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Temele centrale sunt, și în Aspirină pentru mase, demitizarea 

gravidității și demistificarea conceptului de familie fericită109. Edificatoare în 

acest sens este replica lui Joni adresată partenerului, cu privire la copilul 

nedorit: 

„...un vampir care fură de la noi ca să trăiască el... Nu noi avem 

hemoroizii umflați, și nu noi avem țâțe uriașe umflate și gleznele îngroșate și 

umflate, cu varice peste tot, care să le lege pe toate astea laolaltă și nu noi trebuie 

să ne arătăm cu dungi albe rânjitoare pe corp în fiecare vară și nu noi...“110. 

Aspirină pentru mase se încadrează într-o serie de texte pentru teatru 

populate de indivizi comuni, șterși, lipsiți de grandoare ori de vreun destin 

exemplar, personaje care nu trăiesc, ci sunt trăite. Limbajul uzual este 

vulgar – cel al masei, însă dialogurile create de Adam Wayne Nixon sunt 

adesea lipsite de stil și scrise cu stângăcie și lasă senzația de artificialitate, 

nereușind să confere personajelor veridicitate, chiar dacă adoptă tactica 

ironiei sau a pastișei, așa cum reiese din citatul următor: 

„Sioux: Piei, grăsime blestemată. O, tu, grăsime care ești blestemată, 

grăsime afurisită, leapădă-te de pe coapsele mele. O, tu, grăsime de pe 

popoul meu, urgie nenorocită, fă și tu la fel. Am spus piei, piei grăsime“111. 

 

Destine fragile, la un pas de colaps: Nevinovăție de Dea Loher112 

 

În ce privește valoarea scriiturii, în cazul autoarei germane Dea 

Loher, prezentă în Antologia anului 2009 cu piesa Nevinovăție, lucrurile 

sunt clare. Stilul Deei Loher, unul dintre cei mai importanți și mai 

tulburători dramaturgi contemporani, se distinge printr-un tip de sensibilitate 

aparte, printr-un simț cu totul particular pentru cuvânt, care o apropie de 

                                                 
109 Una dintre cele mai îndrăgite teme în dramaturgia contemporană e demitizarea 

conceptului de armonie familială. Subiectul este tratat de pildă de Marius von Mayenburg 

în Chip de foc, de Dea Loher în Tatuarea (text de o brutalitate extremă despre un tată care 

își violează fiicele), de Clay McLeod Chapman în Autostradă fără ieșire, de Teodora 

Dimova în Lapte de șarpe. 
110 Adam Wayne Nixon, Aspirină pentru mase, în Antologia pieselor prezentate în 

secțiunea „spectacole-lectură“, Biblioteca Euphorion, Sibiu, 1996, p. 114. 
111 Ibid., p. 130. 
112 În realizarea analizei am pornit de la un text pe care l-am publicat în postfața Antologiei 

pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“, Nemira, București, 2009. 
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scriitura laureatei Premiului Nobel pentru Literatură Herta Müller. Textele 

sale sunt extrem de dense, dar stilul este unul reducționist. Din piesele Deei 

Loher răzbate, în primul rând, o critică socială foarte tăioasă. Universul său 

literar e invadat de sinucigași, de personaje labile psihic, dezaxați, 

hipersensibili, bolnavi, infirmi, suferinzi, inadaptați. 

În Nevinovăție, doi imigranți ilegali, Elisio și Fadul, asistă pasivi la 

înecul unei femei. Fapta în sine le trezește remușcări pe care nu le vor putea 

controla și care le vor marca existența. Fadul găsește pe stradă o pungă cu 

bani – în total, două sute de mii de euro („punga cu Dumnezeu“) și cunoaște 

o dansatoare de strip-tease oarbă. O cheamă Absolut, pentru că, în concepția 

părinților săi, orbi la rândul lor, faptul că e croită „după chipul și 

asemănarea lor“ – lipsa vederii fiind o trăsătură obligatorie – o face pe 

tânără desăvârșită. Absolut dansează goală pentru bărbații pe care îi 

respectă pentru privirea fățișă, în timp ce pe aceia care o privesc pe furiș, pe 

stradă, îi disprețuiește pentru lașitate. O femeie, doamna Habersatt, cere 

iertare pentru fapte pe care nu le-a săvârșit. Afirmă cu convingere că e 

mama unui bărbat lovit de amoc și îi vizitează pe părinții uneia dintre 

victimele lui pentru a-și cere iertare. Viața ei stă sub semnul autoiluzionării, 

al pseudo-realității. Părinții victimei nu reușesc să își verbalizeze disperarea, 

iar durerea și furia lor sunt autocenzurate ad absurdum. 

Un individ lucrează la o întreprindere de pompe funebre (întrucât nu 

poate practica medicina pe motiv că e lipsit de compasiune), iar soția sa își 

dorește un copil cu el; în schimb își îngrijește mama bolnavă, pe nume 

doamna Zucker („zahăr“, în limba germană). Aceasta are diabet aflat în 

ultimă fază și, în plus, mai suferă și de maladia Alzheimer. În fine, o 

filozoafă pe cale să îmbătrânească își pune cărțile pe foc. Acțiunile se 

desfășoară în paralel și se intersectează scurt. Tehnica e elaborată, iar 

personajele au când roluri pasive, de comentatori ai propriilor destine 

(tehnica trimite la revalorizarea corului antic), când active, atunci când 

acționează efectiv și poartă dialoguri. Acestea sunt însă întrerupte adesea, 

fiindcă Dea Loher iubește tăcerea, cuvânt ce revine obsesiv în didascaliile 

sale, nu doar în această piesă, ci și în altele. 
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Nevinovăție prezintă o societate de „candidați la sinucidere“, în prag 
de prăbușire, trăind sub semnul fricii, al angoaselor, al traumelor individuale 
și colective. E o piesă complexă, poetică, despre destine extrem de fragile, 
despre existențe deviate de la normă; un text reprezentativ pentru Dea 
Loher, despre o societate în permanent pericol de colaps. 

 
Alienarea: Mountainbikerii de Volker Schmidt113 
 
În curentul foarte puternic reprezentat al criticii sociale se încadrează 

și Mountainbikerii. Câștigătoare a Premiului pentru Autori și a Premiului 
Publicului la Târgul Pieselor de Teatru de la Heidelberg din anul 2007, 
Mountainbikerii, piesa autorului austriac Volker Schmidt, se hrănește din 
contraste: aparență – realitate, tânăr – bătrân, natură – cultură / civilizație, 
masculin – feminin, echilibru – dezechilibru, viață – moarte. Acțiunea se 
desfășoară în zilele noastre, într-unul dintre cartierele înstărite de la 
marginea unui oraș. Aparent, protagoniștii duc existențe sănătoase, bine 
fixate în cotidian și la adăpost de orice griji materiale. Nevoia de escapism 
se manifestă în plimbările duminicale cu mountainbike-urile prin natură. 

Designerul de interior Ana și ginecologul Manfred și-au construit o 
viață burgheză, bine normată, sănătos ancorată în rutină. Scenografa 
Francisca, fosta amantă a lui Manfred, va începe o aventură cu cel mai bun 
prieten al acestuia, Albert. Între Lina, fiica Anei și a lui Manfred, și Thomas, 
fiul de cincisprezece ani al Franciscăi se înfiripează o legătură. Până aici, 
toate bune și frumoase! Doar că în această atmosferă idilică, marcată de 
relații clișeu – conjugale și extraconjugale –, un personaj își va ieși brusc 
din țâțâni, bruind cursul firesc al acțiunii și dând întâmplărilor o direcție 
nouă. Simțindu-se încorsetată, prizonieră în propria viață, Ana (căreia, 
aflăm, i-a murit un copil cu ani în urmă – experiență ale cărei urmări par să 
se declanșeze acum cu efect întârziat) începe să își submineze sistematic 
existența: se comportă din ce în ce mai ciudat, are reacții bizare, refuză 
convenția în favoarea unui comportament excentric (îi face cadou o mașină 
                                                 
113 Analiza piesei Mountainbikerii pornește de la un text publicat în postfața Antologiei 
pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“, Nemira, București, 2010. 
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Franciscăi, se dezbracă într-un magazin și pleacă fără a plăti, aflată în vizită, 
se culcă goală în patul gazdelor etc.). 

Personajul pare să își saboteze metodic stabilitatea transformându-
se, cu bună știință, într-un outsider. Ana evadează din propria viață prin 
distrugere, într-un crescendo ce va ajunge curând la apogeu: începerea unei 
relații sexuale cu Thomas, băiatul de cincisprezece ani. Deși denotă anumite 
similitudini, mai ales în ce privește situația, cu binecunoscutul film al lui 
Mike Nichols, Absolventul, Ana nu are nimic din sexualitatea rafinată a 
doamnei Robinson, iar Thomas nu este nici pe departe un nou Benjamin 
fascinat de ea, ci bifează doar în mod steril și mecanic o experiență marcată 
de neimplicarea sentimentală. Legătura dintre cei doi stă sub semnul 
hidosului. Cele două personaje se regăsesc în absența unor trăiri autentice 
resimțite ca atare. Totuși, în timp de Ana e amorțită, dezumanizată de 
imposibilitatea de a percepe frica (întrucât nu mai are de atins niciun țel), pe 
Thomas tocmai frica este cea care îl paralizează. 

Lina și Thomas își trăiesc pubertatea în feluri diferite. Ambii se luptă 
cu asumarea propriului trup, a propriei sexualități, au obișnuitele conflicte 
cu părinții, dar în timp ce Lina trăiește, adică lâncezește, în prezent, Thomas 
se baricadează în meditații asupra viitorului. Ginecologul Manfred e 
hiperactiv, se refugiază în muncă, găsește întotdeauna soluții pragmatice, și-
a „cimentat conceptul asupra fericirii în mersul pe bicicletă și cina în sânul 
familiei. În fotografii de familie la zile de naștere“, e prins într-o rutină 
„călduță“, care îl ferește de priviri introspective în adâncul propriei ființe – e 
la rândul său mort, după cum concluzionează Ana. Probabil de aceea, în 
momentul confruntării cu realitatea bolnăvicioasă – legătura Anei cu 
Thomas – lumea lui construită artificial se va prăbuși, iar el va claca: 
personajul care părea cel mai normal, cel mai sănătos, cel mai bine fixat în 
realitate alege sinuciderea. 

Nu este vorba în piesă despre o critică la adresa bunăstării, așa cum 
greșit afirmă Alexandra Pâzgu, care crede că personajele din text cad 
victime ale siguranței materiale114. Protagoniștii lui Schmidt nu sunt victime 
ale siguranței materiale, ci ale rutinei, ale blazării, ale trăirilor contrafăcute 
                                                 
114 Vezi Alexandra Pâzgu, „Mountainbikerii“ de Volker Schmidt, în „Aplauze“, 5 iunie 2010. 



97 

și ale lașității de a-și pune întrebări introspective, de a da un sens vieții. 
Lipsa sensului e resimțită acut și apropie personajele piesei de textul 
Gianinei Cărbunariu Stop the Tempo, la care mă voi referi pe larg în 
capitolul următor. 

Scenele au o geometrie severă, în fiecare apar, invariabil, câte doi 
interlocutori. Volker Schmidt își construiește textul cu măiestrie, reușind 
ruperi de ritm, răsturnări de situație, dialoguri tăioase și foarte credibile și un 
final neașteptat gonind spre catastrofă. Mountainbikerii este o piesă foarte 
generoasă ce stârnește neliniște și provoacă întrebări cu privire la evoluția 
societății și la scopul existenței. Textul a generat, de altfel, la scurtă vreme 
după publicarea sa în Antologie, un spectacol extrem de incitant la Teatrul 
German de Stat Timișoara, în regia lui Radu-Alexandru Nica, iar producția a 
făcut parte din selecția criticului Alice Georgescu la Festivalul Național de 
Teatru de la București, ediția 2011.  
 

