată cu casele lor. Există un proverb 
românesc:Scopul scuză mijloacele. Scopul lui Ştefan cel Mare era independenţa 
Moldovei şi suzeranitatea ei.  
 În aceaşi situaţie a fost Vlad Ţepeş,  dar şi Avram Iancu care deşi stăruia pentru 
împăcarea dintre revoluţionarii români şi cei maghiari a luptat, totuşi împotriva trupelor 
revoluţionare maghiare. Dacă pentru românii din Transilvania el a fost un luptător 
revoluţionar democrat, pentru nobilii maghiari şi, chiar printre revoluţionarii maghiari, a 
fost considerat un trădător şi chiar criminal. Lenin,  Stalin, Ana Pauker,  Dej,  Luca,  
Chişinevski,  Ceauşescu şi majoritatea liderilor comunişti au fost criminali în adevăratul 



 87

sens al cuvântului,  dar în timpul vieţii au fost consideraţi eroi datorită politicii de 
inversare a valorilor.  
 Despre eroi Hegel spunea că ei sunt vulnerabili la năpastele care se abat asupra 
lor.  Ei mor în tinereţe,  ca Alexandru,   Avram Iancu,  sau sunt ucişi,  ca Cezar,   Tudor 
Vladimirescu, ca Lăpuşneanu,  Codreanu,  etc.  
 Se pare că acest tip de erou, individual universal-istoric, aparţine trecutului. Ei 
apar, în condiţiile statului modern şi al Uniunii Europene, în condiţii necivilizate. Aceştia 
sunt consideraţi terorişti. Situaţia aceasta o întâlnim în Anglia, în Palestina, dar şi în 
Spania. Luptătorii basci sunt eroi pentru o parte din populaţia Ţării Bascilor, dar criminali 
pentru restul Europei unite şi civilizate. Aceştia sunt antieroi care posedă un oarecare 
atribut vag care ţine de eroism. Ei sunt, cel puţin, individualităţi anonime apărute din 
masa de oameni obişnuiţi. Astăzi, termenul de om obişnuit poate fi un termen contestabil-
termenii corecţi în sens strict politic sunt poporul de rând şi masele anonime. Se observă,  
în contextual europenizării şi al fenomenului globalizării, că aceşti oameni de rând, 
anonimi ameninţă să disloce nu numai indivizi universali ca Napoleon,  să zicem, ci toate 
figurile elitiste,  termen care în conotaţia sa actuală,  include regi,  preşedinţi,  aristocraţi,  
cât şi lideri ai clasei muncitoare-toţi cei care se desprind de masele anonime pur şi simplu 
datorită faptului că nu sunt anonimi, că posedă identităţi pregnante,  care pot fi lesne 
recunoscute ca aparţinând numai fiecăruia dintre ei.  Se observă că nu numai figurile de 
elită sunt înfierate,  ci şi temele elitiste-marile evenimente ale istoriei în care eroii joacă 
în  mod necesar roluri proeminente, şi faptele şi ideile şi cărţile geniale(vezi situaţia lui 
Eminescu).  Istoria văzută de sus este înlocuită treptat de istoria văzută de jos,  o istorie a 
oamenilor obişnuiţi angrenaţi în activităţi cotidiene. În locul eroilor neamurilor apar 
neamurile pe post de fapte eroice. Tratarea cu suspiciune a istoriei elitiste duce la 
excluderea unor figuri,  evenimente şi idei de seamă care au determinat de facto cursul 
istoriei,  pentru a nu leza spiritul şi mândria naţională a celeilalte părţi, azi inclusă în 
Uniunea Europeană. În lipsa voinţei, în lipsa indivizilor,  eroii lipsesc şi ei. dar lipsesc 
totodată şi răufăcătorii. După ce am trăit afirmarea libertăţii în decembrie 1989,  mi-am 
dat seama că în evenimente adevărat mari nu lipsesc nici eroii,  nici răufăcătorii,  nici 
criminalii,  nici valeţii şi nici profeţi.  
 În lipsa libertăţii şi a voinţei, virtutea, eroismul şi viciul nu pot exista. Iar în lipsa 
virtuţii şi a viciului, nu poate fi vorba de eroii din oglinda răufăcătorilor din tabăra 
adversă. Nu poate exista decât poporul de rând care nu recunoaşte eroi şi răufăcători-doar 
marile evenimente istorice.  
 În concluzie,  istoricii trebuie să accepte ideea că măreţia,  geniul, eroii,  
unicitatea există cu adevărat, că este de dorit ca oamenii să preţuiască aceste calităţi şi să 
şi le dorească,  iar naţiunile să respecte valorile istoriei popoarelor chiar dacă, uneori, le-a 
fost potrivnice. Să accepte că există adevăruri care nu ţin seamă de deosebirile dintre 
rase,  clase,  sexe,  şi că toţi oamenii pot cunoaşte aceste adevăruri şi pot fi edificaţi de 
ele.  
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Rolul literaturii de după Marea Unire în europenizarea României 
 
 După Marea Unire din 1918,  aşa cum se cunoaşte,  au început să se dezvolte mai 
toate ramurile economiei naţionale.  Prin acest act înfăptuit la Alba Iulia la 1 Decembrie 
s-a realizat unitatea naţională şi integrarea în ritmul european de modernizare.  
 Un rol important în europenizarea României l-a avut  presa literară şi literatura 
care cunoaşte o efervescenţă deosebită din care nu lipsesc polemicile, uneori violente. În 
acest context se impugn personalităţi ca Mihai Sadoveanu,  Camil Petrescu,  Liviu 
Rebreanu,  Tudor Arghezi,  Mateiu Caragiale,  Ion Barbu,  Lucian Blaga,  Gib Mihăescu,  
Eugen Lovinescu,  Tudor Vianu şi alţii care prin lucrările lor publicate în ţară şi 
străinătate au avut un rol deosebit în cunoaşterea realităţilor din România pe drumul 
modernizării.  
 După Marea Unire numărul ziarelor cu pagină literară şi reviste literare  se 
înmulţesc.  O parte din ele,  prin rezumate traduse în limbi de circulaţie internaţională, fac 
cunoscute operele scriitorilor români.  Revista Viaţa românească(apărută la 6 martie 
1906,  dar care îşi încetează activitatea în timpul Primului Război Mondial), reapare în 
1920 sub conducerea lui Garabet Ibrăileanu,  tot la Iaşi. Dar din 1930 se mută la 
Bucureşti,  conducerea fiind preluată de Mihai Ralea şi George Călinescu.  În acea 
perioadă Viaţa românească pune accentul pe autenticitate şi specificul naţional înţeles ca 
dimensiune socială  şi europenizarea ca asimilare a spiritului naţional.  În jurul acestei 
reviste se dezvoltă curentul literar cunoscut sub numele de poporanism.  În cadrul 
redacţiei s-au dezvoltat mulţi scriitori,  printre care amintim pe Spiridon Popescu,  
Calistrat Hogaş,  Jean Bart,  Pătrăşcanu,  Mironescu,  Sadoveanu,  Ionel Teodoreanu,  
Topârceanu şi alţii.  
 În perioada abordată disputele literare se duceau în jurul modernismului şi al 
tradiţionalismului.  Modernismul denumeşte tendinţa inovatoare într-o anumită etapă a 
unei literaturi. El apare în literatura secolului XX-lea opunându-se tradiţionalismului 
proclamând noi principii creaţiei. Acest curent susţinea europenizarea(sincronizarea) 
literaturii naţionale cu literatura Europei,  promovarea scriitorilor tineri,  teoria imitaţiei,  
eliminarea decalajului în cultură,  trecerea de la o literatură cu tematică rurală la una de 
inspiraţie urbană.  Cultivarea prozei obiective şi evoluţia poeziei de la epic la liric şi a 
prozei de la liric la epic.  
 Eugen Lovinescu, în literatura noastră,  teoretizează asupra modernismului în 
revista Sburătorul şi în cenaclul pe care-l conducea.  Revista lui Lovinescu apare la 
Bucureşti între anii 1919-1922 şi apoi între 1926-1927.  Cenaclul Sburătorul are o 
existenţă mai îndelungată,  funcţionând între 1919-1947,  când a fost interzis de 
comunişti. Obiectivele acestei grupări erau: promovarea tinerilor scriitori şi  imprimarea 
tendinţei moderniste în evoluţia literaturii române.  Primul obiectiv s-a realizat prin 
promovarea unor nume ca: Camil Petrescu,  Ion Barbu,  Ilarie Voronca,  Pompiliu 
Constantinescu,  George Călinescu,  etc.  Un proces mai îndelungat a cunoscut cel de-al 
doilea obiectiv.  Eugen Lovinescu îşi dezvolta concepţiile sale moderniste în  Istoria 
civilizaţiei române moderne  şi în Istoria literaturii române contemporane.  În aceste 
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ample lucrări modernismul lovinescian porneşte de la ideea că există un spirit al veacului 
XX explicat prin factori materiali şi morali,  care cuprinde un proces de o modernizare a 
civilizaţiilor de integrare într-un ritm de dezvoltare sincronică,  teoria imitaţiei care 
explică viaţa socială prin interacţiunea reacţiilor sufleteşti,  principiul sincronismului care 
în literatură înseamnă acceptarea schimbului de valori a elementelor care conferă noutate 
şi modernitate fenomenului literar.  La revista Sburătorul colaborau,  printre alţii,  Ilarie 
Voronca,  Ion Barbu,  Tristian Tzara şi alţii.  
 În acea perioadă era promovat şi curentul denumit tradiţionalism,  prin care se 
înţelege,  continuarea vechilor valori tradiţionale,   insistându-se pe ideea că istoria şi 
folclorul sunt cele două domenii relevante ce definesc specificul unui popor.  Nichifor 
Crainc, la aceste două domenii,  mai adaugă factorul spiritual,  credinţa religioasă 
ortodoxă care ar fi,  spunea scriitorul,  elementul esenţial de structură a sufletului ţărănesc 
din România.  Consecinţa acestei teze era că opera de cultură cu adevărat românească 
trebuia să includă în substanţa ei ideea de religiozitate.  Revista tradiţionalistă este 
Gândirea care apare la Cluj în 1921 sub conducerea lui Cezar Petrescu şi Cucu,  din 
redacţia căreia făcea parte şi Gib I. Mihăescu.  În 1929 revista se mută la Bucureşti şi 
conducerea ei este luată de Nichifor Crainic.  Această publicaţie apare până în 1944.  
Scriitorii care se înscriau în curentul tradiţionalist au căutat să surprindă în operele lor 
particularităţile sufletului naţional prin valorile miturilor autohtone a situaţiilor şi 
credinţelor străvechi.  La acest curent au aderat Lucian Blaga,  Ion Pillat,  Vasile 
Voiculescu,  iar dintre prozatori Cezar Petrescu,  Mateiu Caragiale şi dramaturgii Adrian 
Maniu şi Lucian Blaga.  Aici intră Revista fundaţiilor regale care apare lunar la 
Bucureşti în două serii. Această publicaţie îşi propune să fie cu rădăcini în toate 
domeniile activităţii naţionale.  Primul redactor şef al revistei  Paul Zarfipol,   îi dă 
direcţia maioresciană.  După 1934 conducerea revistei o ia  Camil Petrescu şi apoi 
Dumitru Caracostea.  În această revistă au publicat:gala galaction,,  Tudor Arghezi,  Ion 
Barbu,  Hortensia Papadat Bengescu,  etc.   
 În perioada interbelică apar şi publicaţii care promovează avangarda.  
Avangardismul european are ca punct de plecare curentul non-conformist numit dadaism. 
Acesta a fost iniţiat la Zurich de Tristian Tzara,  originar din România.  Scriitorii care 
scriau în spiritul dadaismuluii îşi exprimau dispreţul faţă de o lume incapabilă să 
stăvilească barbaria şi crima.  Ei cultivau antiliteratura,  antimuzica,  antipictura,  
tangenţiind cu absurdul.  Din acest curent s-au desprins constructivismul şi 
suprarealismul. Constructivismul de la noi s-a grupat în jurul revistei Contemporanul la 
conducerea căruia se aflşa Ion Vinea.  Constructiviştii promovau ideea necesităţii unei 
corespondenţe între artă şi spiritul contemporan al tehnicii moderne care inventează 
forme noi,  conturând natura.  La solicitarea lui Ion Vinea au colaborat la revistă Ion 
Barbu, T.  Arghezi,  Camil Petrescu,  dar şi pictori şi sculptori,  printre care şi C. 
Brâncuşi.  În acea vreme au mai apărut reviste constructiviste ca: Integral şi Punct.  Tot 
în acea perioadă,  aşa cum spuneam mai sus,  a apărut şi curentul suprarealismului ce a 
fost teoretizat şi promovat de revistele Alge şi Urmuz.  Acest curent urmărea prin 
programul său pătrunderea artei în planul inconştientului,  al visului,  al oniricului,  al 
delirului în care spaţiile umane scapă controlul conştiinţei.  Dintre reprezentanţii 
suprarealismului români amintim pe Aurel Baranga,  Saşa Pană şi chiar Arghezi,  iar pe 
plan european Louis Aragon,  dintre pictori Picasso.  După cum se observă literatura,  
arta română rezonează cu spiritul european.  



