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UN SPECTACOL-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 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 
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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 

 

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.  
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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 
 
 
 
 
 

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”.  
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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 
 

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 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.  
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„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 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”.  
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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 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 
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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 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 
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originală, în componenta ei incluzându-se muzica costumele, luminile, machiajul şi nu înultimuil 
rând, mesajul pe care a dorit să-l transmită.  

 
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.  

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 
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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 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.  
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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 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.  
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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 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  

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”.  
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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 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.  
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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”.  

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 
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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.  

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.  
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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, 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 în jurul ei toate energiile, prin 
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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  

 
 

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 
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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.  

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 
 

 



 19 

 

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” (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 
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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“ 
 
 

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.  
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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 
 
 

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 
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visătoare care soseşte la părintele ei cu scopul declarat să-şi împlinească visul de artistă în 
miraculosul orăşel al vedetelor de cinema.  

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, (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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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).  

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 
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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 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, 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 
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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, 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 
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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 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 
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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 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 
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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.  

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 autorul numeroaselor cărţi 
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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.  

 
 
 
 
 

Un teatru pentru o lume întoarsă pe dos  
 

O bună lecţie de teatru critic aflăm 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. Mişcrea literară înmugurită şi crescută din 
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 
arhetipoilogia durandiană ce însoţesc 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, le 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 a ilumina faţa nevăzută şi hidoasă a 
unei societăţi comuniste ce trăieşte ca într-un ospiciu, 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 Ţopa 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 uman 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 care aceasta 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 personaje ce 
exhibează ironic convenţiile unei societăţi în derivă.  

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

Florentin Smarandache încearcă a salva existenţialul printr-oi 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 existenţei.  

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

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

  

 

 

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 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 
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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 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.  
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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).  

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.  
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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 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 
 

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 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 acesta 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” - 
Petroşani ( la care au participat scriitori şi ziarişti clujeni), cu spectacolul coupee, format din piesele 
Domnişoara Julia de August Strindberg, regia şi scenografia purtând semnătura regizorului clujean 
Horaţiu Ioan Apan, şi Nunta de argint de Anthony Swerling (premieră pe ţar), în regia artistică şi 
scenografia lui Zoltan Schapira.  
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Având în vedere că Domnişoara Julia de clasicul August Strindberg este o capodoperă a 
dramaturgiei universale, regizorul a pedalat pe modul de şlefuire a jocului actorilor, pe simboluri 
scenografice, pentru a evidenţia situaţia extremă în care cel slab piere în neantul neputinţei, iar cel 
puternic învinge, dar, paradoxal, fără să fie învingător. Este o luptă dintre mitologicele Eros şi 
Thanatos, dintre modul de a înţelege existenţa-viaţa i 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, iar 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 celkei de-a doua piese, Nunta de argint, scrisă de contemporanuil 
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 personajul capodoperei dramaturgiei universale devine 
personajul 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 
personajelor 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, cât 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 semnate 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 încearcă 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 Anthony Swerling, coincizând cu ceea ce spune a I.L. Houdebine, 
că limbajul se defineşte ca aciune a eului, referinţală 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 
 
 

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.  
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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.  

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 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.  
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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, 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.  
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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 
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.  
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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).  

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 
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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, 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.  

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.  
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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 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.  



 44 

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 ….  
 

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 
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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 
 

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 
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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.  

 

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 acele 
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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”.  

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.  
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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).  

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 
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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.  

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 (primvice-
lider) 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.  
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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 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).  

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

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 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, 
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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).  

„Adevărul de Cluj“, 31 iulie 2003 
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