Bătrânețea: Ghepardul de Felix Mitterer115 
  
Textul lui Felix Mitterer tematizează bătrânețea116, pierderea 

memoriei, a identității, dar și înstrăinarea în relația de cuplu și lichelismul 
din jurul bătrânilor care nu mai reușesc să-și poarte singuri de grijă și pentru 
care societatea contemporană dezvoltă metode tot mai sterile, mai „igienice“ 
de debarasare – în aziluri. Ghepardul se remarcă printr-o poeticitate 
susținută și de titlu (în original, în germană, Der Panther). Acesta reia, 
printr-o intertextualitate transparentă, titlul unei cunoscute poezii scrise de 
Rainer Maria Rilke la Paris, sub influența puternică a lui Auguste Rodin. În 
piesă, autorul austriac Felix Mitterer întregește referințele la capitala 
franceză și prin chanson-ul lui Maurice Chevalier Paris, je t’aime d’amour 
(pe fondul căruia are loc acțiunea), refăcând astfel pentru protagoniști 

                                                 
115 Prezenta analiză are la bază un text publicat în postfața Antologiei pieselor prezentate în 
secțiunea „spectacole-lectură“, Nemira, București, 2010. 
116 Bătrânețea este o temă recurentă în dramaturgia contemporană. Alte piese importante ce 
aduc în centrul atenției bătrânețea sunt joi.megaJoy de Katalin Thuroczy, Săruturi de ieri și 
Pensiunea pentru câini de Iuri Dacev (cea din urmă fiind publicată în Antologia din anul 
1998). Bătrânețea este prezentată, cel mai adesea, în tușe de grotesc combinate cu umor. 
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imaginea nostalgică a unui Paris – locus amoenus. Referindu-se la universul 
lui Felix Mitterer, criticul Cornel Ungureanu insistă pe ideea de bătrânețe 
agonică și de uzură: 

„Mitterer e un scriitor austriac care a părăsit Austria, e un spirit 
polemic care refuză teatrul comercial, e un autor care rămâne încă între teme 
și personaje pe care și Imperiul și le-a asumat cu mândrie. E din Austria 
agonică, dar iubește teatrul lui Gombrowicz, Ionescu și Beckett. Îi urmează 
cu tandrețe. În Ghepardul, o bătrână care se întoarce de la moartea soțului ei 
lovește un bătrân evadat de la azil. Îl aduce acasă și începe un lung dialog. 
Sunt bătrâni, sunt uzați, nu-și mai amintesc nimic sau își mai amintesc câte 
ceva. Încep să-și amintească. Un oarecare escroc apare intempestiv și dă de 
înțeles că el administrează averea bătrânei. Bătrâna deține sume imense și 
numitul ar vrea să și le însușească. Nu, vom afla mai târziu, el e altcineva. Și 
bătrânul e altcineva: e chiar soțul bătrânei, fiindcă și înmormântatul era 
altcineva. Piesele avangardei sunt rescrise, personajele își trăiesc surprizele 
regăsirii, ale demascării. Suntem mereu lângă zilele frumoase ale eroinei lui 
Beckett, dar și între personajele lui Gombrowicz, care se metamorfozează, 
fiecare, în funcție de celălalt. Se metamorfozează, sau poate se regăsesc într-
o agonie fără sfârșit“117. 

Bătrânul fără nume, personajul principal al piesei, este acroșat de 
mașina unei femei în vârstă, Marion Liebherr. Speriată, aceasta îl poftește în 
casă pentru a se asigura că victima e teafără și nevătămată. Surprinși în toiul 
discuției de Heinz, nepotul doamnei, care este, în același timp, și tutorele ei, 
femeia alege să îl ascundă pe bătrân în dulap. Din aproape în aproape aflăm 
că Heinz e un impostor interesat de averea acumulată de femeie. Cu ajutorul 
bătrânului, Marion Liebherr va reuși să se descotorosească de el. Spre final, 
cei doi vor înțelege că sunt, de fapt, soț și soție: bărbatul fusese internat de 
ani de zile într-un azil (din cauza unor pierderi de memorie), iar acum 
reușise să evadeze. Textul demască foarte bine tertipurile prin care 
impostorii își pot face loc în viața oamenilor creduli sau fragili. 

Situația regăsirii bătrânilor amintește de Cântăreața cheală, însă atât 
mijloacele, cât și intenționalitatea diferă radical. La Felix Mitterer înstrăinarea 
                                                 
117 Cornel Ungureanu, Vremea antologiilor, în „Luceafărul“, nr. 28/2010. 
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se datorează vârstei, pierderii memoriei și e justificată astfel, pe când la 
Eugène Ionesco înstrăinarea se produce mai ales din pricina formei fără 
fond ce dă contur multor legături de cuplu și de care autorul își râde cinic. În 
Ghepardul, dialogul îi ajută pe Marion și pe Thomas să se regăsească, să se 
re-cunoască, să-și amintească; informația pare a fi asimilată în cercuri 
concentrice până la revelația apartenenței la celălalt. 

Structura piesei lasă impresia unui joc trist cu boala. În fiecare 
scenă e reluată situația inițială într-o variațiune care, pe de o parte, duce 
povestea mai departe întregind-o, dar care, pe de altă parte, dă senzația de 
repetitiv, de ciclicitate, de déjà-vu. Fiecare scenă suferă distorsionări; 
pare să fie vorba despre o poveste ce se reia la nesfârșit, ca într-o buclă 
a demenței. Finalul rămâne deschis: Marion își caută soțul, dispărut din 
nou... Felix Mitterer realizează o piesă emoționantă, cu dialoguri bine 
scrise, pentru doi actori mari. 

 
Rescrierile: Ah, bătrâna magie neagră! de Koffi Kwahulé118 
 
O tendință des întâlnită în dramaturgia actuală este rescrierea marilor 

texte ale literaturii universale. Practic, mai toți autorii contemporani 
importanți, de la cei mai controversați până la cei deja clasicizați, s-au 
aventurat în încercarea de a reinventa piesele de rezistență ale dramaturgiei 
universale. Sarah Kane rescrie Fedra (Iubirea Fedrei), Dea Loher scrie 
Manhatten Medeea119, Mark Ravenhill împreună cu Hilary Fannin, Stephen 
Greenhorn și Abi Morgan reinventează, în Sleeping Around, Hora 
iubirilor120 a lui Arthur Schnitzler, Tankred Dorst pornește în Să-l joc pe 
Bolnavul închipuit de la textul lui Molière, Wajdi Mouawad revizitează, în 
Incendii, tragedia oedipiană, Matei Vișniec reia în Angajare de clovn piesa 
beckettiană Așteptându-l pe Godot. Și exemplele pot continua. 

                                                 
118 La baza acestei analize se află un text din Antologia pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2010. 
119 Există nenumărate adaptări și reinterpretări ale Medeei, una extrem de ofertantă fiind 
semnată (în colaborare cu Michał Walczak) de Grzegorz Jarzyna, la ora actuală una dintre vocile 
importante ale regiei poloneze. Piesa Medeea: proiect a fost publicată în Antologia 2012. 
120 Piesă care a inspirat-o, de altfel, și pe Alina Nelega în scrierea textului Taxi Vinil. 
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 În Ah, bătrâna magie neagră! (1992), autorul Koffi Kwahulé, 
originar din Coasta de Fildeș, reinterpretează mitul faustic într-o manieră 
originală, transpunând tragedia Margaretei din Urfaust în universul 
boxului și pe fondul unei atmosfere jazzistice. Titlul este o trimitere către 
cunoscuta piesă a lui Harold Arlen That old black magic, compusă în 1942. 

Cu siguranță un text exotic, Ah, bătrâna magie neagră! a obținut 
Premiul francez Textes et Dramaturgies du Monde. Fapt atipic în peisajul 
contemporan, este vorba despre o piesă cu eroi: aceasta redă povestea unui 
mare boxer de culoare, Shorty, aflat în culmea gloriei, dar care vrea să 
renunțe căci nu resimte frica, iar victoria i se pare o rutină de neacceptat: 

„[U]n boxer, cu cât este mai aproape de vârf, cu atât înnebunește mai 
tare, înnebunește de frică; și un boxer este un dresor al fricii. Nu fiara îl face 
să devină dresor, ci spaima, aceeași spaimă care îl aspiră pe fiecare boxer 
spre vârf. Iar eu sunt campionul, adică, în principiu, mă aflu pe piscul fricii. 
Și totuși, înainte, în timpul și după fiecare luptă mă simt ca o muiere sleită 
de orgasm. Le spun adesea ziariștilor că un boxer își pune viața în joc... Ei 
bine, eu nu-mi pun nimic în joc“121. 

Pe Shorty îl ține însă legat de ring contractul misterios semnat cu 
managerul său, Shadow (personaj fascinant – un Mephisto atipic, umbra 
omniprezentă, latura întunecată). Ca terapie, Shorty va face teatru de 
amatori, rolul regizorului fiind asumat, firește, de Shadow însuși. Koffi 
Kwahulé reușește o paralelă elegantă între ringul de box și scenă: 

„[Î]n teatru, nu încasezi loviturile în bot, ci în suflet. Și doare mai 
tare. Doar înfrânții, cei adevărați, ajung până la această durere. Iar actorii 
sunt în mod natural niște învinși, mai ales actorii ratați. Or, spre deosebire 
de ce gândește lumea, Shorty nu e boxer, ci un actor ratat“122. 

În aceasta constă, de fapt, tragismul lui: e învăluit de succes, însă 
nu se bucură de el; vrea să renunțe la box, dar nu poate. E captiv într-un 
joc pe care nu-l poate câștiga, în care nu poate obține remiză și pe care 
nu îl poate părăsi. Piesa aleasă pentru terapie e, de bună seamă, Faust și, 
până la urmă, jucând Faust, Shorty își va construi propriul destin, similar 

                                                 
121 Koffi Kwahulé, Ah, bătrâna magie neagră!, în Antologia pieselor prezentate în cadrul 
secțiunii „spectacole-lectură“, București, Nemira, 2010, p. 201. 
122 Ibid., p. 208. 
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cu cel al personajului-sursă: dacă Faust semnează din sete de cunoaștere, 
Shorty va semna pentru succes; însă, ajuns în culmea gloriei, absența 
fricii va constitui pentru el un blestem. Ah, bătrâna magie neagră! ridică 
o serie de întrebări: ce înseamnă să nu resimți frică indiferent de 
pericolul prin care treci? Care este prețul succesului? Ce compromisuri 
trebuie să faci pentru a ajunge în vârf? Merită? 

Autorul oferă un veritabil regal lingvistic, are voluptatea jocului cu 
literele, își dăltuiește frazele, iar limbajul său e muzical, având parcă 
onirismul jazzului; de altfel, trimiterile la jazz se vor face consecvent, pe tot 
parcursul textului: 

„Se spune că, în ring, jocul său de picioare era la fel de senzual 
precum vocea lui Billie Holiday, scurtele lui la fel de tulburătoare precum 
pianul lui Monk Thelonious. Se zice că boxa la fel de rapid precum 
saxofonul lui Charlie Parker, iar pumnii lui erau la fel de necruțători ca 
trompeta lui Dizzie Gillespie. […] Se povestește că, uneori, începea dansând 
foarte repede în jurul adversarului, lansând scurte, doar scurte, preț de trei 
sau patru runde, după care, dintr-o dată, schimba ritmul și începea să 
danseze cu încetinitorul; se zice că, în clipele alea, plutea, zbura. Și scurtele 
erau tot în ralanti, iar lupta se cufunda deodată în indolența aceea veselă 
caracteristică armoniilor lui Lester Young. Și apoi, brusc, țâșneau directele, 
croșeurile, upercuturile, venind de sus, de jos, din dreapta, din stânga, din 
față, dintr-o parte. De peste tot, precum un big band făcut din zece mii de 
Coltrane. Pumni iuți, aducători de coșmaruri. […] Prin urmare, Angie îl 
poreclise Jazz-cel-Mic...“123 

Autorul aduce în discuție și setea de spectacular a societății 
contemporane – după formula verificată în Antichitate care funcționează 
perfect și astăzi, pâine și circ: 

„Oamenii nu mai așteaptă de la Shorty doar să câștige, așteaptă un 
K.O. Oamenii nu îl mai văd ca pe un boxer, ci ca pe un soi de toreador. Îți 
poți închipui un toreador care vine, face niște fandări frumoase și tot baletul, 
și apoi pleacă fără să dea lovitura de spadă finală? Ei bine, publicul nu va fi 

                                                 
123 Ibid., p. 189. 
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mulțumit, îl va fluiera. Așa e în box cu knock-out-ul. Un meci fără knock-out 
e ca amorul fără orgasm“124. 