 90

 În perioada interbelică,  după actul Marii Unirii de la Alba Iulia romanul 
românesc atinge nivelul valoric european.  Romanul românesc îşi extinde evantaiul 
tematic,  el cuprinzând medii sociale diferite şi problematici mai bogate şi complexe ce 
interesează şi cititorul european. Fiindcă multe din aceste romane sunt traduse în limbi 
europene. Sunt publicate în aceste limbi romane semnate de Gib I. Mihăescu,  Cezar 
Petrescu,  Camil Petrescu,  Hortensia Papadat Bengescu şi alţii.  
 
 Apariţa romanului Ion de Liviu Rebreanu în anul 1920 a fost un eveniment 
editorial.  Acesta fiind primul roman românesc comparabil cu capodoperele universale 
prin impresia copleşitoare de viaţă pe care o degaja .  Romanele apărute în perioada 
interbelică continuă inspiraţia rurală prin operele lui M. Sadoveanu,  şi L. Rebreanu,  dar 
având valori cu totul superioare şi cu modalităţi specifice.  Era  vremea ca romanul 
românesc să devină afluient al fluviului romanului european.  Acum apar romanele cu 
subiecte citadine în care cadrul de desfăşurare al acţiunii fiind oraşul ce se modernizează 
împrumutând arhitecura franceză sau germană.  Atunci apar creaţiile lui Călinescu,  
Camil Petrescu,  Hortensia Papadat Bengescu.  În acest context se dezvoltă şi 
problematica intelectualului inegalabil ilustrată de romanele lui Camil Petrescu.  Garabet 
Ibrăileanu este unul dintre acei care intensifică dezbaterile cu caracter teoretic în legătură 
cu romanul. Aici fiind vorba de romanul de creaţii,  care prezintă personajele în deosebi 
prin comportamentul lor,  şi romanul de analiză care este  interesat de viaţa interioară de 
psihic. În acest domeniu teoretic o mare importanţă  conferiunţa lui Camil Petrescu,  
intitulată “Noua structură“ şi opera lui Marcellu Prust.  Din acest studiu s-a desprins o 
nouă viziune a supraposibilităţilor de cunoaşterte a fiinţei umane în accord cu evoluţia 
filosofiei şi ştiinţelor.  
 În perioada interbelică romancierii, asemeni confraţilor din Europa,  
experimentează tehnici multiple ale romanului modern.  Astfel exista tendinţa de 
întoarcere la modele tradiţionale precum cel balzacian pe care George Călinescu îl 
foloseşte în “Enigma Otiliei”.  El considera necesitatea dezvoltării romanului românesc 
pe linia studiului caracterului.  Romanul interbelic cunoaşte şi alte orientări cum este 
lirica în opera lui Ionel teodoreanu,  estetizanta şi simbolistica la Mateiu Caragiale,  
Memorialistica la Constantin Stere şi fantastica la Mircea Eliade.   
 În perioada aceea s-au format marile personalităţi ca Cioran,  Mircea Eliade,  
Eugen Ionescu,  Brâncuşi.  Proza interbelică se dezvoltă prin nuvelistica lui Gib 
Mihăescu,  reportajul prin Geo Bogza şi proza originală a absurdului prin Urmuz 
deschizătoare de drumuri pentru literatura deceniilor următoare.  
 În urma acestei sumare analize putem afirma că Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918 a avut un rol important şi de netăgăduit în dezvoltarea literaturii române şi 
integrarea ei în marea literatură europeană.  
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Sinele în oglinda eului 
 
 
 Noua carte a domnului Ioan Miclău se constituie într-o paletă policromă a ideilor 
abordate şi prin multitudinea de mijloace de exprimare scriitoricească. Autorul, 
cunoscând cugetarea lui Constantin Tsatsos care spune că fiecare artă în parte exprimă 
epoca ei. Dar vai şi amar dacă exprimă numai epoca respectivă. Adevărata artă exprimă 
toate epocile, pentru că îl exprimă pe om, se fereşte să atace problemele frontal, ci le 
analizează la modul general, pentru a fi valabile indiferent de epocă şi spaţiu geografic, 
chiar dacă foloseşte o limbă arhaică, specifică mediului rural şi exemplificând cu 
elemente din istoria neamului românesc, jaloane comune şi altor popoare, dar la date 
istorice diferite.  
 În interviul Bună ziua badeIoane autorul realizează un interesant  Interviu cu mine 
însumi unde sinele se regăseşte în oglinda eului. Sufletul autorului  este plin de o mulţime 
de răni  datorită faptului că poartă în sine crucea Ţării sale, din ele picură sângele care 
hotărniceşte calea străbătută. Iar Ion Miclău trăieşte de ani de zile urmărind aceste 
picături, pentru a afla dacă sunt dintr-o rană veche sau dintr-una nouă. Aceste picături le 
descoperim noi aici, în această carte şi în  interviul dintre un „reporter”de la Revolta 
universitară şi badea Ioan. De fapt două personaje întrunul singur.  
 Punându-şi întrebări autorul abordează problema folclorului românesc, a Doinei, 
specie literară pe care o găsim numai la români, folclor pe cale de dispariţie, datorită 
infiltrărilor elementelor alogene. Însă, autorul ştie că diferenţa dintre perfecţiunea Doinei 
româneşti şi imperfecţiunea manelelor este aproape infimă. Dar de această infimitate 
depinde veşnicia Doine noastre străbune.  
 Ion Luca Caragiale este adus în actualitate prin  aluzia la revista sa Revolta 
socială, Ion Creangă este amintit în legătură cu învăţământul şi educaţia noastră,  iar 
Mihail Kogălniceanu prin legea dezrobirii ţiganilor. Plonjarea în istoria noastră  prin 
jalonarea unor repere se  construiesc astfel pilonii Pantheonului spiritualităţii 
româneşti.  
 Limba folosită în interviu este arhaică şi păstrează suculenţa expresiilor ţăranilor 
noştri. Ea este compusă  nu din simple cuvinte, ci din sensurile depozitate în acestea. 
Limitele cuvintelor sunt limitele sensurilor lor, iar expresiile exprimă ce poate exprima 
limba română şi ea este tot atât de exactă, pe cât de exacte îi sunt cuvintele.  
 Sufletul lui Ioan Miclău din această carte este ca pământul Ţări sale, România. 
Rodnic şi dătător de speranţe. Dar,  care acoperă şi morţii noştri, bunii şi străbunii. Naşte 
şi hrăneşte. Peste el calcă mulţi. Se află între graniţele LIMBII ROMÂNE, a României 
Mari. Pătrunde până în adâncimi nebănuite şi nu se termină la nici un orizont istoric. 
Sufletul lui Ioan este ca pământul românesc.  
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Universul lui Bergson sau maşina de făurit zei 
 
 Întreaga filosofie a lui Henri Bergson încearcă să ofere,  peste timp,  o replică la 
concepţiile lui Descartes.  Filosoful pune viaţa,  în diversitatea ei infinită şi ubicuă,  în 
locul presiunii cogito-ului şi a dictaturii pretenţiei raţiunii de a controla despotic 
“pasiunile sufletului”.  Direcţia gândirii lui Bergson urmăreşte, aproape fidel,  un crez 
formulat în ani tinereţii:”A şti să te bucuri de prezent,  să stăvileşti neliniştea şi teama,  
iată adevărata înţelepciune şi scopul ultim al oricărei filosofii”(Henri Bergson “Ecrits et 
paroles, ”Paris,  1957-1959,  volum de debut, p. 29).  Influienţa lui Epicur,  pe care îl 
citise din scoarţă în scoaţă,  i-a conturat aceste gânduri.  Louis Lavelle în “La philosophie 
francaise entre les deux guerres”,  volum apărut la Paris în 1942,  scria la pagina 91 că  
Bergson este “unul din rarii filosofi pe care gloria i-a vizitat”,  atrăgând cititorii şi 
auditoriul cu magia verbului sclipitor,  obişnuit să ducă din tinereţe frumoasa imagine 
ţesută de exaltările apologeţilor.  Opera sa,  multiplu diversificată,  totuşi pare unitară şi 
organizată insistent în preajma idei direcţionare-trăirea subiectivă a duratei.  O scrisoare 
către Harald Hoffding scrisă de Bergson avertiza categoric că miezul operei sale este 
“intuiţia duratei”,  scrisoare semnalată de exegetul danez Vladimir Jankelevitch în 
“Henri Bergson”, Paris,  1959, p. 4,  şi orice altă perspectivă închide nesupusului calea 
spre ea.  “Curentul vieţii”  filosoful încearcă să-l pătrundă,  să-l ducă în chinga 
disciplinată,  să-l pună sub direcţionarea înţelegătoare  a sufletului.   Acest context 
Bergson îl face pe filosof să semneze pactul cu iraţionalul.  Însă părerile comentatorilor 
săi sunt contrazise de lucrările principale ale lui Bergson care refuză să poarte numitorul 
comun favorit-durată,  fiecare adduce o primenire revelatory de accent. ”Eseu despre 
datele imediate ale conştiinţei”(1889),  se axează indubitabil asupra libertăţii eului şi al 
cogitoului,  “Materie şi memoria”(1896),  în care se face referire asupra raportului şi 
confluienţei dintre spirit şi corp,  “Evoluţia creatoare”(1907),  unde se insistă asupra 
dinamicii vieţii în univers,  iar”Cele două surse ale moralei şi religiei”(1932) părăseşte 
direcţia iniţială şi se îndreaptă spre apologia creştină.  Fiecare dintre aceste lucrări 
orchestrează diferit experienţa eului din gândirea lui Bergson- dar niciodată cu final de 
imn al bucuriei,  în paginile fiecăreia revin insistent sunetele joase ale unui sentiment 
tragic al timpului,  cu accente de doină,  ca în cântecele de jale româneşti,  sau 
tânguitoare ca un clopot al destinului,  al cărui sunet vibrează altfel pe timp noros.  
Filosoful spunea în al doilea volum al său “Ecrits et paroles” că marii gânditori şi-au pus 
problema sensului vieţii,  dar mai puţini ne-au făcut să înţelegem  că purtăm în noi cheia 
enigmei.  Viaţa constituie existenţa privilegiată a universului şi angajamentul cel mai 
serios,  însă dificil,  pe care şi-l poate asuma o filosofie să-i explice sensul.  Însă,  gândind 
ca Fr. Schlegel,  că filosofia se dezinteresează de orice propedeutică,  Bergson urmăreşte 
să capteze ritmul vieţii,  să redea plasticitatea ei impunătoare printr-o gândire la fel de 
maleabilă şi plastică,  neobligată de arhetipurile ne fructuase ale metafizicii.  Filosofia lui 
este departe de a concepe viaţa ca o abstracţie,  ”ca o simplă rubrică sub care se înscriu 
toate fiinţele vii”, (Euvres,  ediţie apărută la centenar,  Paris 1959, p. 493),  doreşte să-i 
statuieze vieţii intactă prospeţimea,  să plonjeze în abisurile ei insondabile,  să se implice 
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în vâltorile fluxului vital şi să urce până la rangul de conştiinţă de sine a acestuia.  La 
început rigoarea ştiinţifică nu prea o găsim în lucrările lui,  predomină înclinarea spre 
poezie,  în “Evoluţia creatoare”,  la pagina 578,  filosoful asimilează traiectoria vieţii cu 
un obuz explodat într-o jerbă de fărâme sclipitoare,  pentru ca la sfârşit să cedeze loc 
religiei, în “Cele două surse ale moralei şi religiei”,  unde  îşi face loc providenţa,  
universul fiind imaginat ca “o maşină de făurit zei”.  El descoperă că forţa explozivă a 
vieţii înfrânge rezistenţa materiei brute,  pe care o echivalează cu “inerţie,  geometrie,  
necesitate” şi deschide   drumul pavat cu certitudini al evoluţiei,  al dinamicii 
imprevizibilă şi spontană al “elanului vital”,  asimilat cu energia ocultă,  răspunzătoare 
de promovarea vieţii de la ameobă la om.  El compară, oarecum entuziast,  natura,  
tulburătoare prin imensa eflorescenţă de forme,  prin jocul aleator şi arbitrar al forţelor ei,  
cu “o mare operă  de artă“ şi preia de la romantism motive pentru a o descrie.  Cum ar fi 
mobilitatea infinită  care desfide legea,  muzicalitatea care suspendă haosul,  emoţia 
artistică intensă care revelează nemărginirea.  Conceperea vieţii instinctului şi a dorinţei 
ca reactive pentru înţelegerea omului,  convertirea penumbrelor psihice în echivalent 
spiritual,  “desenarea” cu o fineţe de filigram a stărilor afective,  analizarea perseverentă a 
memoriei,  acea indiscretă fiică a plictiseli,  cum o numea Ungaretti,  sunt elemente cu 
care bergsonismul doreşte să recucerească ogoarele pierdute ale perceptului Socratic.  
Acesta folosit de Bergson devine solidar cu elanul vital şi insurgent faţă de raţiune,  fapt 
ce- l face pe Leon Brunschvicg să spună în “La vie interieure de l`intuition” că teoria 
bergsoniană “ignoră imperativul moral al lui Socrate”.  
 A ne  cunoaşte  spunea Bergson înseamnă a descifra în efervescenţa adâncurilor 
aritmiile şi euritmiile elanului vital,  a acorda puterile sufletului la tumultul răscolitor prin 
care viaţa cosmică irumpe iraţional în om.  El susţine că elanul vital produce şi indivizi 
de excepţie- eroii,  profeţii,  sfinţii-ctitori ai unei ai unei “morale deschise”,  care 
îndrumă oamenii către “societatea deschisă“,  prin care se înţelege umanitatea.  Sub 
imboldul lor înmugureşte în om dorinţa de identificare cu principiul iubirii şi creaţiei 
emanate de divinitate şi să se contopească cu ea.  Prins în capcana timpului,  în chinga lui 
haină,  omul trece necurmat prin un nesfârşit şir de metamorfoze,  devine mereu altul; 
niciodată fiinţa lui intimă nu se îmbăiază de două ori în valurile aceluiaşi râu sufletesc.  
 Filosofia lui Bergson nu construieşte o strategie a victoriei omului asupra timpului 
şi nici nu luminează vocaţia unică a omului de a dura valori nepieritoare,  de a căuta,  în 
zborul infinitului minimal(clipa), ,,  mirabila sămânţă”, cum spunea Blaga,  a eternului 
înţeles ca maşină de făurit zei.  
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MEŞTERII “CIOPLITORI” AI PRAGULUI DE SUS 
 
Cartea Pragul de sus,  “ediţie de ultimă mână”,  (Ed.  Sitech,  

Craiova,  2010),  a lui Dumitru Velea,  ridică,  oarecum inedit,  
problema raportului scriitorului cu viaţa şi divinitatea.  

Cuprinzând treizeci şi trei de eseuri,  număr nu întâmplător,  
volumul se deschide şi se închide ca un cerc.  Autorul ştie să îmbine 
într-o sinteză,  rareori întâlnită,  cercetarea fenomenului cultural,  din 
unghiul manifestării lui originare,  cu speculaţia filosofică a fondului 
spiritual pe care aceasta îl presupune.  Ambiţia eseistului ţinteşte către o 
viziune coerentă şi globală asupra dinamicii spirituale prefigurate în 
cadrul relaţiei artei cu divinitatea şi viaţa.  Dumitru Velea analizează 
opere din cele mai diverse locuri şi epoci,  în conexiuni ce iluminează 
un fenomen cultural,  o mentalitate a omului ce îşi priveşte rostul în 
lume,  prin analogii rapide şi scenarii de idei,  iubind coerenţa şi 
armonia teoretică.  Cartea,  deschizându-se ca un cerc,  în primul eseu 
autorul face o interpretare interesantă a loialităţii faţă de Fiul Domnului 
a ucenicilor Săi,  ce-l părăsesc când este arestat,  doar un tânăr cu o 
“învelitoare de in“ aruncată pe trupu-i gol îl urmează.  Alergat de 
oamenii legii,  pentru a-l aresta,  scapă aruncându-şi pânza de in de pe 
el.  Rămas gol şi trecând prin mulţime ca un ”nou născut“,  aşa cum 
Iisus a trecut prin moarte,  dând un nou sens vieţii,  şi acest tânăr,  prin 
gestul său,  simbolic,  riscându-şi viaţa,  câştigă în plus “adevărul şi 
viaţa“.  Alergând prin mulţime gol,  el este îmbrăcat în lumină,  iar 
sufletul,  ca un vas,  este umplut de iubire din ”inima Fiului Domnului“.  

Nu întâmplător cartea se deschde cu această interpretare relatată 
în Evanghelia după Marcu.  Fiindcă toate eseurile lui Dumitru Velea 
analizează,  de pe diferite paliere,  conexiunea cu divinitatea: de la 
întâmplările din Odiseea lui Homer,  prin povestirile pre-antice ale 
Egiptului,  prin desfăşurări greceşti ale gândului spre libertate,  până la 
opere unor mari scriitori din literatura universală sau de data recentă 
(Gogol,  Cehov,  Tolstoi şi Dostoievski; Wilhelm Hauff,  Charles 
Perrault şi H.  C.  Andersen,  Shakespeare,  Francis Bacon şi Eugene 
O’Neil; Molière,  Goethe şi Lukács,  Goethe; Marc Chagall,  Rilke,  
Saint-John Perse şi Mariana Zavati Gardner).  Aceşti reprezentanţi ai 
spiritului universal care au atins “Pragul de Sus“ prin operele lor l-au 
văzut şi pe cel de jos; asemeni tânărului “îmbrăcat în lumina lui Iisus“,  
şi au dovedit că,  prin opera lor,  au învins moartea şi,  prin ea,  trăiesc o 
nouă viaţă.  