Un loc aparte îl ocupă în piesă mass-media, umbră fidelă a vedetelor; 
mass-media, cea de-a patra putere în stat, instrumentul perfect de manipulare 
a maselor. Prin compromiterea imaginii lui Shorty e bine exemplificat 
mecanismul de distrugere a unui mit prin intermediul mass-mediei; căci 
Shorty e o legendă, iar orice legendă se „fabrică“ – se face... și se desface. 
Boxul este considerat, alături de jazz, unul dintre „miturile negre“, iar 
autorul ridică în textul său și problema rasismului, considerând visul 
american ca fiind fabricat după rețeta faustiană a succesului, prin pactul 
rasist inițial. 

Ah, bătrâna magie neagră! e o piesă complexă, pe multe planuri, cu 
miză politică, dar nu numai, și e, înainte de toate, un text muzical scris cu 
remarcabil talent literar. E și o veritabilă declarație de iubire închinată 
jazzului. Pornind de la textul lui Goethe, dramaturgul oferă o reinterpretare 
inteligentă, valabilă a lui Faust. 

 
 Forma mentis: Incendii de Wajdi Mouawad 
 
O altă piesă de referință pentru Antologie, dar și un punct de reper în 

dramaturgia contemporană este Incendii125 de Wajdi Mouawad. Acesta este, 
de altfel, singurul autor străin prezent în Antologie cu trei piese distincte, 
după ce l-am descoperit și publicat pentru prima dată în anul 2009126. 

Născut în 1968 în Liban, Wajdi Mouawad s-a mutat împreună cu 
familia în Franța, în anul 1977, pentru a fugi de războiul civil, și a 
emigrat apoi, în 1983, în Canada. A studiat la Școala Națională de Teatru 
din Canada și, împreună cu Isabelle Leblanc, a fondat Teatrul Ô Parleur. 
A obținut premiul Guvernatorului General pentru Litoral, prima piesă 
dintr-o tetralogie pe care a continuat-o cu Incendii, Păduri și Ceruri. 
Între anii 2000-2004, Mouawad a fost director artistic la Théâtre de 
Quat’ Sous din Montreal. În 2004 a devenit Cavaler al Ordinului Artelor 
                                                 
124 Ibid., pp. 206-207. 
125 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2009. 
126 Tot în cadrul selecției mele a apărut, în 2012, Vise, apoi, în 2014, a fost publicată piesa Ceruri. 
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și Literelor din Franța și a obținut Premiul Francofoniei. Mouawad a fost 
numit director artistic al Teatrului Francez al Centrului Național al 
Artelor din Ottawa în anul 2007. A fost artist asociat al Festivalului de la 
Avignon 2009. La ora actuală, este considerat unul dintre cei mai 
importanți creatori pe plan mondial. 

Teatrul lui Mouawad are un caracter universal în care se regăsesc 
tragismul, brutalitatea, arbitrarul existenței la cheremul destinului, prezente 
în marile tragedii antice. A doua parte dintr-o operă gândită ca tetralogie, 
Incendii este o piesă exemplară pentru ceea ce înseamnă work-in-progress. 
Textul a fost scris într-o perioadă de zece luni, pe măsură ce repetițiile 
înaintau. Actorii au constituit punctele de plecare în configurarea personajelor, 
iar scenografia a trebuit să se schimbe în funcție de întorsătura luată de 
producție. E un proces spectaculos, pe care autorul îl descrie în cuvântul înainte 
din 2003. 

Acțiunea piesei este complexă – trăsătură prin care se diferențiază de 
noua dramaturgie – și se desfășoară pe mai multe planuri. Nawal Marwan, 
personajul principal al Incendiilor, canadiancă de origine libaneză, moare 
după ani petrecuți într-o tăcere totală și lasă prin testament celor doi copii 
gemeni ai săi, Jeanne și Simon, misiunea de a-și găsi tatăl și fratele. Cei doi 
se opun inițial, dar cedează îndemnați și de notarul Hermile Lebel, un ins 
volubil până la ridicol, de un idealism naiv, având vocația prieteniei – 
virtute aproape retrogradă în societatea contemporană, eminamente 
egocentrică și materialistă. Pentru Jeanne și Simon începe o goană în 
căutarea originilor, dar și a identității, tributară marilor tragedii grecești, 
în general și lui Oedip, în special. Gemenii sunt rupți dintr-o realitate 
acaparatoare, palpabilă, care funcționează după principiile logicii (Canada 
hipertehnologizată a zilelor noastre, matematica și cariera universitară în 
cazul fiicei, boxul și teama de eșec în cazul fiului) și sunt purtați în spațiu și 
timp, într-o lume primordială, arhetipală, neverbalizată, a metaforelor 
inițiale. Revoltei lui Simon, fugii sale de destin i se opune determinarea lui 
Jeanne de a înfrunta trecutul, de a-și defini, cu rigoare aproape matematică, 
identitatea. În căutarea sa va afla cum realitatea devine legendă odată cu 
trecerea timpului, cum istoria și trecutul sunt stilizate, deformate, trunchiate 
în procesul de decantare a amintirilor. 
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Textul aduce în discuție teme precum absurditatea războiului 
(contextul ideal pentru explozia bestialității în uman) și ridicarea prin 
cunoaștere la o treaptă superioară, de la starea de furie oarbă și 
neputincioasă la consolare, la refuzul urii, la iertare. Ca un laitmotiv răsună 
fraza „Acum, că suntem împreună, e mai bine“, care va marca destinul lui 
Nawal într-un omagiu adus prieteniei, solidarității și iubirii. 

Incendiile reprezintă distrugeri de vieți, incendieri la propriu și 
incendieri la nivel lexical, întrucât cuvintele au forța unor bulgări de foc. Sunt 
incendieri semantice, arsuri sufletești aplicate personajelor și arderi ale istoriei 
pe suporturi-mărturie: fotografii arse cu imaginea celor căzuți sub focul 
mitralierei și sute de casete audio înregistrând tăcerea unei femei arse, Nawal. 

Textul aduce în centrul atenției mecanismele de dezumanizare care 
funcționează pe timp de război (fără a da însă soluții sau răspunsuri), dar și 
discuția despre nașterea răului – care, în cazul personajului Nihad, nu e 
banal, așa cum îl radiografia Hannah Arendt în Eichmann la Ierusalim. 
Raport asupra banalității răului, ci dimpotrivă: Nihad e spectaculos, are 
farmec, are ținută, are idealuri, iar, pe măsură ce povestea se conturează, el 
trezește sentimente nuanțate, e fiul dispărut și fratele / tatăl necunoscut. 
Călău și victimă, Nihad stârnește pe rând ură, milă, teamă, chiar simpatie, 
căci are carismă („Să fotografiezi pe cineva care va muri, e ușor. Tot ușor, 
chiar plictisitor e să fotografiezi pe cineva deja mort. Dar să fotografiezi pe 
cineva care tocmai moare e mult mai greu. E foarte rar. Și foarte frumos“127; 
„Pe oamenii care au spus că i-am torturat, i-am torturat. Pe cei care mă 
acuză că i-am ucis, i-am ucis. Pe de altă parte, vreau să le mulțumesc că mi-
au dat ocazia să realizez fotografii de o mare frumusețe“128). Se observă 
trimiterile discrete către întrebări ce țin de sensul și de limitele artei, o altă 
temă îmbrățișată constant de dramaturgia contemporană – și mă gândesc aici 
atât la Pool. (No water) de Mark Ravenhill analizată pe larg în capitolul 
următor, cât și la Forma lucrurilor de Neil LaBute. Nihad e creația 
războiului născător de mutanți, din discursul său răbufnind disprețul cinic 
față de miracolul existenței, față de ființa vie, față de umanitate. 

                                                 
127

 Wajdi Mouawad, Incendii, în Antologia pieselor prezentate în cadrul secțiunii 
 „spectacole-lectură“, București, Nemira, 2009, p. 61. 
128 Ibid., p. 69. 
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Piesa e construită din scene care derivă unele dintr-altele, 
nerespectând logica cronologiei. Secvențele se încalecă, epocile se 
întrepătrund, vocile / amintirile se tatonează. Limbajul e penetrant, are o 
poeticitate brutală, incantatorie („Copilăria e un cuțit înfipt în gâtlej“, „Tu 
ești sexul acestei văi, Nawal. Ești senzualitatea și parfumul ei“). Pe de o 
parte, cuvintele explodează în pagină, dar, în același timp, ele eșuează în 
cazul lui Nawal, căci odată tragedia ajunsă la apogeu, ele se predau lăsând 
loc tăcerii. Salturile dintr-un plan în altul creează senzația de rătăcire printr-
un labirint spațial și temporal. Structura postmodernă a piesei e aplicată pe o 
forma mentis tradițională, guvernată de credința în semn, într-o ordine 
prestabilită, în destin. 

Incendii e o piesă care marchează, cu siguranță, un moment de vârf 
al dramaturgiei ultimilor ani și care se încadrează în curentul noilor tragedii 
născute din oroare și din monstruozitatea războiului. Textul a cunoscut sute 
de montări în lumea întreagă și se găsește în continuare în repertoriile 
marilor teatre. Pe lângă multi-premiatul film al lui Denis Villeneuve din 
2010, în România am avut bucuria de a vedea această piesă pe care am 
promovat-o și în care cred enorm pusă în scenă într-o remarcabilă versiune 
regizată de Radu-Alexandru Nica (pentru care regizorul a și fost nominalizat 
la premiile UNITER 2014, la categoria Regie) la Teatrul Maghiar de Stat 
„Csiky Gergely“ din Timișoara. 

 
Mirajul utopiilor: Moartea lui Harry Leon de Conall Quinn129 
  
Un alt text ce aduce în discuție războiul este Moartea lui Harry 

Leon. Cu această piesă, autorul irlandez creează o utopie negativă extrem de 
plauzibilă, menită să răstoarne convingerea conform căreia pogromul asupra 
evreilor nu ar fi fost posibil în Irlanda. 

Acțiunea se petrece la Dublin, în perioada 1938-1942, autorul 
imaginându-și ce s-ar fi întâmplat dacă – dacă De Valera ar fi fost ucis, 
dacă Irlanda s-ar fi aliat cu Germania nazistă, dacă s-ar fi transformat 
cartierul Portobello într-un ghetou, dacă evreii ar fi fost persecutați. 
                                                 
129 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2010. 
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Piesa e ancorată în referințe culturale și istorice, având o structură 
tradițională – poate prea „cuminte“ –, personaje bine definite, dar și replici 
tulburătoare. Este vorba despre povestea de iubire dintre Harry Leon și soția 
lui, Elsa, ambii evrei. Născut în Irlanda, protagonistul refuză cu obstinație 
să-și părăsească țara, fapt ce va genera tensiuni în relația cu Elsa. Aceasta, 
îmboldită și de rabinul habotnic Solomon Roth, insistă să emigreze în 
Palestina pentru a scăpa de pericol. Leon se opune însă plecării. Răspunsul 
lui cu privire la rabin e tranșant: „Omul ăsta se folosește de memorie ca de o 
bâtă“. Personajul va continua să infirme cu încăpățânare, autoiluzionându-
se, existența vreunei primejdii, fapt pe care Elsa i-l va reproșa, 
deznădăjduită, în iminența pericolului: „Eu am crezut ce mi-ai spus fiindcă 
mi-ai spus-o frumos“130. 