Interpretările filosofice au originalitate prin ideile propuse.  
Odiseea,  ce a imprimat în tradiţia literară genul peregrinatio,  este 
analizată din perspectiva conotaţiei dată rolului de “rătăcitor” şi de 
“recuperare“ ale lui Ulise,  de întoarcere a sufletului acasă,  la Sine,  în 
conexiuni simbolice de “etape” cu “ceasurile” nocturne de renaştere a 
Zeului Soare şi a sufletului din epopeea egipteană Amduat.  Cercul 
analizelor continuă cu povestea omului şi povestirea recuperării 
acestuia,  fie că este vorba de povestioara egiptenă Adevăr şi 
Minciună,  legată de sensul paradoxal al minciunii,  din viziunea 
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greacă,  ori de partea luminoasă a “omului lui Dumnezeu”,  din Codicele 
de la Cahalm,  ori de aventurile existenţiale ale lui Gogol şi Cehov,  
primul topit în tâlcuirea liturgică,  al doilea aduicând zguduitoare 
mărturii din infernul sahalinian.  Comentariul călătoriei lui Cehov prin 
Siberia,  Însemnări din Siberia,  apoi cercetarea vieţii deportaţilor din 
insula ocnaşilor,  Insula Sahalin,  intră în categoria adevăratelor 
“comori şi revelaţii venite din a patra dimensiune“.  Lumea pare pentru 
Dumitru Velea o Insulă Sahalin în care suntem deportaţi,  prin 
comutarea pedepsei cu moartea la 20 de ani de katorga,  de muncă 
silnică,  de ocnaş,  şi colonizare prin supravieţuire.  În acelaşi sens se 
înscrie şi eseul Teatrul din casa morţi,  al experienţei siberiene şi a 
depăşirii ei de către Dostoievski,  pentru a demonstra “preschimbarea” 
omului; la fel şi marea convertire a lui Saul,  de pe Drumul Damascului,  
din eseul Metafore ale ochiului,  desfăşurat în trei etape,  dialectice,  cu 
care ne-a obişnuit autorul,  ale vederii oarbe,  orbirii/vederii şi celei de-a 
doua vederi,  esenţiale.  Velea caută continuu să evidenţieze ”valorile 
divinităţii şi ale divinităţii din om“.  Nu se putea să lipsească poema 
Marele Închizitor,  din capodopera Fraţii Karamazov,  şi nici “Fiul 
Viţei” din “utopia” lui Francis Bacon.   

Însă cercul se deschide mai amplu când este vorba desapre 
teatru,  statornica iubire a lui Dumitru Velea.  Fie vorbind de Teatrul de 
“lăsata secolului” din lumea lui N.  V.  Gogol,  de Livada lui Cehov,  
de fundalul expresionist al teatrului lui Eugen O’Neill,  de qui-pro-quo-
urile dintre teatru şi viaţa socială ale lui Molière descifrate de Eminescu,  
de funcţia visului şi preschimbare a omului prin artă la Shakespeare 
(Îmblânzirea scorpiei),  de autoreferenţialitate în teatrul lui Ostrovski 
(Pădurea),  autorul urmăreşte prin analogii,  analize,  comparaţii,  
similitudini,  rolul “mâini destinului“ în viaţa autorilor abordaţi,  dar,  în 
special,  a operelor în tangenţă cu “pragul de sus“.  Acest fapt este 
explicat de Dumitru Velea prin “momentul“ înscenării execuţiei celor 
21 de tineri,  printre care se afla şi Dostoievski,  ce-şi zicea în gând: ”Şi 
dacă eu nu voi muri? Dacă viaţa îmi va fi redată? Ce infinit… Atunci eu 
voi schimba fiecare minut într-un secol…“,  şi privea cupola bisericii şi 
crucea de pe ea scăldată de lumina soarelui.  Aceasta a fost “clipa 
astrală“,  de care făcea vorbire Ştefan Zweig,  atât pentru Dostoievski şi 
mai ales pentru literatura universală.  Înainte de a trece ”pragul de jos“,  
Dostoievski are în ochi roua Amintirii din Casa morţilor,  şi ca el 
mulţi cretori de geniu,  însă,  atenţi la “pragul de sus“ ce poate fi 
“ghilotină“,  dar şi treaptă spre înălţare în nemurire,  aşa cum putem 
înţelege din strania povestire Lesia a lui Jean-Cloude Rogliano din 
Corsica.  

Cercul se închide cu “poeta călătoriei“ Mariana Zavati 
Gardner,  cartea fiind,  de fapt,  o călătorie pe un meridian al cunoaşterii 
spre a ajunge la Sine (multe eseuri au descifrări psihanalitice)  şi ca 
omul să se simtă “acasă în această lume”.  Dumitru Velea este un 
călător prin opere ale lumii şi ni le redescoperă cu alţi ochi şi tâmple 
albite.  Întreaga carte este o “poveste“ despre marile poveşti ale 
omenirii,  ea însăşi făcând parte,  de-acum,  din marile poveşti ce ne 
deschide ochii spre “pragul de sus“ ca valoare divină,  pentru a vedea 
“pragul de jos“,  ca înţelegere a vieţii pământene,  cu “ochii ce văd în 
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viziune viziunea celuilalt deschisă de Domnul ca loc de comunicare şi 
cunoaştere.  A lumii ca viziune şi a Domnului ca lume“ (p.  315).   
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ÎNSEMNĂRI  PE MARGINEA MONOGRAFIEI  «GIB 
I.  MIHĂESCU» DE EMIL ISTOCESCU  

 
Însemnări pe marginea monografiei «Gib.  I.  Mihăescu» de Emil Istocescu 
 
Despre scriitorul interbelic Gib.  I.  Mihăescu s-a scris,  relativ,  destul de mult,  
dar nu în de-ajuns şi cuprinzător  pe cât ar fi meritat acest autor despre care au 
scris cu profesionalism: Perpessicius,  Ovidiu Papadima,  Octav Şuluţiu,  Şerban 
Cioculescu,  Papahagi,  şi mulţi alţii.  
 
Prima monografie despre autorul romanului „Rusoaica” („. . . romanul n-a fost 
reeditat  niciodată în timpul comunismului.  Motivul este în primul rând titlu” N. 
Manolescu) a apărut în 1973 sub semnătura lui Mihail Diaconescu.  Monografie 
care pentru epoca aceea în care cenzura comunistă avea un cuvânt hotărâtor,  
nu a putut să aducă originale şi inedite date şi interpretări despre opera acestui 
scriitor ce apare,  în perspectiva timpului,  „ca un Parâng retezat de fulgere” (V.  
l.  Dogaru).  
 
Iată că,  anul acesta (2010),  a apărut o monografie completă „Gib I. Mihăescu” 
(Editura SILVIANA,  Râmnicu-Vâlcea,  2010) semnată de Emil Istocescu,  un 
exeget al autorului romanului „Donna Alba”,  profesor care de-alungul anilor a 
adus noi contribuţii la interpretarea,  dar mai ales la descoperirea unor  
manuscrise ale lui Gib I.  Mihăescu,  scriitorul şi publicistul care „în primăvara 
anului 1920,  când,  neconvenindu-le,  (lui şi lui Cezar Petrescu) linia gazetei 
(Ţara nouă,  n. n. ),  părăsesc Bucureştii şi pleacă la Cluj (… )” unde au pus 
bazele revistei Gândirea”.  
 
Autor al „Monografiei Municipiului Drăgăşani”,  (în colaborare cu C.  Şerban şi T.  
Barbu)  „La Lilieci.  Exegeză.  Dechidere hermeneutică”,  (în colaborare cu 
Teodora Albu),  „Marin Sorescu-în scrisori”,  (în colaborare cu fratele poetului,  
George Sorescu) şi „Folcloristul Gh.  N.  Dumitrescu-Bistriţa,  în relaţie cu 
Vâlcea”,  Emil Istocescu îşi structurează cartea în două esenţiale capitole: I.  
Viaţa,  II.  Opera şi Anexe.  
 
Ca noutate adusă,  de autorul acestei monografii,  după o cercetare cu acribie în 
documentele vremii păstrate la Arhivele Olteniei,  presa interbelică,  familie şi 
cunoscuţi,  sunt amănuntele despre „Tărâmul obârşei”,  arborele genealogic al lui 
Gib.  I.  Mihăescu,  bine închegat în subcapitolul „Înaintaşii”,  dar mai ales 
amănunte despre opera acestuia şi comentariile unor critici care subliniau: 
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„Pătrunderea psihologică a lui Gib I.  Mihăescu este una din cele mai de seamă 
din generaţia sa.  Folosind convenţia literară a romanului-confesiune,  
scormonirea psihologică ia la el formele autoanalizei. ” (Tudor Vianu,  Arta 
prozatorilor români,  1941,  reed. 1966,  în Ed.  Eminescu,  p. 367 şi urm. ).  
 
Specializâdu-se în istoria literaturii române,  Emil Istocescu ştie să îmbie într-o 
sinteză,  mai puţin întâlnită la astfel de lucrări dedicate lui Gib.  I.  Mihăescu,  
cercetarea fenomenului socio-cultural,  din unghiul cercetării arhivistice şi cea 
orală,  cu analiza critică a fondului spiritual al operei scriitorului drăgăşenean.  
Această monografie aduce noutăţi privind viaţa şi opera autorului nuvelei „La 
Grandiflora”,  dar şi evidenţierea,  prin citate a unor importanţi critici şi istorici 
lirterari,  care au scris despre opera scriitorului de care facem vorbire.  Astfel sunt 
citaţi : Camil Petrescu,  Al.  Piru,  Ion Victor Popa,  Izabela Sadoveanu,  G.  
Călinescu,  Mihail Sebastian,  Cezar Petrescu,  Laurenţiu Ulici,   S.  Ov.  
Crohmălniceanu,  Al.  Dima,  N.  Manolescu,  Ion Negreanu,  Stelian Ciucă şi 
mulţi alţii,  din cei peste 46 de autori amintiţi în „Referinţe critice,  date biografice 
şi comentarii”.  Emil Istocescu are afinităţi puternice  faţă de  Gib I.  Mihăescu,  şi 
prin faptul că a cunoscut familia scriitorului,  şi o mare disponibilitate de a 
surprinde sensul amănuntului în generalul operei.  Un rol important în 
cunoaşterea a acestui scriitor îl au fotografiile originale şi inedite cuprinse în 
carte care ne dezvăluie diversele preocupări ale scriitorului Gib I.  Mihăescu.  
 
Autorul ştie să se ridice deasupra obiectului investigat şi să-l analizeze în şiruri 
de conexiuni care iluminează opera mihăesciană,  mentalitatea surprinsă a 
personajelor acestui autor,  fenomenele sociale contemporane cu acesta,  are 
înzestrare pentru analogia rapidă şi pentru scenario de idei,  iubeşte coerenţa şi 
armonia teoretică.  Dicţiunea ideilor emanate din textul acestei cărţi e un mod de 
expresivitate a intelectului.  Această care este o sinteză a tot ce s-a scris despre 
Gib I. Mihăescu,  după care nu cred că se mai poate spune ceva.  Este un 
document necesar cercetătorilor ce se vor apleca asupra operei şi vieţii lui Gib I. 
Mihăiescu,  un fascicol de lumină ce  evidenţiază lucrurile din penumbra vieţii şi 
operei acestuia,  este o iluminare culturală atât de utilă istoricilor literari.  
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CRITICUL DE POEZIE - UN PARAZIT AL 
SENTIMENTULUI UMAN? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În general criticul de poezie a fost interesat de modul în care poetul este 
influenţat de mediu şi societate,  dar şi de imaginile a tot cuprinzătoare care 
influenţează printr-un rol mediator textul, societatea şi iubitorul de poezie.  
 