Un personaj bine realizat este Liam Devine; prototip al omului-
masă, acesta se va transforma radical pe parcursul piesei, suferind, sub 
influența celor din jur, o veritabilă rinocerizare. El refuză gândirea cu 
propria minte și merge cu valul, îmbrățișând convingeri xenofobe și șovine 
deși, cu ani în urmă, iubise o evreică. Însă, așa cum afirmă Ortega Y Gasset 
în Revolta maselor, omul-masă „consideră perfectă acumularea de locuri 
comune, de prejudecăți, de frânturi de idei sau pur și simplu de cuvinte 
deșarte, îngrămădite în el la întâmplare“131. Confruntat de către Elsa cu 
iubirea renegată din trecut, Devine va sfârși prin a trage asupra femeii.  

Moartea lui Harry Leon e un text actual despre identitate, despre 
idealism, despre acte de curaj în situații-limită, despre prietenie și loialitate. 
Piesa se încheie previzibil – titlul o anunță –, prin moartea protagonistului. 
Afirmația prin care debutează piesa se va transforma, în final, în întrebare: 
„Există oare pasiuni mai importante decât viața?“ Textul suscită interes nu 
prin formă – căci aceasta este fastidioasă –, ci prin tematică, prin felul în 
care repune în discuție trecutul, demonstrând, pas cu pas, faptul că 
„inocența“ irlandezilor în contextul celui de-al Doilea Război Mondial ține, 
mai degrabă, de o fericită întâmplare decât de calitățile intrinsece ale 

                                                 
130 Conall Quinn, Moartea lui Harry Leon, în Antologia pieselor prezentate în cadrul 
secțiunii „spectacole-lectură“, București, Nemira, 2010, p. 290. 
131 Ortega y Gasset în Revolta maselor, Humanitas, București, 2002, p. 109. 
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acestora. E un gând care se poate replica și în cazul altor popoare. Prin 
suspiciunile față de trecut, piesa devine actuală. 

 
Căutările identitare: Sfârșitul lumii de Astrid Saalbach132 
  
Emblematică pentru a ilustra interesul dramaturgilor contemporani 

pentru temele identitare și pentru sentimentul nesiguranței și al lipsei de 
stabilitate este și Sfârșitul lumii, a autoarei daneze Astrid Saalbach. O pistă 
de lectură foarte prezentă în text vizează subiecte ce țin de etica medicală. În 
cronica ocazionată de spectacolul-lectură din cadrul FITS, Alexandra Pâzgu 
punctează câteva dintre temele puse în discuție: 

„Textul este bogat în materie interpretativă, de la subiectul piesei 
constituit de paradoxul situației (o îndrumătoare de zbor se rătăcește pe 
pământ), la interpretările globale ale temei (care ne dezvăluie adevărurile 
lumii în care trăim, o lume încoronată de viteză și dominată de uitare) până 
la simbolistica personajului principal (care tratează poziția femeii în schema 
universală a reproducerii). Apar și alte aspecte consumate deja în societatea 
contemporană, cum ar fi clonarea, idealul frumuseții și al înfrumusețării prin 
intervenții chirurgicale, ale plasticizării și uniformizării imaginii umane“133. 

Rătăcirea – la propriu și la figurat – este subiectul în piesa autoarei 
daneze. O stewardesă de vârstă mijlocie pe nume Xenia se întoarce acasă 
dintr-o călătorie mai lungă. Însă acasă nu (mai) e acasă. Femeia se pierde 
într-o lume străină, ostilă, care funcționează după legi strâmbe. În 
rătăcirea sa, ea întâlnește o mulțime de creaturi bizare: o fată care se 
crede cal, cere să fie călărită de un necunoscut și moare de epuizare în 
spume de transpirație; o prostituată – prin vocație, deoarece nu cere bani, 
ci se dăruiește – cu trup frumos, dar cu o față hidoasă pe care și-o ține 
acoperită, și care îi oferă Xeniei un nou-născut în schimbul valizei sale; o 
familie în care mama se supune unor tratamente chinuitoare pentru a 

                                                 
132 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2009. 
133 Alexandra Pâzgu, Spectacole-lectură. Ai carte, ai parte!, în „Aplauze“, 3 iunie 2009. 
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arăta veșnic tânără134, fiica, Rose, s-a născut fără picioare și are porniri 
spre voaierism, iar fiul, Kaa, face dragoste în prezența rudelor din nevoia 
patologică de a-și împărtăși trăirile cu cei dragi. În același timp, Xenia 
este atrăgătoare pentru Kaa prin corporalitatea excesivă (care se manifestă, 
de pildă, prin transpirația abundentă). 

Tinerele întâlnite de Xenia în periplul său se dovedesc a fi mutanți 
rezultați din experimente genetice, fiecare având câte un defect distinct. 
Călătoria Xeniei este una inițiatică. E o străină perpetuă, aflată într-o 
permanentă stare de alertă. Lumea ei se clatină, e fragilă, casantă. În fiecare 
dintre mutanți se reflectă o parte dintre himerele sau fantasmele societății 
actuale: plăsmuirea unor arătări imaginare (centaurul altfel – om din punct 
de vedere fizic, cal la nivel psihic), prostituția ca manifestare a generozității 
și nu a materialismului sau a promiscuității, exacerbarea sentimentelor 
materne, tinerețea fără bătrânețe, voaierismul etc. 

Astrid Saalbach problematizează, de asemenea, obsesia pentru 
progresul științific impus cu orice preț, chiar cu riscul creării unor rebuturi 
umane. Sfârșitul lumii e un text straniu, cu tentă suprarealistă, despre un 
univers SF în care lumea și percepțiile sunt distorsionate. 

 
Poveștile de dragoste: acest pat e prea scurt sau doar fragmente de 

Nina Mitrović135 
 
Dramaturgia este, și la ora actuală, dominată de teme cum ar fi 

nefericirea în dragoste, legăturile imposibile, poveștile de amor în contexte 
bizare. În acest val se înscrie și acest pat e prea scurt sau doar fragmente, 
piesa autoarei croate Nina Mitrović. Povestea în sine e simplă, stranie, 
tulburătoare: Irene, o tânără de douăzeci și șapte de ani, și-a abandonat 
studiile, lucrează într-un bar și are o relație banală și măcinată de vulgaritate 
cu un oarecare Pete. 

                                                 
134 Aceeași tematică este dezvoltată și de Marius von Mayenburg în Urâtul, text în care 
autorul stigmatizează efectele chirurgiei plastice, împingând obsesiile societății actuale 
pentru aspectul exterior până dincolo de limita grotescului. 
135 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2010. 
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Într-o bună zi, Irene găsește un anunț într-un ziar: „Un bărbat trecut 
bine de șaizeci de ani e pe moarte și vrea să-și spună povestea cuiva care 
știe să-l asculte. Poate fi găsit la Spitalul Surorilor Caritabile“136. Anunțul îi 
stârnește curiozitatea și femeia se hotărăște să afle mai mult. Întâlnirea 
dintre cei doi se va dovedi una dintre acele întâlniri triste, de o frumusețe 
brutală, aflată sub semnul imposibilului, o întâlnire de destin. Asistăm la o 
legătură împotriva timpului, sfidând boala și convențiile, aflată sub 
permanenta amenințare a dispariției. Pe Irene și pe Tom îi desparte totul. El 
e ros de cancer, trăiește în așteptarea morții, dar știe să savureze fiecare 
clipă, în vreme ce ei îi este frică de greșeli, îi este frică să trăiască. Tânăra e 
lipsită de repere, derutată, nesigură, amintind de personajul omonim din 
romanul Hertei Müller Călătorie într-un picior. 

Povestea dintre Irene și Tom e întreruptă sistematic de fragmentele 
altor vieți, iar aparițiile se succed: mama lui Irene, alcoolică, iubitul ei, Pete, 
Sheila, colega de la bar, doctorul și asistenta (protagoniști ai unei relații-
șablon). Alte apariții episodice sunt: ziaristul, alcoolic și el, căruia Tom îi 
servește cu ironie o poveste à la Vladimir Nabokov, Omul narcisă, care sună 
la întâmplare la telefon pentru a-și spune povestea, prostituata, cioclul. 

Personajele sunt schematice, construite voit pe clișee ușor 
recognoscibile. Textul mizează pe simultaneitate și pe fragmentarism 
apropiindu-se, atât în ce privește forma, cât și procedeele, de un scenariu de 
film. Ritmul e alert, cu schimbări rapide de focus, cadrele se modifică fără 
preambul, scenele și replicile sunt scurte, decupate, sacadate, lăsându-i 
cititorului senzația de meci de ping-pong. Nina Mitrović inserează personaje 
care distrug cursivitatea discursului. Cioburile de viață se intersectează, se 
continuă, se întretaie, sunt așchii ce nu pot reconstrui un tot unitar. Sunt 
existențe consumate ca fragmente dintr-o poveste pasionantă despre 
asumarea vieții și despre curajul de a trăi clipa. 

 

                                                 
136 Nina Mitrović, acest pat e prea scurt sau doar fragmente, în Antologia pieselor 
prezentate în cadrul secțiunii „spectacole-lectură“, București, Nemira, 2010, p. 611. 
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Alegoriile: Un om ca oricare de Goran Stefanovski137 
 
Textul foarte scurt al lui Goran Stefanovski – unul dintre cei mai 

importanți dramaturgi și scenariști macedoneni, decedat în toamna lui 2018 
– e o replică în cheie comică, ludică la moralitatea britanică Everyman. 
Scrisă la sfârșitul secolului al XV-lea, Everyman este o piesă despre 
confruntarea omului cu moartea. 

Șase personaje, reprezentând, alegoric, șase dintre păcatele capitale 
(Avariția, Desfrânarea, Lăcomia, Lenea, Invidia, Mânia), își petrec vacanța la 
mare, împreună cu ghida lor, Anastasia, o femeie de treizeci de ani. Sub masca ei 
se ascunde Moartea. Personajele sunt construite pe stereotipuri comportamentale 
actuale foarte clar articulate. Moartea, Anastasia, este o femeie stranie, ușor 
excentrică. Și-a schimbat imaginea, s-a adaptat nevoilor societății, nu mai poartă 
glugă, nici coasă, și-a actualizat discursul în funcție de contextul istoric, cultural, 
politic, social; le vorbește turiștilor pe înțelesul lor, dar păstrează totuși un ușor 
accent străin, o latură retrogradă (care va ieși spre exemplu la iveală în momentul 
în care va fredona melodia Una paloma blanca). 