O nouă critică a poeziei determină în poezie structuri diacronice şi de respingere 
din partea poeţilor,  cu toate că unii exegeţi evidenţiază acest fapt ca o 
determinare avantajoasă între cele două domenii.  Critica reprezintă în general 
judecătorul şi cenzorul care alege ce este bun de ce ce este rău,  dar se pune 
întrebarea cine alege critica bună,  obiectivă de cea rea şi subiectivă? Cine îi dă 
dreptul unui critic să dea verdicte,  când istoria literaturii ne dovedeşte că s-au 
făcut multe greşeli în acest domeniu? 
 
O critică a poeziei implică mai multe direcţii:valorizarea eului,  lucru cel poate 
face doar,  eventual,  un psiholog; o interpretare a efectului asupra cititorului de 
către poezie; o taxonomizare a tipologiei individului; o analiză a postulatului că 
prin poezie se exprimă fiinţa umană; o receptare a poeziei ca drept capacitate de 
vibraţie a societăţii prin trăirile poetului,  ci nu ai te înrobi,  diferenţiind sensurile 
dintre kairos şi kronos.  Primul element se referă la anularea timpului liniar şi 
uniform,  şi evidenţiază înţelegerea timpului poetic,  totodată efemer, dar şi 
trainic.  
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Poezia, inclusiv critica ei,  îşi justifică existenţa în demersul pentru organizarea,   
structurarea psihicului omului şi a lumii lui,  şi în special excelează în 
caracteristica ei de a deţine un sistem de reguli semiotice pentru interpretarea,  
includerea experienţei umane într-o construcţie lexicală,  ce exprimă o realitate,  
dar nu este realitate, însă este mai reală decît percepţia acesteia de către om.  
 
Poetica şi metapoetica are capacitatea de a include în ele unitatea dintre 
structuri descoperite nu în interiorul lor ci în exteriorul lumii.  
 
Dezbaterea imanentă a poeziei-constată Al.  Husar* - ne conduce spre ideea de 
angrenaj ca sinteză concluzionară a modalităţilor concrete ale poeziei.  Critica de 
poezie este o ştiinţă,  ea vine să asigure corespondenţa construcţiei sistemului 
cu teoria sistemului.  Faptul că poezia vine din domeniul creaţiei literare nu este 
antagonică criticii de poezie,  cu toate că aceasta din urmă vine, aşa cum susţin 
unii exegeţi,  din domeniul ştiinţei.  Sau sunt antagonice? Această „construcţie!” 
deschide drumul radial al metapoeticii.  (vezi: Al.  Husar,  Metapoetica,  
Prolegomene” Ed.  Univers,  Bucureşti, 1983).  
 
În eseustudiul acesta încerc să arăt,  pe de-oparte,  inutilitatea criticii poeziei 
(mergând pe principiul nu e frumos ce e frumos,  ci ce-mi place mie),  dar,  să şi 
apăr funcţia cognitivă a criticii poeziei.  
 
În calitate de critic al poeziei pot să abordez modele ale lumii oferite de poezie; 
dar nu pot să fiu,  în acelaş moment,  şi ideolog şi poet,  în acest context e 
necesar să sondăm modelele pentru a descoperi semnele de criză ale 
complexului structural,  negativităţile aduse complexului,  orizontul unui viitor 
eliberat de prejudecăţi.  În condiţiile fiinţei lucide ce aduce şi produce conjucturile 
mari ale istoriei provenite din adâncul istoriei le putem prevedea,  alimenta cu 
mituri şi aduce în terenul poeziei, a fabulaţiei.  
 
Misiunea criticului de poezie este mai dificilă decât aceea a simplului critic literar,  
deoarece acesta trebuie să fie şi poet,  căci venind din interiorul acestui univers 
poate înţelege mai bine elementele pe care se întemeiază opera poetică.  Critica 
de poezie,  ci nu teoria ei,  se mişcă şi glisează în direcţia evoluţiei poeziei fără 
încetare, merge înainte culegând pentru „ştiinţa”poeziei noi probleme”,  căci ea 
este conştiinţa realităţii poeziei.  
 
Georges Poules subliniază că în timp conştiinţa critică este formată din conştiinţa 
inerentă a operei care este efervescentă şi puternică,  ocupând,  evident,  primul 
plan,  şi conştiinţa surprinsă a iubitorului de poezie.  
 
Abordând,  în acest context,  problema conştiinţei critice a poeziei,  constituită 
din conştiinţa inerentă a poeziei ce este trăită adânc,  aceasta îşi găseşte locul 
primordial în conştiinţa îndrăgostitului de poezie.  Rolul criticii de a descifra 
semnele unei poezii este renagat de Serge Doubrovscki,  deoarece critica nu 
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este descifrarea unei opere pentru a deveni contrariu acesteia.  Critica de poezie 
este,  dincolo de înţelegerea profundă, vibratoare a semnelor,  este o afirmare a 
valorii.  Trebuie să înţelegem că eul criticului,  la fel ca şi eul poetului este o 
subiectivitate inversă.  Dintr-o expresie dată,  şi poet,  şi critic-obţin lucrarea care 
este pro-glob,  pentru un aspect esenţial al proglobmodernului,  noul curent 
indentificat de mine în actuala evoluţie a poeziei, şi artei,  în contextul globalizării.  
 
Criticul-parazit al poeziei,  pot spune,  că este veriga intermediară,  a treia,  între 
poet şi cititor,  el este parazitul poetului care de multe ori,  de-alungul istoriei 
literare,  s-a înşelat, dar şi a canalizat gustul cititorilor,  privind valoarea poeziei 
criticate.  Dacă poezie este fructul eului poetului,  lucrarea criticului este 
„parazitul” acestui produs.  
 
În concluzie,  o critică a poeziei mai tangenţială de obiectul/subiectul său trebuie-
după părerea mea-să înglobeze această „construcţie” ambivalentă în contextul 
că tot ce-i mondializat în capul poetului ţine de ordinea naturii lui şi se 
caracterizează prin trăiri intense şi spontane,  şi că ce trebuie să respecte o 
normă,  ea aparţine poeziei şi prezintă caracteristicile relativului,  ale 
particularului.  
 
 
  
---------------------------------- 
*Alexandru Husar (n.  la Ilva Mare,  26 aprilie 1920 – m.  17 mai 2009),  Important 
filosof al culturii româneşti,  cercetător al istoriei civilizaţiei,  eseist filosofic şi moralist.  
(n. r. ) 
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PERIPEŢIILE EULUI ÎN METAFIZIC ŞI 
PARADOXURILE ACESTORA 

 
 
 
Autoevaloarea concretă,  lucidă şi pertinentă a omului este necesară  în 
umanizarea şi emanciparea acestuia.  O măsură reală a potenţelor şi resurselor 
fiecare fiinţă omenească le poate oferi atunci când cunoaşterea de sine duce 
spre perfecţionare şi desăvârşire.  
 
În acest context,  căutând căi de depăşire a însingurării omului,  când acesta 
este tot mai singur în atât de mulţi concitadini,  Jaspers a început o examinare a 
„situaţiei spirituale a epocii noastre”,  iar Sartre,  la o analiză a „raţiunii dialectice” 
a istoriei omenirii.  Unii filosofi care  au abordat labirintul suferinţei umane n-au 
izbutit să releve  uriaşele tarii cu care este înzestrat omul pentru a înfrânge 
suferinţa,  le sunt foarte greu,  să descopere drumul către autenticitate umană; 
de aici pornesc  şi speculaţiile existenţialismului,  cu cele trei ramuri ale lui: ateu,  
pesimist demobilizant şi cel credincios (aici intrând mai toate religiile lumii care 
cred într-o forţă divină).  Desigur,  obsesiile,  frământările şi neliniştile sunt 
specifice fiinţei umane,  dar la fel de proprii îi sunt şi visurile ca planuri de viitor,  
aspiraţiile,  vocaţia către ordine şi armonie; iar peste toate acestea se află 
măreţia sufletului uman care rezidă şi în capacitatea de a duce sub semnul 
echilibrului şi ordonării dinamica vieţii sale interioare,  acesta suprapunânduse 
eului.   
 
În aceste condiţii o parte din filosofie concepe omul ca martor tăcut şi 
descumpănit al sfârşirii sale lăuntrice.  Presiunea specifică universului axiologic 
al omului,  conflictele de început în privinţa alegerii şi obţiunii sale pentru idealuri 
şi valori care sunt capabile să-i înnobileze fiinţa,  au fost analizate şi interpretate 
ca limită implacabilă a felului său de a fi şi nu ca moment al depăşirii de sine.  
Camus spunea despre răspunderea omului faţă de devenirea lui că: „Omul nu-i 
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nimic de la sine.  Nu-i decât o şansă infinită,  dar este responsabil al acestei 
şanse” şi mai spunea în acest context”.   
 
Fiecare dintre noi are datoria să cultive în el însuşi maxima şansă de om,  
virtutea lui definitivă”.  La capătul contemplativităţii gânditorii existenţialişti au 
concluzionat că întoarcerea omului spre sine nu înseamnă deschidere către 
colectivitate,  ci o piedică etanşă înăuntru,  o implozie a eului refractar faţă de o 
lume considerată ca invariabil ostilă.  Angajat pe acest drum,  existenţialismul a 
înţeles mai profund omul,  dincolo de sentimentalismul marxist.  Privirea 
scrutătoare a unor gânditori existenţialişti au dorit să surprindă în adâncul omului 
şi să înţeleagă  sclipirea independenţei,  licărul aspiraţiei spre identitate,  (fii tu 
însuţi),  să întemeieze în om resursele sufleteşti ale responsabilităţi,  pentru 
proiectul şi destinul său.   
 
Adevăratele accederi a omului la cunoaşterea eului său impun restituirea 
universului sinelui într-un adevăr şi echilibrată măsură,  demers care să ţină 
neapărat cont că omul a construit o istorie milenară,  a făcut să rezoneze pe 
bătrâna Terra imnurile faustice ale inspiraţiei şi creaţiei,  şi nici decum doar 
meditând defetist şi melancolic oracolele suferinţei,  ci acţionând de-a lungul 
veacurilor pentru a-şi dovedi şi argumenta puterile creative şi constructive,  
demiurgice ale fiinţei sale dotate de Creator,  pentru a-şi apropia seninele 
calmului autenticităţii,  idealul împlinirii şi fericirii ca fruct al creaţiei sale.  Putem 
să ne orientăm curiozitatea cunoaşterii nu numai în spaţiul infinit al cosmosului,  
ci şi în spaţiul infinit al interiorului fiinţei omului.   
 