Pentru Goran Stefanovski, moartea nu mai e ce a fost, nu mai are 
grandoare, nici prestanță. Dacă înainte era cineva, acum e doar o inadaptată 
care hoinărește năucă prin lume, o romantică cronică, un personaj nostalgic, 
bovaric (așa cum îl diagnostichează traducătoarea textului, Ioana Ieronim). 
Anastasia asistă neputincioasă la fenomenul de banalizare a morții, de 
privare a ei de elementul tragic, de „măturare sub covor“. Momentul său de 
glorie absolută rămâne Bizanțul anului 1400, când s-a lăsat sedusă de un 
pictor, plătind scump aventura, căci din acest motiv a fost izgonită – „E o 
bețivă ordinară, o smintită de artistă. O curvă care se dă la clienți“. Din 
contră, în ziua de azi, „[c]ând vine vorba de moarte, oamenii s-au obrăznicit 
de tot. Păi, mai vrea cineva să moară? Nu. Toți se-așteaptă să trăiască la 
nesfârșit. Se agață de viață în fel și chip. Pun mâna pe tot soiul de 
instrumente, cârje, vitamine, creme anti-rid. Jură pe chirurgia estetică, pe 
trucuri biochimice și manipulări genetice“138. Condamnată la viață, ea 

                                                 
137 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2009. 
138 Goran Stefanovski, Un om ca oricare, în Antologia pieselor prezentate în cadrul 
secțiunii „spectacole-lectură“, București, Nemira, 2009, p. 237. 
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întrupează păcatul-lipsă: Vanitatea. De altfel, această tendință a umanității de a 
nu mai trata moartea ca pe o trecere inevitabilă în neființă și de a o văduvi de 
orice aură de mister este analizată cu minuțiozitate în strălucita lucrare a lui 
Yuval Noah Harari, Homo deus. Scurtă istorie a viitorului apărută în 2018 la 
Polirom. Este un exemplu elocvent pentru felul în care artiștii și oamenii de 
știință surprind și problematizează realitatea în mod diferit, cu mijloace diferite, 
dar totuși în paralel din punct de vedere temporal. 

Prin intermediul unor performance-uri concepute ca jocuri de societate, 
cele șase personaje își expun stilul de trai, croit în fiecare caz după tipare foarte 
rigide, însă extrem de concludente. În viața lor, moartea nu mai are loc. Și-a 
pierdut statutul, nu mai e la modă, e ridiculizată. Cei șase se trag de șireturi cu 
Moartea, o provoacă, o ignoră, sunt „imuni la moarte“. Viciile protagoniștilor 
suferă hiperbolizări, devenind astfel o bogată sursă de umor. 

Provocată, Anastasia reacționează, le aplică o corecție, însă parcă 
nici micile vrăjitorii nu-i mai ies, iar mostrele de moarte administrate, după 
rețetă, cu pipeta, pe care le servește în chip de cireașă de pe tort (lovindu-i 
cu propriile lor păcate) sunt mai degrabă amuzante decât terifiante. E 
frumoasă imaginea desfrânatei, a Helenei, a cărei floare tatuată pe sân 
începe să sângereze amintind izbitor de mult de creația lui Salvador Dalí, 
Trandafirii sângerânzi. În final se schimbă rolurile, iar cei șase îi servesc, la 
rândul lor, Anastasiei drept ghizi, inițiind-o în tainele vieții. 

Atipică pentru dramaturgia actuală în ce privește formula, Un om ca 
oricare se înscrie în curentul de largă răspândire al textelor ce aduc în 
discuție atitudinea omului față de viață și de moarte, insistând, pe un ton 
satiric, asupra anomaliilor comportamentale ale societății contemporane. 

 
Teatru în teatru: Atelier de Vlad Zografi139 
 
Născut în 1960, Vlad Zografi a studiat fizica la București și și-a 

susținut teza de doctorat în fizică la Universitatea Paris XI (Orsay). Este 
redactor la Editura Humanitas și excelent traducător, alături de Vlad Russo, 
al lui Eugen Ionescu. A publicat mai multe volume, printre care, în 2007, 

                                                 
139 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2009. 



112 

America și acustica, din care face parte și Atelier. Piesa lui Vlad Zografi se 
numără printre numeroasele textele ce aduc în centrul atenției lumea teatrului, 
viața din spatele scenei, mecanismele de fabricare a unui spectacol. Atelier își 
propune ca temă teatrul în teatru în tonuri comice. Cu privire la această piesă, 
Alexandra Pâzgu scrie că este: 

„[u]n text care vorbește despre maniera de a face teatru în zilele 
noastre, după diferite rețete de succes, producătoare de simulacre de 
drame scenice care sunt depășite întotdeauna de infuzia faptelor reale. 
Piesa este construită după modelul teatrului în teatru, dar ocolește cu 
inteligență capcana kitschului și a banalității, neasumându-și riscul de a 
umple doar o altă formă uzată de a face teatru. Miza textului este de a 
construi un spectacol în fața ochilor spectatorilor, luați ca martori la 
procesul de construire“140. 

Acțiunea se desfășoară într-o sală de spectacol. Un director se 
întâlnește cu un grup de dramaturgi în devenire pentru a-i iniția, pe 
parcursul unui workshop, în tainele scrierii unei piese de succes. 
Conducătorul atelierului le furnizează rețeta perfectă, plecând de la 
premisa că toate piesele trebuie să aibă în vedere un set prestabilit de 
reguli – cele care dau frisoane societății actuale și care, odată 
identificate, vor garanta priza la public. 

Procedeul este simplu și ține de cele mai moderne tehnici de predare. 
Mai întâi e realizat un brainstorming pentru a fi identificate câteva cuvinte-
cheie ce trebuie utilizate (acestea sunt: comunicare, spontaneitate, societate, 
recunoaștere, identitate, sentimente, simboluri, ambiguitate, lumină, 
mișcare, straniu, muzică, bune intenții, mizerie, haos, lovitură de teatru). 
Termenii vor fi notați apoi pe un flipchart. Demonstrația pleacă de la cazuri 
particulare pentru a ajunge, din aproape în aproape, la explicații dintre cele 
mai halucinante. Important e, firește, ratingul. În acest timp, directorul își va 
produce spectacolul personal. Exemplificarea se face cu câțiva actori 
amatori, iar poveștile care se nasc dau senzația de déjà-vu, căci urmează 
ironizând tiparele actuale din lumea teatrului. 

                                                 
140 Alexandra Pâzgu, Ce ne coace teatrul?!, în „Aplauze“, 6 iunie 2009. 
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Textul urmărește procesualitatea repetițiilor și conține scene scrise 
cu mult umor. Vlad Zografi ironizează tot ce înseamnă impostura în artă, în 
teatru – trăsătura de impostor fiind foarte pronunțată în cazul directorului-
regizor. În acest sens este grăitoare descrierea montării sale cu Hamlet: 

„Publicul (arată spre cortină) are nevoie de dinamica asta. Altfel se 
plictisește. Nici nu vă închipuiți ce repede se plictisesc oamenii în ziua de 
azi. Trebuie să vadă acțiune... cât mai multă acțiune... Energie... Nu stau să 
asculte conversații, oricât de inteligente ar fi... Ba chiar... Hmmm... Mă rog. 
Anul trecut, în martie, la Londra... Am lucrat la un spectacol cu Hamlet. Eu 
m-am ocupat de text, bineînțeles. Era un Hamlet jucat de cimpanzei. Mă 
rog, a trebuit să tai unele replici. Actorii nu se puteau concentra atâta timp... 
Dar ce efecte! Câtă acțiune! Câtă energie! Și jocul... […] Știți... În scena aia 
celebră, am pus o banană în craniul lui Yorick... și pe urmă, ce salturi făcea 
Gertrude!... Nici nu vă închipuiți. A avut mare succes“141. 

În concluzie, piesa lui Vlad Zografi provoacă la o privire critică 
asupra replicării unor rețete de succes fără nevoia unei căutări artistice reale. 

 
In-yer-face: Pumpgirl de Abbie Spallen142 
 
Prezentată în premieră absolută în cadrul Edinburgh Fringe Festival 

2006, Pumpgirl, creația dramaturgului irlandez Abbie Spallen, face parte 
dintr-un nou tip de scriere dramatică, ce o așază, din punct de vedere formal 
și tematic, alături de piese cum ar fi Pool. (No water) de Mark Ravenhill și 
Stop the Tempo! de Gianina Cărbunariu, în curentul in-yer-face, la care mă 
voi referi mai pe larg în capitolul următor. 

Acțiunea piesei e simplă: Pumpgirl, o tânără băiețoasă, angajată la o 
benzinărie (de aici și porecla), are o relație sexuală cu Hammy, bărbat 
însurat, tată a doi copii. Bărbatul e gras, insensibil, respingător. Sentimentele 
soției, Seaned, pentru el stau sub semnul dezgustului, al înstrăinării, astfel că 
femeia va sfârși prin a avea o scurtă aventură în urma căreia rămâne 

                                                 
141 Vlad Zografi, Atelier, în Antologia pieselor prezentate în cadrul secțiunii „spectacole-
lectură“, București, Nemira, 2009, p. 211. 
142 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2009. 
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însărcinată. În timpul unei plimbări cu mașina, Pumpgirl este violată de 
amicii lui Hammy, dar parcă nici violul nu mai impresionează pe nimeni – 
nici măcar pe victima beată și drogată. 

Mustind de expresii stereotipizate golite de sens, de ticuri verbale, de 
scabros, limbajul te zgârie, încet, pe timpan. Avem de a face cu o lume 
murdară, fără virtuți, fără speranță. Este o lume dezolantă, despre ale 
cărei preferințe lingvistice Mircea Cărtărescu scria foarte elocvent: 
„Forțarea prin scatologic și obscen a limbajului este importantă și poate 
fi susținută estetic. […] Niciodată, de două sute de ani, vulgaritatea 
noastră n-a fost mai mare. Dar a fi vulgar nu înseamnă a fi erotic, 
dimpotrivă. Erotismul este inversul obscenității. Cu cât o societate e mai 
obscenă în limbaj, cu atât e mai primitivă în sexualitate. Erotismul ține 
de cultură ca orice alt fapt de viață socială, e un rafinament necesar, ca a 
mânca folosind cuțitul și furculița. Obscenitatea echivalează cu mâncatul 
cu mâinile, cu lipăitul supei din farfurie“143. 

În acest stadiu al înfulecatului cu mâna se găsesc personajele din 
Pumpgirl. Și totuși, din această subterană de sentimente răzbate naivitatea 
iubirii, chiar dacă este una rudimentară. Intersectările sunt scurte și brutale, 
iar singurătățile se consumă în trei. 

 
Mărturiile: Scorpionul de Eșber Yağmurdereli144 
 
Textul Scorpionul este o piesă-mărturie asupra situației din 

închisorile din Turcia zilelor noastre. Născut în 1945 în Turcia, Eșber 
Yağmurdereli și-a pierdut vederea la vârsta de zece ani. A studiat filozofia și 
dreptul la Universitatea din Ankara și s-a dedicat luptei pentru drepturile 
omului, pentru libertatea cuvântului, pentru drepturile kurzilor, fapt ce a dus 
la condamnarea lui. Astfel, a petrecut ani buni din viață ca deținut politic în 
diferite penitenciare. A fost închis, apoi eliberat în repetate rânduri. Nu a 
abdicat niciodată de la principiile sale. Pe când își ispășea pedeapsa la 
închisoare, guvernul militar care a venit la putere în urma puciului din 1980 
                                                 
143

 Mircea Cărtărescu, Erotism și obscenitate, în Pururi tânăr, înfășurat în pixeli, 
   Humanitas, București, 2007. 
144 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2009. 
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a decis, în 1982, să schimbe sentința și, în martie 1985, Eșber Yağmurdereli 
a fost condamnat la moarte – pedeapsă înlocuită, datorită cecității, cu 
închisoare pe viață. În 2001 a fost eliberat, după 16 ani petrecuți în 
captivitate, printr-un ordin de grațiere dat de parlamentul turc. Este cel mai 
renumit prizonier politic din Turcia, iar compatrioții săi îl consideră un erou, 
o figură-simbol a luptei împotriva puterii opresive. Eșber Yağmurdereli a 
publicat mai multe texte, printre acestea și Scorpionul. 

Piesa, cu caracter pronunțat autobiografic, descrie cu fidelitate cinci 
zile din vara anului 1982, petrecute de autor într-o celulă din închisoarea 
Sinap în compania lui Sahabettin Ovalg, criminal de rând, spânzurat înainte 
de încheierea procesului. Yağmurdereli scoate în evidență injustiția care 
domina procesele Curții Marțiale în Turcia anilor ’80. Deținutul va fi martor 
neputincios la desfășurarea evenimentelor ce vor culmina cu uciderea 
tovarășului său. Singura legătură concretă cu exteriorul sunt scrisorile care i 
se livrează aproape cinic (căci, orb fiind, nu le poate citi) și scurtele relatări 
ale gardianului care îi servește ceaiul. 