Cunoaşterea adâncimilor cugetului,  cercetarea atentă a propriei fiinţe,  condiţie 
necesară a perpetuei modelări a omului,  condiţie necesară a afirmării libere a 
personalităţii lui.  În acest context Sartre îşi propusese să regândească 
orizonturile concret-lăuntrice ale fiinţei în mecanismul societăţii şi istoriei,  
specificând că”posibilul cel mai individual nu este decât interiorizarea şi 
îmbogăţirea unui posibil social” (J. P. Sartre, Critique de la raison dialectique,  
tome 1,  Paris,  Gallimard,  1960,  p.  65) Tot acesta spunea că nu-i place să 
vorbească despre existenţialism.  Pe parcursul evoluţiei acestuia dezvăluie 
speranţa de a transcende aporiile,  capcanele şi dilemele spre care l-a condus 
viziunea subiectivistă a existenţialismului.   
 
Sartre înzestra tăcerea cu o funcţie metafizică: „. . . tăcerea este ea însăşi un act 
verbal,  o ascunzătoare săpată în limbaj şi care,  astfel,  nu poate fi menţinută 
decât ca numire virtuală al cărei sens este definit de totalitatea Verbului. ” (J. P.  
Sartre,  L’Idiot de la famille.  Gustave Flaubert de 1821 a 1857,  tome 1,  Paris,  
Gallimard,  1971,  p.  41. ).  
 
Existenţialiştii,  pentru a evita iminenţa solipsismului, au creiat punţi deasupra 
prăpastiei între om şi lume; sunt fetişizate tangenţele spontane,  „întâlnirea” 
dintre eu şi tu,  încărcată cu o fastă „misterioasă” de către Gabriel Marcel. Tot 
aceştia atribuie cuvintelor o funcţie dirijorală asupra lumii. Iar Sartre sublinia că 
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universul însuşi poate fi subjugat ca adjectiv al vocabulelor: „A exista înseamnă 
să posezi o denumire controlată,  undeva,  într-un loc,  pe Tabelele infinite ale 
Verbului. . .  (J. P.  Sartre,  L’Etre et le Neant.  Essai d’ontologie 
phenomenologique,  Paris.  Gallimard.  1943,  p. 561. ).  Acesta fiind sedus de 
rolul verbului a dat naştere iluziei ce a tranchilizat abolirea  dualităţii eu-lume,  
dând impresia că restituie fiinţei finite o înşelătoare putere de a lua în stăpânire 
lumea.   
 
Heidegger „haşura” în negru existenţa cu stările de grijă şi teamă,  concretizând 
adevărul omului în faptul de a fi „fiinţă-pentru-moarte”,  iar Gabriel Marcel 
exagera slăbiciunea şi limitele omului,  condiţia lui traseistă,  în rută,  
caracterizarea lui imagistică de Homo Viator care rătăceşte fără ţintă şi sens prin 
meandrele vieţii,  filosoful premisa:”. . .  nu poate fi instaurată o ordine terestră 
stabilă decât omul păstrează o conştiinţă acută a ceea ce s-ar putea numi 
condiţia sa intinerantă” (Gabriel Marcel,  Homo Viator,  Prolegomenes a une 
metaphysique de l’esperance,  Aubier,  Edition Montaigne,  1944,  p.  213. ).   
 
Kierkegaard suprapunea asupra interiorităţii starea angoasei,  selecta din ciclul 
vieţii doar amurgurile şi prepara cugetul pentru jubileul straniu al păcatului şi 
scandalului,  astfel înnegura existenţa cu stările de grijă şi teamă,  esenţializând 
adevărul omului în faptul de a fi „fiinţă-pentru-moarte”.  Plonjarea socratică în 
abisurile lăuntrice ale fiinţei,  în acele fascinante interioare mări – aşa cum o 
denumea în metaforă Ion Barbu - se acoperă în existenţialism,  cu o sărbătoare 
de program filosofic. . .  El absoarbe elanuri din experienţa reflexivă a unor 
conducători de geniu ai sufletului uman - Pascal,  cu povaţa lui de a sonda şi 
cerceta” raţiunile inimii”,   iar  Dostoievski ne invita de a pătrunte în subterană şi 
de a surmonta palatul de cleştar al raţiunii,  dând drept de burg suferinţei şi 
tumultului pasiunilor.   
 
Heidegger dezvăluia sensul ascuns şi contura structurile existenţei care 
mocneşte ascuns şi latent în matricea fiinţei  parcurgând în existenţialism 
fenomenologia treptelor divizate în etape,  pe când Gabriel Marcel aborda 
metafizica invocării,  ajungând până tragismul absurdului camusian-surprins ca 
moment într-un flux al subiectivităţii care traversează întreg curentul.  
 
Concluzionând,  putem spune că existenţialismul s-a instituit şi ca o reacţie faţă 
de neopozitivism,  dorind să prevină că acesta,  cu discursul său pur scientist,  
punea între false paranteze sondarea omului.  Predilecţia existenţialismului 
pentru zonele cele mai subtile şi fluide ale vieţii sufleteşti şi ale trăirilor interioare,  
luate ca aventură ale eului are ca preambul respingerea intelectualismului 
exclusivist,  care,  reducând omul la funcţia de „subiect cunoscător”,  rămânea 
intransparent la arderile consumate înăuntrul subiectivităţii.  Existenţialismul a 
dorit să îndepărteze cortina convenţionalismului idilic şi romanţios, inclusiv 
simetria artificială a structurii psihice. A vrut să ofere,  prin proiectul filosofic al 
unui periplu interior,  o şansă de regăsire a omului,  prilejul pentru individ de a-şi 
recuceri,  cu arma lucidităţii,  teritoriul exact al fiinţei.  
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METAFORA CA RITM AL GÂNDIRII POETICE 
 
 
Poezia este „timpul” izvorât din spaţiul unui impuls ritmic de existenţă.  În acelaşi 
moment este un loc al metaforei.  Fiindcă,  în aceste condiţii,  metafora 
caracterizează gândirea poetică,  fiind fundamentul acesteia.  Câmpul magnetic 
creeat de metaforă are propietatea de a coordona semnificaţiile.  Astfel,  prin 
metaforă se realizează inspiraţia poetică ca expresie a gândirii.  Poeţii de mare 
anvergură au intuiţia de a organiza metaforele într-un sistem,  creând o profundă 
gândire poetică,  cu un bogat fond metaforic.  Când abordăm universul unei 
opere poetice,  scriem de fapt despre forţa cu care poetul a ştiut să-şi 
construiască paleta sa de înţelesuri,  subînţelesuri înglobate într-un sistem de 
semnificaţii,  de specificitatea sa,  deci despre metafora sa.   
 
Esenţa filozofică,  la unii poeţi profunzi,  se află în câmpul metaforic.  Când 
poetul este el însuşi,  adică în metaforă,  se realizează o apartenenţă intimă,  de 
profunzime la Idee, într-un univers al conştienţei şi inconştienţei.  Metafora este 
de sorginte filozofică.  Un tot filozofic şi liric,  inseparabil,  se realizează.  O 
impresie de atemporalitate se realizează prin metaforă când realitatea imediată 
este aparent respinsă de aceasta.  Gândirea poetizantă este dată de metafora 
întâmplătoare,  când nu se constituie într-un sistem metaforic.  În poezie 
metafora este o necesitate,  dar şi semnul conştiinţei creatoare.  Un ritm 
metaforic există la fiecare poet autentic,  specific fiecăruia.  Şi Eminescu îşi are 
ritmul său metaforic,  însă,  diferit de cel al lui Alecsandri,  Blaga,  Stănescu,  
Virgil Mazilescu.   
 
Universul poeziei este creeat de sistemul metaforic . Prin poezia lui Eminescu,   
sau a lui Blaga,  a lui Nichita Stănescu,  se creează impresia că se evidenţiază o 
disjuncţie metaforică,  adică o mobilitate a polilor în câmpul metaforic,  o glisare 
de sensuri.  Prin metafore Lucian Blaga a recompus Spaţiul şi Timpul.  Blaga 
efectuează însă o dublă lucrare: el nu numai că pune în evidenţă metafora ca o 
celulă poetică sensibilă,  ci şi ca o celulă sensibilizatoare,  prin incantaţia de 
cuvinte.  Însă nu abundenţa de metafore imprimă forţă unei opere poetice,  ci 
organizarea metaforelor,  atâtea câte sunt,  într-un spaţiu de semnificaţii.   
 
Prin metafore se esenţializează o realitate,  se realizează o glisare dintr-un 
spaţiu şi timp determinat spre o zonă  a tangenţei imaginarului şi realului.  Am 
putea spune că acest transport se duce spre mit,  căci acesta are în sine 
raţionalul ca domeniu filozofic şi imaginarul ca domeniu poetic.  Astfel,  prin 
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această structură a metaforei, poemul se încarcă cu semnificaţii de memorie a 
existenţei,  aşa cum orice mit este o istorie (memorie) despre sine a umanităţii.  
 
Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la sistemul de semnificaţii care,  
în final,  îl defineşte.  Acest fapt înseamnă păstrarea ritmului său iniţial.  Din 
păcate,  rareori judecăţile de valoare făcute de criticii de poezie  se fac din 
sistemul metaforic respectiv asupra acelui sistem.  Marea poezie este factorul 
inestimabil al viabilităţii unei culturi,  cum şi al maturităţii sale,  aceasta stă sub 
semnul ritmurilor distincte,  de existenţă iniţiate şi fundamentale.  Poetul aparţine 
poeziei sale în virtutea faptului că el şi-a contopit existenţa sa cu opera poetică.  
Chiar dacă prin aceasta nu descoperim întocmai Omul,  însă,  descoperim şi 
înţelegem o esenţialitate umană răsfrântă în destinul creatorului.   Actul creţiei 
poetice este o angajare la Infinit,  iar poetul,  conştient de lucrarea sa,  nu va 
putea niciodată să fie suspendat într-un punct imobil,  ori în zona confortului 
intelectual,  adică în spaţiul trăirilor dobândite pe calea ideilor recepţionate.  
Marea autenticitate eminesciană îşi are aici una dintre rădăcinile sale.  
  
Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut,  o sinfonie ce vibrează în 
spaţiu şi timp definită la Spaţiu şi timp infinite,  ea este,  în fiecare Timp al său,  o 
structurare ce tangenţiază filozofia implicată,  a noţiunilor fundamentale ale 
existenţei.  În măsura în care poetul răspunde în existenţa sa despre existenţă,  
avem clar ritmul interior al operei sale.  Acesta,  adică ritmul,  nu este cadenţare,  
ci o esenţă,  un ritm ce exprimă o intimitate spirituală cu poetul,  prin care cititorul 
este sensibilizat,  apropiindu-l de ceea ce rămâne inefabil,  adică esenţă.  
Poetului poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate necesare.  Dacă pentru 
Mazilescu,  poezia este un fel de expulzare a eului,  pentru Stănescu ea este o 
adâncire a sinelui.  Dar,  pentru amândoi sistemul gândirii poetice disimulează 
realitatea,  câtă vreme gândirea poetizantă a poeţilor din secolul XIX numeşte o 
realitate.  Dar nu se poate disimula o realitate mai înainte de a-i fi înţeles 
esenţele,  de a o fi trăit printr-o experienţă proprie.  O profundă şi puternică 
experienţă de viaţă naşte un sistem poetic.  Nu întâmplător că Eminescu,  O.  
Goga,  Nichita Stănescu,  Virgil Mazilescu,  Radu Gyr,  etc.  care au trăit mari 
experienţe de viaţă,  au căutat un nou limbaj poetic.  
 
Sistemul de gândire poetică se construieşte din semnificaţii care rămân mult timp 
printre noi,  şi apoi trec în ecou,  ca un sistem de citate.  Ele sunt,  şi devin şi ale 
noastre,  pentru că cuprind şi exprimă esenţa umană.  Deoarece este revelat 
eternul uman.  O chemare lansată,  o invitaţie disimulată,  spre Întrebare,  spre 
Nelinişte este opera poetică.  Aceasta trezeşte latenţe spirituale.  Ea se identifică 
uneori cu speranţa,  deoarece este şi ea o tensiune spirituală spre viitor.  
 
Poetul este locuitorul operei sale şi cel care încearcă o reaşezare de lumi.  El 
este propria sa poezie.  Iar Poezia este Poetul.  
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DESTINUL LUI BYRON ÎN ONŞTIINŢA CRITICĂ A 
LITERATURII ROMÂNE A SECOLULUI XIX  

 
 
 
 
 
 
Încă din deceniul patru al secolului nouăsprezece a existat un interes pentru 
opera lui George Gordon Byron în ţările române când se fac primele traduceri.  
Literatura engleză,  cunoscută de timpuriu prin operele luminiştilor,  mai ales ale 
lui Shakespeare şi a unor preromantici,  pătrunde viguros  în principate prin 
Byron înveşmântat în traducere franceză.  Abia în ultimul sfert de veac a început 
să fie învăţată limba engleză,  când în presa vremii apar mai adesea anunţuri de 
guvernante sau perceptori englezi.  În 1843 se menţionează 15 titluri de Byron în 
cataloagele existente ale cabinetelor de lectură-“ secţii de împrumut “ ale 
librăriilor care înregistrau preferinţele publicului: catalogue des livres francais qui 
se donnent en lecture a la libraire de la cour de Frederic Walbaum Bucarest,  
1838.  Tot atunci se înregistrează volumul de Oeuvres completes de Lord Byron,  
6 volume,  Paris,  1837.  de remarcat este faptul că toate veneau prin filieră 
franceză. Însă interesul pentru public erau romanele lui Balzac,  Dumas,  Scott,  
George Sand,  Hugo,  F. Cooper şi mulţi alţii. Într-o clasificare Lord Byron era 
clasificat pe locul 19-lea,  cu 17 titluri. dar,  în perioada aceea,  traducerile erau 
toate făcute după versiunea franceză.  
 
Cauzele pentru care Byron dintre toţi romancierii englezi a fost receptat în ţările 
române,  influenţând literatura de la noi,  a fost faima câştigată în europa prin 
mitologia romantică propagată,  făcându-l unul din autorii cei mai populari pe 
continent.  (Oxford Historoy of English Literature,  Oxford,  1963,  vol. X,  p. 415.  
).  Byron reprezenta mitul eroului prometeic în slujba  umanităţii înrobite, ” un fel 
de zeu tutelar al literaturilor din ţinuturile sud-estice ale Europei”,  cum scria D. 
Popovici.  
 
Prima menţiune descoperită până acum a numelui Byron pe teritoriul românesc 
este scrisoarea consului francez Hugot către Chateaubriand din 9 mai 1824,  din 
Iaşi,  prin care se comunica vestea morţii poetului. ( Chataubriand,  Essai sur la 
litteratureanglaise et considerations sur la genie des homes,  des temps et des 
revolution,  Paris,  1836,  vol. 2. ).  
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Ion Eliade Rădulescu,  în 1836,  lucra ca un silitor elev,  la traducerile din 
Lamartine şi Byron „după a mea aplecare”,  traducând Hebrew Melodies.  
Majoritatea traducerilor din secolul 19 din Byron sunt în proză,  fapt explicabil 
prin întrebuinţarea originalului francez.  Efectuând analiza pe perioada 1780-
1860,  P.  Cornea,  prin prelucrarea datelor pozitive,  ajunge la concluzii 
revelatoare pentru circulaţia în ţările române a unor opera sau nume de autori.  
Pentru cazul Byron,  începând cu 1830,  sunt evidenţiate 19 din 679 de titluri 
(record remarcat de autor,  ţinând seama de marele număr de romane 
melodramatice şi de senzaţie,  inventariate astăzi doar în cercetări de gen),  
poetul fiind personalitatea literară cea mai citită,  după A. Dumas-tatăl,  în 
intervalul ce-a făcut obiectul studiului.  
 
Examinând intervalul de timp,  de la prima traducere descoperită în 1830 şi până 
în prezent,  fiind 186 de ani de la moartea poetului,  se constată o curbă 
ascendentă în evoluţia traducerilor din opera acestui scriitor englez.  S-au 
înregistrat 56 de titluri (ciclul de 22 de poeme Hebrew Melodies a fost considerat 
o entitate,  sonetul care deschide poemul The prisoner of Chillon nu a fost 
numărat separate,  iar Cugetările,  traduse ca maxime,  fără specificarea 
poemelor de unde au fost extrase,  nu au fost socotite).  În lista traducerilor 
publicate în volume au fost găsite şi numărate versiuni ale aproximativ 65 de 
titluri.  Din titlurile traduse în aproape 200 de versiuni un mare număr reprezintă 
operele de valoare sau,  cel puţin,  cele care i-au adus poetului celebritatea în 
epocă.  Hebrew Melodies având 11 versiuni.  Iar Darkness 9 versiuni. The 
Vampire fiind o compoziţie a doctorului Polidori a circulat într-o vreme în Europa 
sub iscălitură falsă,  a lui Byron şi aşa a fost cunoscută şi în traducerea 
românească a lui G. S.  din 1883,  deşi Ion Eliade Rădulescu,  după Pichot,  
arătase în versiunea din 1834 că este vorba de un fals literar.  
 
Opera lui Byron a început să fie tradusă,  chiar masiv,  în deceniul 1810-1840 
prin eforturile lui Eliade Rădulescu,  au mai tradus Gr. Alexandrescu,  C. 
Filipescu,  I. St. Voinescul,  Moroi Costache şi paharnicul Gh.  Seulescu.  Fiind 
apreciat de generaţia intelectualilor paşoptişti.  Prin 1884 şi Titu Maiorescu şi-a 
încercat talentul în a traduce din opera bayroniană.  
 
În perioada 1880-1910 apar un număr considerabil de traduceri,  iar pentru 
Macedonski devine un cult şi unul din favoriţii traduşi în Literatorul, Revista 
literară,  Lumina,  Revista independentă,  Revista modernă (peste 20 de 
traduceri).  Acest Byron roumain,  cum scria Macedonski,  era de foarte multe ori 
amintit în scrierile sale,  a fost tradus de prolificul Th.  M.  Stoenescu,  care a 
tradus,  printre altele,  Manfred,  Corsarul,  Întunerecul şi Mazeppa, opera 
spectaculos de romantice,  dar şi câteva erotice elegiace.  
 
Reluarea lui Byron la Literatorul se datoreşte în primul rând înclinaţiilor 
paşoptiste ale lui Macedonski,  care îl vedea pe Heliade ca pe un maestru.  
Pentru el,  Bayron însemna întruchiparea supremă a revoltei antifilistine,  a 
geniului sortit să sesizeze răul contemporaneităţii.  A.  Marino în   Opera lui 
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Macedonski,  op.  cit. ,  p. 187 şi 198 consideră că,  tot asemenea lui Byron,  
Macedonski îşi nota evenimentele cotidiene.  Celebrarea permanentă a 
persoanei autorului la nivelul faptului de detaliu şi de amintire se datorează 
contactului cu opera lui Byron.  Byronismul,  mai puţin Byron,  a fost unul din 
spiritele directoare ale veacului al 19-lea literar românesc,  antrenând condeie 
agitate de pasiuni,  moleşite de mal du siècle,  cochetând neprefăcut sau din 
modă cu neîncrederea şi amărăciunea,  dedicându-se cu încântare ironiei şi 
zeflemelii.  
 
Marele Byron a lăsat urme prea puţine,  totuşi,  în poezia noastră şi nici acestea 
nu aveau să supravieţuiască ultimului deceniu al secolului.  Se pare că influenţa 
lui Byron şi a byronismului în cultura noastră este un capitol încheiat,  explicabil 
nu prin neaderenţa sensibilităţii contemporane la opera poetului,  ci prin 
perpetuarea unei prejudecăţi care nu îl aşează azi pe Byron-aceasta şi din lipsa 
unei complete,  ştiinţifice versiuni a operei sale în româneşte- pe rafturile 
bibliotecii uzuale chiar şi a exigenţilor cunoscători de literatură.  Şi,  totuşi,  Byron 
nu este sortit să rămână doar în manualele şcolare,  el a pătruns în conştiinţa 
artistică a contemporanilor care îşi dau osteneala să-l citească.  
 
        
    
 
 
 
 

FERICIREA DE A FI CONDAMNAT DE CONFRAŢI 
 
 
Mai întotdeauna la români s-a adeverit,  de-alungul istoriei,  apoftegmele „Să 
moară şi capra vecinului” sau „Nimeni nu este profet în ţara lui”.  În acest sens 
Panait Istrati spunea: „Câtă vreme un secret e ferecat în tine,  e robul tău.  Cum 
l-ai spus altuia eşti tu robul lui!”.  Codiţiile  istorice a impus şi trădarea din partea 
confraţilor,  precum Iuda a făcut-o cu Iisus,  intelectualul devenind robul 
secretului.  
 