Descrierile acțiunilor sunt făcute minuțios, autorul insistând mult 
asupra detaliilor și dând indicații foarte precise prin intermediul didascaliilor. 
Scenele curg lent, așa cum și viața în închisoare, în singurătate, în întuneric, 
se scurge greoi, într-o rutină neîntreruptă de aproape nimic. Scorpionul, care 
dă titlul piesei, este simbolul puterii ce dispune după bunul plac de individ, 
umilește și asuprește, strânge în cleștii săi destinul unei națiuni întregi, într-o 
țară în care abolirea pedepsei cu moartea și interzicerea torturii intră în 
vigoare abia la începutul anilor 2000. Însă realitatea este tradusă în text 
fidel, motiv pentru care întâmplările pierd din tensiune, valoarea piesei fiind 
exclusiv una documentară. 
 
 Comediile – Jim cară molozul de Ioan Peter Pit145 
 

Voi muriți. De restul ne ocupăm noi! – acesta ar fi un posibil titlu 
alternativ al piesei Jim cară molozul, prezentă în Antologia din 2010. 
Acțiunea se desfășoară în scara unui bloc, într-un oraș plasat într-un spațiu 

                                                 
145 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2010. 



116 

multicultural perceput ca normalitate. Acest aspect este evidențiat prin 
numele proprii ale personajelor (Gabiți, Moriko, Goran, Jim), prin 
împrumuturi lingvistice, dar și printr-un melanj al tradițiilor culinare. 
Comedie cu un umor de replică aparte, piesa este construită pe dialoguri 
foarte bune. Autorul imaginează situații credibile, care se încadrează perfect 
în realitatea românească. De altfel, pentru construirea „eroilor“ săi, autorul 
s-a inspirat din modele reale – proprii lui vecini. Ioan Peter Pit surprinde 
foarte bine particularitățile traiului în comun: blocul e un microcosmos de 
sine stătător, cu locatari ce îmbătrânesc laolaltă, în care zvonistica se 
răspândește rapid, bârfa e hobby-ul predilect, lipsa intimității e la ordinea 
zilei, obiceiurile și năravurile fiecăruia sunt observate cu tenacitate și taxate 
imediat, fără menajamente. 

Protagoniștii piesei sunt colocatarii îmboldiți de către întreprinzătorul 
Epu, apărut în viața lor din senin, nu se știe de unde, pentru a porni o afacere pe 
cât de profitabilă, pe atât de complexă: înființarea APOMTAD – Asociația 
pentru Optimizarea și Modernizarea Trecerii în altă Dimensiune. Aceasta își 
va avea sediul în boxele din subsolul blocului, pregătite de Jim, personaj de 
culoare pitoresc, imigrat din SUA, care scoate, conștiincios, molozul din boxe 
bând caisată și cântând vechi romanțe românești. 

Când vine vorba despre universul morții, expertul în domeniu este 
Epu. Nu ratează nicio ocazie de a stoarce bani credulilor. Plănuiește 
inaugurarea unui Parc al Reculegerii chiar în fața blocului, parc ce va fi 
dotat cu o fântână în formă de criptă, dar și – culmea ironiei și a inovației în 
domeniul managementului cultural – crearea unui Festival al Muzicii de 
Doliu. Ba mai mult, va înființa, de asemenea, o agenție de pariuri, la care 
doritorii pot paria pe cine moare primul și care se numește – cum altfel?! – 
Hai să mori tu. Moartea este sursă inspirație și de câștig, e tratată cu 
lejeritate, cu un umor ce amintește de Cimitirul Vesel de la Săpânța. 

Epu e prototipul escrocului perfect: are carismă, știe să fascineze, să 
exploateze naivitatea, să manipuleze masele printr-un discurs impecabil. 
Comici sunt cu toții: molcomul Loici, pămpălăul Sepi, în permanență sub 
papucul nevestei, Moriko, cea care vorbește stâlcit românește și se scuză 
prin lipsa protezei dentare, Ducu, afirmând printre variațiuni de „da, 
domnule, să trăiți, domnule“ convingerea că e un individ cu personalitate, 
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sau Zenobia, care, într-un acces de entuziasm senil, începe să strige, în toiul 
ședinței, „Sandokaaan, tigrul Malaeziei“. O scenă mustind de umor e cea în 
care Zenobia se înghesuie sprintenă (deși e trecută de nouăzeci de ani) pe 
scări, dând din coate și îmbrâncindu-și vecinii, atunci când se știe în pericol. 
O pată de culoare o reprezintă, desigur, Jim, personajul candid care dă titlul 
piesei și a cărui pasiune e căratul molozului. 

Autorul face aluzie și la afacerile de tip Caritas – escrocherie 
antologică de proporții – care au și în prezent succes la românii creduli și 
precar educați, textul surprinzând cu mult haz un segment important din 
societatea românească actuală. 
 
 Resuscitarea melodramei – Felii de Lia Bugnar146 

 
Felii a fost publicată în Antologia din 2010 într-o versiune inițială. 

Parcursul înregistrat de acest text mi se pare exemplar pentru a demonstra 
importanța pe care o acordă dramaturgul Lia Bugnar muncii directe cu 
actorul (lucru firesc, dacă e să ne gândim la profesia sa de bază). 

În Felii, autoarea construiește din opt monoloage-felii povestea din 
spatele succesului politic al unui șef de stat. În jurul acestui personaj, 
defunct, se țes mărturiile a șapte personaje feminine. Cu fiecare monolog 
textul se întregește, dar înaintează și din punct de vedere temporal. Autoarea 
schimbă cu ușurință registrele lingvistice, adaptează discursul la statutul 
social al personajelor și la vârsta lor, conferindu-le astfel credibilitate. Este 
povestea unor destine minore. Provocarea constă în faptul că Lia Bugnar își 
gândește textul pentru o singură actriță, pusă astfel în situația de se 
metamorfoza și de a interpreta o paletă largă de partituri. 

Prima „felie“ îi aparține servitoarei Margareta, amanta președintelui. 
Aceasta se dovedește o ființă simplă, necizelată. Stă singură, tricotează 
ciorapi și fredonează un cântec de leagăn. I se adresează unui bărbat, însuși 
președintelui, care tocmai a murit. Ea, în schimb, își retrăiește experiențele, 
vorbindu-i de parcă ar fi o ființă vie; pare să-i ignore starea actuală („Două 

                                                 
146 Analiza pornește de la un text din postfața Antologiei pieselor prezentate în secțiunea 
„spectacole-lectură“, Nemira, București, 2010. 
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rânduri mai am, atât. Două. Ai răbdare.“ sau „Mai pun un lemn în 
sobă?“147). Discursul este nuanțat, conturând profilul atipic al femeii. 

Atenția se deplasează apoi spre Clea, fiica președintelui, o 
adolescentă cu legături dubioase în lumea interlopă. Din monologul Elei 
(Prima doamnă), se conturează drama care a generat răcirea relației dintre 
cei doi soți, povestea fiindu-i adresată, prin ușa închisă, Cleei, care refuză 
comunicarea cu mama sa. Odată cu intervenția Doctoriței aflăm despre 
internarea fetei la spital, în comă, în urma unei supradoze de droguri. Bella, 
pedichiurista fostului șef de stat, încearcă să obțină, prin orice mijloace, 
bani, iar Bătrâna doamnă, mama defunctului, face pasiențe la capul patului 
de spital și are un pseudo-dialog cu Clea, un discurs ce se remarcă prin 
limbajul direct, pigmentat, fără perdele: 

„Poate ți se pare ciudat să mă auzi pe mine vorbind despre sex, dar 
să știi că am tot atâta drept ca și tine să-mi dau cu părerea la capitolul ăsta. 
Pentru că nu cred că există ceva ce faceți voi azi și noi nu făceam atunci. 
Până la urmă, numărul de orificii e cam același, oricât te-ai suci și te-ai 
învârti, oricât de beat sau «high» ai fi. Numărul de combinații posibile e 
finit. Singura diferență e că, la noi, cele mai multe lucruri erau «un păcat de 
moarte» și atunci aveau o savoare pe care voi n-aveți cum s-o obțineți azi, 
orice-ați face. Presupun că de-aia vă și drogați“148. 

Cel de-al șaptelea monolog este al Elei, un discurs oficial „fabricat“, 
adresat populației în încercarea de a salva aparențele, apoi textul de 
încheiere e scrisoarea redactată într-o română pocită de nigeriana Nbamira. 

Finalul sugerează catastrofa. Deși mort, președintele e omniprezent. 
Dispariția lui pare să spulbere normalitatea vieții femeilor-satelit. Piesa 
demitizează aura făurită în jurul VIP-urilor, a indivizilor de succes mediatizați 
cu isterie, probând banalitatea problemelor pe care aceștia le au în realitate. 

Acest text, publicat în Antologie sub forma a opt monoloage, a 
cunoscut o primă confruntare cu publicul în cadrul Festivalului Internațional 
de Teatru de la Sibiu 2010, în lectura Ofeliei Popii, având apoi șansa unei 
                                                 
147 Lia Bugnar, Felii, în Antologia pieselor prezentate în cadrul secțiunii „spectacole lectură“, 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Editura Nemira, București, 2010, p. 134. 
148 Ibid., p. 142. 
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montări la Teatrul Național „Radu Stanca“ cu o echipă de creație de 
excepție149. Actrița a fost distinsă cu premiul UNITER pe anul 2010 pentru 
cea mai bună actriță în rol principal pentru performanța sa rară. 

Mi se pare demn de luat în seamă faptul că versiunea prezentată în 
spectacolul-lectură a fost una modificată vizibil față de propunerea inițială, 
tipărită în Antologie: feedback-ul primit din partea primilor cititori, mai ales 
a actriței Ofelia Popii, a determinat-o pe autoare să continue lucrul asupra 
piesei, să o întregească prin crearea unor momente de interacțiune între 
personaje, momente ce sporesc în mod straniu senzația de singurătate. 
Totuși, dacă textul prezentat ca spectacol-lectură s-a bucurat de o apreciere 
unanimă, odată cu punerea lui în scenă el a născut controverse puternice. 
Dintre cei mai vehemenți contestatari face parte Cristina Modreanu, care îi 
reproșează textului patetismul și schematismul: 

„O fată vorbește cu tatăl ei mort în mijlocul unei conversații purtate 
la telefon cu un dealer de droguri, o bunică vorbește și ea cu fiul ei mort, 
ridicând pumnul spre cer, o femeie cere bani pentru fetița ei aflată în 
căruciorul cu rotile, o altă femeie dansează cu fotoliul în care se afla corpul 
bărbatului pe care l-a iubit și care a murit. Textul are un fond patetic 
pronunțat, menit să stoarcă lacrimi asistenței, mai exact unui public precis 
definit alcătuit din femei obișnuite cu programul TV de telenovele. Acest tip 
de sensibilitate este «ochit» de autoare prin întreaga construcție a piesei 
(devenită o piesă după ce a constat în «felii» separate, acum unite puțin prea 
cu forța) […]. 

Textul este însă doar o schiță făcută în fugă, în cazul de față: nu are 
nici o miză, nu acoperă contextul din care răsar personajele, ne lasă în ceață 
cu întreaga lor istorie pentru a pune doar un reflector pe chipul lor din 
prezent, fără să ne spună prea multe nici despre acesta. Avem doar 
monoloage fragmentare, în care sunt țesute imagini care să «rupă sufletul», 
provocând cu forța simpatia și compasiunea“150. 