După ocuparea României de către armata sovietică(rusă) şi impunerea cu forţa a 
unui regim de sorginte comunistă a început prigoana împotriva intelectualilor şi a 
tuturor persoanelor,  indiferent din  ce clasă socială  făceau parte,  a căror idei şi 
manifestări erau suspectate că ar fi împotriva noului regim.  Un rol important în 
arestarea şi închiderea acestora l-au avut „iudele” din preajma celor ce se 
opuneau regimului şi care aveau alte idei decât cele marxist-leniniste.  Aceştia 
erau cunoscuţii,  chiar aşa zişi prieteni ai celor anchetaţi şi întemniţaţi în gherlele 
morţii.  Fără sprijinul acestor cunoscuţi şi „prieteni” sau confraţi mâna lungă a 
securităţii nu ajungea la victime.  
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Exemple sunt destule! 
 
Scriitorul Marcel Petrişor a vorbit în redacţia „Teatru”,  în 1957,  că  urmează 
mişcări studenţeşti şi unul din confraţi la turnat la Securitate,  iar Ştefan Aug. 
Doinaş a fost arestat pentru omisiune de denunţ,  făcând un an de închisoare.  
 
Paul Goma a fost condamnat la 2 ani de închisoare şi cinci de deportare în 
Bărăgan pentru că la un seminar la Şcoala de Literatură a citit un fragment de 
roman în care critica regimul comunist.  Cineva din colegii săi prezent la 
seminarul de creaţie l-a turnat.  
 
Ion Caraion,  după ce iese din închisoare în 1955,  întocmeşte o listă de scriitori 
care aveau nevoie de sprijinul din Vest,  această listă este văzută de un confrate 
în 1958 şi îl reclamă la securitate.  În urma acestui denunţ este condamnat la 
moarte pentru „uneltire împotriva orânduirii legale”.  I se comută pedeapsa în 
detenţie pe viaţă şi în 1964 este graţiat.  
  
Alice Voinescu (1885-1961) a fost arestată în 1951 pentru conferinţele ce le ţinea 
în clandestinitate organizate de Petru Manoliu.  Aşa ca cei amintiţi mai înainte şi 
aceasta a fost turnată de unul din confraţi care participa la aceste întâlniri.  
Acelaş lucru i s-a întâmplat poetului Constant Tonegaru (mort 1952),  fiind 
arestat şi condamnat.  
 
Interesant este cazul lui Petre Pandrea (1968) care fiind disident de stânga,  îi 
critică pe comuniştii români,  astfel este arestat,  anchetat brutal de securitate şi 
închis.  
 
Zeci de scriitori au suferit pentru ideile lor în timpul terorii comuniste.  Activiştii de 
partid,  unii proveniţi din breasla scriitoricească (A.  Toma,  Sorin Toma,  M.  
Beniuc,  Z.  Stancu,   etc. ),  au „pus umărul” la impunerea realismului socialist în 
literatură şi în general în cultura românească.  Urmare acestui fapt scriitorii care 
nu s-au aliniat acestei doctrine au suferit rigorile legilor,  fiind anchetaţi de 
securitate,  bătuţi,  schingiuiţi şi apoi închişi.  Unii din ei murind între zidurile 
închisorilor de la Sighet,  Gherla,  Piteşti,  Malmezon,  etc.  
 
„Cine nu este cu noi,  este împotriva noastră” 
 
Exista pe atunci o lozincă promovată de activiştii de partid cu veleităţi 
scriitoriceşti: „Cine nu este cu noi,  este împotriva noastră”.  În baza acesteia au 
fost arestaţi sute de scriitori,  printre care: Traian Brăileanu,  Gane,  Ion Petrovici,  
Radu Gyr,  Anton Dumitru,  Sandu Lieblich,  Sandu Tudor,  George Marcu,  
Tudor Popescu,  Dumitru Borşa,  Paul Sterian,  Fane Vlădoiu,  Popescu-
Prundeni,  Al. Mironescu,  Radu Budişteanu,  Nichifor Crainic,  V.  Voiculescu,  
Mircea Vulcănescu,  Ion Caraion,  Nicolae Balotă,  Adrian Marino,  I. D.  Sîrbu,  
Ştefan Augustin Doinaş,  Leonid Dimov,  Petre Ţuţea,  Petru Pandrea şi mulţi,  
mulţi alţii.  
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Un caz aparte,  asemeni lui Iuda,  este al episcopului Antim de Buzău care i-a 
trădat şi predat miliţiei şi securităţii pe cei adăpostiţi în Mănăstirea Vladimireşti-
Ploscuţeni care luptau împotriva puterii ruseşti instalate în România,  grup format 
din foşti ofiţeri din Armata Română,  intelecuali şi călugări.  
 
Cristian Tudor Popescu în cartea sa „Timp mort”,  apărută la editura Polirom,  
1998,  p. 11-16,  în contextual celor afirmate de mine,  numeşte pe Sadoveanu,  
Arghezi şi G. Călinescu „mari ticăloşi”,  fiindcă a făcut pactul cu organele 
comuniste,  însă îi numeşte şi „mari scriitori”.  Trebuie amintit că în timpul când 
M.  Sadoveanu a fost preşedintele Marii Adunări Naţionale a refuzat să comute 
pedeapsa cu moartea a unui ţăran care nu dorea să se înscrie în colectivă.  
Urmare acestui fapt bietul om a fost executat.  
 
Un alt caz al trădării din partea confraţilor este cel al lui Lucian Blaga.  Chiar 
asistentul lui l-a trădat şi a susţinut să fie exclus de la catedra pe care o avea la 
universitatea clujeană.  
 
Plagiatul,  pirateria intelectuală şi condamnările pe nedrept 
 
Condamnări pe nedrept,  privind plagiatul,  au fost făcute la adresa multor 
scriitori din literature română.  Situaţie pe care o includ tot în contextual trădării,  
având în vedere că timpul şi-a spus cuvântul  constatându-se că aceste 
„condamnări” nu s-au confirmat.  Ele fiind  făcute din alte cause şi motive.  
Printre acestea fiind invidia,  dorinţa de notorietate prin atac la o mare 
personalitate.  Aceşti denigratori au crezut că lovind în confrate şi dând din coate 
poate să ajungă în fruntea breaslei.  
 
Nicolae Bălcescu în „Românii subt Mihai Voievod Viteazul” a urmat,  prin 
plagiere,  firul povestirii lui Florian Aaron.  
 
Al.  Dobrescu  susţine în „Pirateria intelectuală” că Letopiseţul de la Putna a fost 
plagiat,  acelaşi lucru scrie şi despre Nicolae Milescu,  însă Daniela Dumbravă în 
„România Literară” Nr.  41 îl combate spunând că: „Nicolae Milescu nu a plagiat. 
. . ”,  iar Ioan Simuţ vine cu argumente în apărarea Letopiseţului,  arătând că 
„acesta a fost inspirit din povestiri fără autori ce circulau ca folclor. . .  deci nu 
este un plagiat”.  Acelaşi autor spune că dascălii de manuale şi cursuri 
universitare: P. T.  Cernătescu,  latinistul N.  Quintescu,  Titu Maiorescu,  în 
„Cursul de logică”,  prelund pasaje întregi din Vischer,  Eminescu,  Caragiale şi 
alţii ar fi plagiat din plin.  
 
Al . Grama în 1891,  la numai 3 ani de la moartea lui Eminescu,  publică o 
broşură  „M.  Eminescu.  Studiu critic” unde poetul naţional este acuzat de 
plagiat.  Doar Al.  Macedonski a jubilat şi l-a felicitat pe autor! 
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În 1901,  în două aricole consecutive publicate în „Revista literară” şi semnate cu 
pseudonimul CAION,  adevăratul nume de „confrate” fiind C. Al.  Ionescu,  îl 
acuză de plagiat pe Ion Luca Caragiale în „Năpasta”.  Acuzaţie dovedită,  
ulterior,  ca fiind nefondată.  Tot în acelaşi an,  Demostene Russo publică o serie 
de articole în care argumentează faptul că „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către 
fiul său Teodosie” sunt plagiate.  
 
Mai târziu,  Cezar Petrescu este acuzat că a plagiat din Maupassant în revista 
„Lupta”,  3,  nr.  853 din 14 oct. 1924,  p. 2,  tot de către un „confrate”,  pe nume 
Romulus Dianu,  şi că în „Bucureşti,  oraşul pătimirilor” ar fi „luat” din „Istoria 
Bucureştilor” de Ionescu-Gion.  
 
Aproape de noi. . .  Mircea Cărtărescu este acuzat în „Săptămâna” din 1981,  tot 
de un „confrate” care făcuse pactul cu Securitatea,  că ar fi plagiat în „Levantul”! 
 
Chiar eu am fost acuzat de plagiat în romanul „Insula viscolului” în care am 
înserat,  ca intertextualitate,  cu ghilimelele de rigoare,  o povestire despre care 
personajul meu spunea că o citise într-o carte,  a unei scriitoare necunoscute.  
Motivul fiind răzbunarea pentru un articol publicat în presă în care arătam: că o 
parte din scriitorii clujeni care au lucrat în sistemul  propagandei de partid (ziare,  
reviste,  edituri,  teatru. . . ) au colaborat cu securitatea ceauşistă.  Dădeam şi 
nume,  acestea ulterior m-au acuzat de plagiat.  
 
Unii exegeţi ai literaturii universale,  chiar şi de la noi,  susţin că dacă opera 
rezultată dintr-un aşa zis plagiat este net superioară faţă de cea de la care s-a 
„inspirat”,  acest act este în folosul literaturii şi culturii în general.  Georges 
Maurevert în „Cartea plagiatelor” arată cazuri celebre care s-au folosit de acest 
mijloc,  cum ar fi: Dante,  Voltaire,  Milton,  Shakespeare,  Diderot,  Stendhal şi 
mulţi alţii.  
 
„Poţi cere unui virus să iubească alt virus?” 
 
Aşa cum spuneam la început,  „fericirea” ne vine de la „confraţi”,  aceasta 
datorită unor minori scriitori.  Vorba aceea: „Fereşte-mă Doamne de prieteni,  că 
de duşmani am eu grije”.  În acest context se pune întrebarea cu un gust amar: 
„Cine  mai spală de noroiul aruncat în marile noastre personalităţi?” Datorită 
acestui „noroi” denigratorii au rămas cu numele în istorie.  Vorba lui Cioran: „A-ţi 
iubi aproapele este un lucru de neconceput.  Poţi cere unui virus să iubească alt 
virus?”,  sau: „Cei vechi au avut muzica prin care se clădeau de la sine zidurile 
Tebei,  modernii au născocit pe aceea care ar fi în stare să dărâme piramidele. . . 
” spunea N. Iorga.  
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