                                                 
149 Felii, un spectacol de Lia Bugnar, cu Ofelia Popii, scenografia: Dragoș Buhagiar, 
coregrafia: Florin Fieroiu, muzica originală: Vlaicu Golcea. 
150 Cristina Modreanu, Felii teatrale, în „ArtAct Magazine“, nr. 89, disponibil la 
http://www.artactmagazine.ro/felii-teatrale.html. 
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Piesa se construiește într-adevăr pe o situație șocantă, având o doză 
mare de spectaculozitate. Diferența dintre acest text și o telenovelă rezultă 
nu atât din procedeele folosite – întrucât discursul mizează în ambele cazuri 
pe stimularea afectelor – ci din faptul că Felii are un țel dincolo de povestea 
expusă: încearcă și reușește să fie o mare provocare pentru o actriță. 
Bunăoară, povestea în sine nu conține, într-adevăr, nimic inovator, însă nu-
și agresează cititorul, așa cum susține criticul. Formula găsită de Lia Bugnar 
salvează piesa, iar faptul că această formulă permite evidențierea perfectă a 
calităților interpretei este o virtute incontestabilă a textului. 

La polul opus se situează receptarea, poate prea entuziastă, a 
Monicăi Andronescu. Aceasta punctează, în primul rând, talentul autoarei de 
a scrie replici credibile, și apoi firescul stilului: 

„Povestea – excelent scrisă, de altfel, cu un simț al replicii cum rar 
se întâlnește în dramaturgia contemporană, cu o duioșie și mai rară în 
aceeași dramaturgie preocupată exclusiv de subiecte «contemporane», sau, 
mai exact, de ceea ce e cel mai facil de înțeles prin «contemporan» – are 
meritul că dezvăluie paliere sau «felii» de viață, de existență, cu un firesc 
niciodată căutat și punând la dispoziția actorului un text tulburător, din toate 
punctele de vedere“151. 

Trecând peste reacțiile stârnite de Felii, textul și spectacolul pe care 
acesta l-a generat constituie, indiscutabil, un pas înainte în cariera autoarei. 
  
 Așa cum s-a putut observa, piesele analizate în acest capitol 
constituie eșantioane ale unor direcții extrem de variate, de la teatrul poetic 
la in-yer-face, de la texte ce redau, cu fidelitate, realitatea la critici sociale 
radicale, de la comedii de un umor savuros la parabole și anti-utopii. 
Abordările și stilurile prezintă diferențe majore, reflectând foarte bine 
situația dramaturgiei la ora actuală. 
 
 

                                                 
151

 Monica Andronescu, Magia Ofelia Popii, în „Yorick“, nr. 45, disponibil la 
    http://yorick.ro/magia-ofelia-popii/. 
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IV. Dramaturgia contemporană: context 

 
Capitolul de față are în vedere descrierea contextului și a principalelor 

caracteristici ale dramaturgiei actuale. Pornind de la volumul lui John Gassner, 
Formă și idee în teatrul modern, analizez constantele și cele mai pronunțate 
direcții și tematici, insistând, mai ales, pe curentul in-yer-face, teoretizat, la 
sfârșitul anilor ’90, de criticul britanic Aleks Sierz, dar și pe teatrul 
intermediat. O atenție specială voi acorda, în final, limbajului și personajului 
noii drame. 
 

IV. 1. Direcții 
 

Pentru a schița trăsăturile generale ale dramaturgiei contemporane 
mă voi referi, mai întâi, la câteva idei formulate de profesorul John Gassner 
într-un important volum publicat pentru prima dată în anul 1956, Formă și 
idee în teatrul modern. În cuvântul înainte al volumului, autorul, fervent 
apărător al realismului în teatru, menționa câteva caracteristici ale 
dramaturgiei din prima jumătate a secolului XX: 

„[T]eatrul modern poartă amprenta puternică a instabilității, 
eclectismului și a amestecului de genuri. La începutul secolului al XIX-lea, 
teatrul s-a emancipat, cu multă bravadă romantică, de sub povara 
convenționalității, dar numai pentru a accepta, după un timp, o nouă formă de 
constrângere, supunându-se cerințelor ultra-realiste ale verosimilității și 
iluzionismului. O a doua revoltă împotriva rigorilor convenției s-a produs 
către 1890, în perioada când realismul, prima treaptă majoră a artei 
dramatice moderne, cucerea victorii hotărâtoare pentru spiritul modern. 
Abaterile de la realism aveau să devină curând numeroase și să dea 
naștere rând pe rând unor noi faze ale modernismului. Teatrul a oscilat 
din extremă în extremă, în jurul unui vag nucleu al întreprinderii 
oportunist-comerciale. Dramaturgii și slujitorii devotați ai scenei nu au 
mai cunoscut răgaz, de când realismul a atins apogeul, cu o jumătate de 
veac în urmă. Multiplicitatea experimentelor formale, de la 1890 încoace, 
a avut drept rezultat, în cel mai bun caz, coexistența șubredă a unor 
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alternative insuficient dezvoltate și asociate la întâmplare. În secolul 
nostru, starea de criză a devenit cronică“152. 

Cu alte cuvinte, multitudinea de experimente formale neasumate 
până la capăt stă la baza haosului din dramaturgia contemporană. În 
continuare, profesorul, format în doctrinele regizorale ale lui Lee Strasberg, 
insistă asupra ideii de libertate, referindu-se la dezvoltarea ei de-a lungul 
ultimelor două secole, dar și la efectele acestei libertăți, anume eclectismul 
și instabilitatea: 

„Prima idee diriguitoare a teatrului modern, aceea care continuă să 
predomine și se dovedește cea mai fertilă, deși oferă în același timp teren 
unei anumite anarhii, este ideea de libertate. Ea s-a ivit în strânsă legătură 
cu insurecția romantică împotriva rigorilor neoclasicismului. Sub influența 
romantismului, teatrul devine o artă mai degrabă deschisă, decât închisă și 
supusă convențiilor. Romantismul a contestat în mod categoric convingerea 
nutrită de criticii neoclasici că există legi pe care teatrul este dator să le 
respecte. Legi asupra cărora s-a insistat în special după 1650 – reguli privind 
importanța «decorului», ideea că tragedia nu poate trata decât destinul 
prinților și al nobililor, primatul așa-numitelor unități de timp, loc și acțiune – 
au fost eliminate din teatru. Romantismul introducea principiile flexibilității, 
adaptării formei la conținut și ale independenței intelectuale și artistice, 
principii pe care teatrul modern, fie el realist sau nerealist, le-a îndrăgit, chiar 
dacă nu le păstrează întotdeauna nepângărite. […] 

Ideea de libertate în creația teatrală modernă constituie un principiu 
general; atât arta realistă cât și cea antirealistă s-au dovedit receptive față de 
conceptul unui teatru determinat de necesitățile expresiei mai degrabă decât 
de apelul la tradiție. Din această libertate a expresiei a izvorât naturalismul 
lui Zola, realismul critic al lui Ibsen sau expresionismul lui Strindberg din 
ultimele două decenii ale vieții sale. Posibilitățile artei dramatice au crescut 
astfel enorm, și e lesne de înțeles de ce epoca noastră e cea mai eclectică din 
istoria teatrului. De altfel, eclectismul poate fi la fel de bine un viciu sau o 
virtute, și el a fost însoțit în teatrul modern de o extremă instabilitate. 

                                                 
152 John Gassner, Formă și idee în teatrul modern, Meridiane, București, 1972, p. 20. 
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 Într-adevăr, teatrul zilelor noastre poate fi acuzat de inconsistență, 
tot așa cum poate fi elogiat pentru flexibilitatea sa. […] 

Scena modernă n-a izbutit totuși să atingă echilibrul: conflictele și 
confuziile au continuat să abunde, starea de criză devenind aproape 
permanentă în teatru, iar căutarea noilor forme s-a desfășurat mai departe, 
cu și fără trompete“153. 

Fără a comenta preferințele pentru realism ale autorului american, mi 
se pare că merită reținută, în contextul dramaturgiei contemporane, 
actualitatea termenilor „criză“, „libertate a creației“, „instabilitate“, „anarhie“, 
„eclectism“, „hibriditate“, pe care John Gassner îi utilizează pentru a vorbi 
despre teatrul din prima jumătate a secolului trecut. Ceea ce mi se pare 
important este tocmai faptul că aceste caracteristici au rămas valabile și în a 
doua jumătate a secolului XX, ba mai mult, ele au continuat să se amplifice 
atingând cote maxime în dramaturgia actuală. Numai că, dacă în 1956 
termenii mai sus enumerați puteau surprinde, neliniști sau stârni reacții 
vehemente, în momentul de față discuția despre criza teatrului e 
suprasaturată și nu mai produce decât indiferență în rândul oamenilor de 
specialitate. După lungi bătălii, subiectul s-a bagatelizat, iar lumea a sfârșit 
prin a accepta criza, anarhia, dezechilibrul ca pe banalități. Această 
relativizare este, de altfel, un aspect pe care îl remarcă autorul însuși, încă 
din 1956, vorbind despre tocirea diferențelor și ștergerea frontierelor: 

„În dramaturgie și în arta spectacolului a început de mult să se 
producă o anumită «conciliere» între modalitățile teatrale realiste și cele 
antirealiste. Pentru unii artiști de talent, această conciliere a constituit o 
concluzie proprie, alții au dobândit-o prin rutina practicii curente. Azi nu 
numai că acceptăm coexistența diverselor tipuri de dramă și spectacol, dar 
observăm cu seninătate ștergerea direcțiilor cândva subliniate cu vehemență 
de către promotorii diferitelor mișcări teatrale. 

Deosebirile și-au pierdut strictețea atât în dramaturgie cât și în 
jargonul critic. Într-adevăr, etichetele «simbolism», «suprarealism», 
«expresionism» nu mai înseamnă mare lucru pentru multe din piesele și 
spectacolele contemporane“154. 
                                                 
153 Ibid., pp. 26-27; 34-35; 136. 
154 Ibid., p. 143. 
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Despre uzarea discursurilor începând cu jumătatea secolului XX și 
efectele acesteia vorbește și Alina Nelega într-un articol despre deteatralizarea 
teatrului: 

„Treptat, discursul realist care alimenta piesele istorice sau 
psihologice, componenta de distracție, de entertainment a teatrului, ajunge 
să exprime cel mult valențe patetice sau comice, nerăspunzând nevoii de 
tragic a culturilor europene, alimentate în continuare de la izvorul reluat, 
pastișat, relecturat al tragicilor greci. La jumătatea secolului XX se 
desprinde din această aripă de dramaturgi sătui de teatrul de bulevard și 
realism, dar care rămân fideli condiției lor de scriitori, o școală numită de 
Martin Esslin a «teatrului absurd», în care discursul teatral devine 
metadiscurs, iar secătuirea resurselor ea însăși o temă de meditație, 
proiectată asupra lumii ca viziune pustiitoare. 

Secolul XX nu este numai secolul imaginii, ci și al delegitimării 
discursurilor. Așa cum arată Lyotard, discursul științific, politic, chiar și cel 
filozofic pierd din forță“155.  

Autoarea prezintă câteva dintre realitățile care au marcat teatrul în a 
doua jumătate a secolului XX, insistând asupra faptului că teatrul a 
contaminat, cu componenta sa de spectacular, celelalte arte, dar și că se 
preferă, mai nou, facilul în locul dificilului: 
 „Se impune rețeaua ca tip de structură informațională, copia în locul 
originalului, filmul în locul romanului, televiziunea pare să disloce o parte 
din privilegiile teatrului, prin accesul la simultaneitate, la faptul live, care 
concurează «calitatea de prezență» a actului scenic. Teatrul însuși pare să fi 
explodat și să fi contaminat cu componenta sa de spectacol și de scenariu 
toate fenomenele artistice, de la arta plastică, la muzică și literatură. Apar 
noi și teatrale forme de expresie a imaginației: jocurile pe computer, 
spectacolele multimedia, performance-ul. Lumea se schimbă radical, după 
două războaie și sub imperiul celei mai nocive utopii cunoscute: 
comunismul, cu toate implicațiile și complicațiile lui canceroase, invadând 

                                                 
155 Alina Nelega, Întoarcerea dramaturgului: resuscitarea tragicului și deteatralizarea 
teatrului, în „Observator cultural“, nr. 296 / noiembrie 2005. 
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intelighenția estică și vestică, manipulând speranța omului într-o lume mai 
bună decât cea a prezentului“156. 

Schimbările apărute în societate după cele două războaie mondiale, 
precum și progresul tehnologic din a doua jumătate a secolului XX se 
reflectă în teatru pe de-o parte printr-o toleranță (sau nepăsare) tot mai mare 
a reprezentanților diverselor curente unii față de ceilalți, pe de altă parte prin 
răspândirea fulgerătoare a informațiilor prin intermediul mijloacelor de 
comunicare tot mai performante. 

Este lesne de înțeles faptul că, în acest context, în numele libertății 
creației se poate scrie, la ora actuală, orice și, mai ales, oricum despre orice. 
Se poate îmbrăca orice conținut în orice formă și orice text, oricât de lipsit 
de calități literare ar fi, poate și are șanse considerabile să devină suport de 
spectacol cu condiția unei promovări inteligente. Libertatea a adus cu sine o 
lipsă de coerență, o lipsă de consecvență în respectarea propriilor reguli, dar 
și o lipsă de criterii de selecție, o impotență tot mai vizibilă de a tria din 
mulțimea de texte, neputința de a cerne valoarea de non-valoare și de a ține 
pasul cu cele mai recente apariții. 

Această stare de fapt s-a accentuat și din cauza inflației de texte 
existente „pe piață“ și a ușurinței cu care ele se răspândesc, mai ales prin 
intermediul Internetului. Pare că nicicând nu s-a scris mai mult decât la ora 
actuală și niciodată pașii în promovarea unui text nu au fost (cel puțin 
aparent) mai lesne de parcurs. Astfel, cu un marketing adecvat, sunt 
propulsate în lumea teatrului milioane de piese de o calitate îndoielnică. 
Chiar texte multi premiate se vădesc adesea însăilate „după rețetă“ și lipsite 
de virtuți literare reale. Cu toate acestea, instituția premiului – mă refer, 
desigur, la premiile și la târgurile de piese relevante, cum ar fi, de pildă, 
Heidelberger Stückemarkt (Bursa de Piese de la Heidelberg) – are totuși 
meritul de a asigura o selecție și de a valida piese care merită, adesea, 
atenția oamenilor de teatru. 

Având în vedere această cantitate excesivă de texte, dar și de stiluri, 
procedee, teme, este evident faptul că „anarhia“ nu se putea lăsa prea mult 
așteptată. Astfel, totalitatea direcțiilor în care evoluează dramaturgia 

                                                 
156 Ibid. 
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contemporană este, practic, imposibil de cuprins. Ele pot fi căi asumate 
solitar sau în grup, pot merge de la mimetism la repunerea în valoare a 
anumitor curente literare, apelându-se, eventual, la procedee noi sau, în 
cazul cel mai fericit, pot fi experimente ce țin de impunerea unor forme noi. 
Bătălia majoră se dă, în continuare, pe teritoriul formei, nu al conținutului, 
așa cum explică și John Gassner: „nu «modernitatea» conținutului pe care-l 
putem extrage dintr-o piesă o va diferenția de dramaturgia greacă. Ideile 
«moderne» nu lipsesc din Troienele sau Hippolytus, piese a căror formă 
distinct clasică nu poate fi pusă la îndoială“157. 

Forma este deci principalul domeniu care se impune în inovarea 
mijloacelor teatrale. Într-adevăr, forma este cea care a suferit transformări 
consistente în cele mai recente direcții îmbrățișate de dramaturgia 
contemporană. Rezultatul multiplelor schimbări și căutări se regăsește în 
particularitățile fiecărei piese în parte, dar și în multitudinea de procedee 
teatrale dezvoltate, așa cum arată John Gassner: „Modele teatrale au venit și 
s-au dus, dar ceva a rămas de pe urma fiecărei schimbări a formei dramatice 
și a stilului de montare. A rămas nu numai o colecție de piese scrise sub 
influența cutărui sau cutărui program literar sau teatral, dar și o diversitate 
de procedee teatrale“158. 

Despre formă și despre strânsa ei legătură cu inovația vorbește și 
criticul de teatru Marina Davîdova în Sfârșitul unei epoci teatrale, volum 
consacrat teatrului rusesc contemporan. Autoarea pledează, cu argumente 
convingătoare, pentru textul nou, chiar cu asumarea imperfecțiunii noii 
dramaturgii, afirmând faptul că numai un text contemporan poate determina 
teatrul să-și inventeze noi mijloace de expresie: 

„Adevărul este însă că asimilarea unui text contemporan și cea a 
unui text clasic reprezintă, în esență, două meserii diferite. În urma textului 
contemporan nu se târăște trena tradițiilor scenice. Pentru el nu trebuie 
inventate interpretări noi, ci, în primul rând, noi mijloace de expresie. Iar 
dezvoltarea limbajului scenic, oricum ai întoarce-o, este legată de asimilarea 
noilor texte dramatice, fie ele și imperfecte. În absența lor teatrul începe să 
fiarbă în suc propriu, să-și piardă spectatorul socialmente activ, și criticilor 
                                                 
157 John Gassner, Formă și idee în teatrul modern, ed. cit., p. 30. 
158 Ibid., p. 134. 
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nu le mai rămâne decât să noteze prin ce anume se deosebește a 126-a 
versiune cu Trei surori de versiunea 125“159. 

Absența dramaturgiei contemporane ar presupune, automat, un 
colaps al teatrului, întrucât miza, în cazul textelor clasice, este aceea de a 
oferi o altă interpretare, demersul fiind unul strict hermeneutic, și nu 
procedee noi sau o estetică diferită, iar teatrul nu ar mai fi impulsionat în 
evoluția sa. Astfel se impune nevoia de text nou, a cărui formă să îi determine 
pe regizori să caute noi procedee. Marina Davîdova distinge un val puternic 
de dramaturgi care s-au dezvoltat în ultima vreme în spiritul unui nou tip de 
realism, considerând că apetența acestora pentru autenticitate nu are egal în 
istoria teatrului universal: 

„Aș zice că niciodată până acum dramaturgul nu și-a creat universul 
pieselor sale cu o asemenea preocupare pentru autenticitate. El a fost în 
toate timpurile legat de realitate, dar rămânea întotdeauna deasupra ei. E 
limpede că pentru noii dramaturgi – atunci când nu se lansează în jocuri 
postmoderniste cu o realitate secundă, ci încearcă să interacționeze cu prima 
– realitatea e mai importantă. Ei înșiși, gândurile și idealurile lor (când 
există) – sunt un fleac, pe lângă textura dizgrațioasă a vieții, care trebuie 
fixată urgent, prinsă cât mai urgent într-un proces verbal. Omul care a decis 
să scrie un text de teatru poate să nu știe prea multă gramatică (sau poate să 
o știe bine), poate să n-aibă habar de Poetica lui Aristotel – biblia teatrului, 
dar are obligația să știe «pe dinafară» viața, mai ales în manifestările ei cele 
mai dizgrațioase“160. 

Pentru obținerea acestei autenticități „dizgrațioase“ despre care 
vorbește criticul, noii dramaturgi sunt dispuși „să meargă la mineri, la 
pușcăriași, să scotocească prin jurnalele de pe Internet și să scrie pentru 
scenă pe baza observațiilor și cercetărilor lor. Provocându-i câteodată la 
scris pe cei cărora nici prin cap nu le trecea așa ceva“161. 

Autoarea identifică aici un tip de demers foarte prezent în noua 
dramaturgie: docu-ficțiunea. Din preocuparea pentru autenticitate, noii 
dramaturgi vor recurge la munca de teren, făcând o documentare mai mult 

                                                 
159 Marina Davîdova, Sfârșitul unei epoci teatrale, Editura Nemira, București, 2006, p. 40. 
160 Ibid., p. 44. 
161 Ibid., p. 46. 
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sau mai puțin serioasă bazată pe interviuri cu persoane direct implicate în 
subiectele dezbătute. Rezultatele sunt prelucrate apoi și devin scenarii de 
spectacol162. De asemenea, se remarcă la acești autori o atitudine foarte 
incisivă în impulsionarea la scris a potențialilor noi dramaturgi163. În același 
timp, Marina Davîdova observă o răsturnare a valorilor sau, mai precis, o 
răsturnare a modului de raportare la valori. Ceea ce la vremea la care Georg 
Büchner scria Woyzeck164 constituia excepția – anume preocuparea pentru 
destinul marginalilor –, la ora actuală a devenit mainstream, periferia a 
devenit centru, dezaxarea a devenit normă: 

„De-a lungul secolului XX, arta s-a luptat pentru dreptul de a vorbi 
în orice fel despre orice – frustrări, perversiuni, fecale, viscerele trupului și 
ale sufletului. Fără să se jeneze de cuvinte și numind fecalele căcat. Spre 
începutul secolului XXI, ea s-a folosit de dreptul dobândit cu un avânt de-a 
dreptul înfricoșător. Acest succes ea îl datorează, nu în ultimul rând, 
creatorilor noii drame europene (în primul rând engleze), aplecată cu un 
imens interes asupra vieții marginalilor de toate nuanțele și culorile. 

Despre «victimele societății» s-a scris mult și până acum, dar altfel. 
Pe eroii refuzați, umiliți și obidiți ai literaturii clasice, însăși viața i-a împins 
din drum și ei se simțeau cât se poate de incomod la periferie. (Sonia 
Marmeladova e prostituată, dar nu-i trece prin cap să se mândrească cu 
asta.) La sfârșitul secolului XX, dramaturgii europeni au sesizat o schimbare 
importantă în conștiința publică. Abaterea de la normă este propusă acum 
drept normă. […] De fapt, operele marginalilor despre marginali sunt acum, 
acolo, mainstream dramaturgic. Ceea ce ar fi trebuit să rămână, prin 
definiție, la periferie, a început să gliseze, ușurel, spre centru“165. 

Această direcție surprinsă de criticul rus predomină, într-adevăr, în 
dramaturgia ultimului sfert de secol, din momentul apariției, în dramaturgia 
contemporană, a autoarei britanice Sarah Kane, care a marcat, pe la 

                                                 
162 Este un tip de abordare practicat în România mai ales de Gianina Cărbunariu. 
163 Demers îmbrățișat în România de dramAcum, vezi capitolul dedicat dramaturgiei 
naționale din prezentul volum. 
164 De altfel, Woyzeck devine textul de referință pentru cei mai radicali dintre dramaturgi. 
Inclusiv autoarea britanică Sarah Kane a regizat un spectacol pe acest text cu puțin timp 
înainte de a se sinucide. 
165 Marina Davîdova, Sfârșitul unei epoci teatrale, ed. cit., pp. 39-40. 
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jumătatea anilor ’90, nașterea teatrului in-yer-face. Acest nou curent, foarte 
puternic afirmat în dramaturgia contemporană, face obiectul de studiu al 
următorului subcapitol, fiindcă a influențat o generație întreagă de autori, 
răspândindu-se urgent, mai întâi în Marea Britanie, apoi în Europa și în lume. 
 

IV. 1. 1. In-yer-face theatre 
 

Una dintre direcțiile cele mai bine afirmate în ultimii ani în 
dramaturgia contemporană este, cu siguranță, teatrul in-yer-face. Acest 
curent a fost teoretizat de criticul Aleks Sierz în volumul In-Yer-Face 
Theatre: British Drama Today (Faber and Faber, Londra, 2001). Autorul 
observă, în prima jumătate a anilor ’90, apariția unui nou tip de scriitură 
dramatică ce își propune invadarea spațiului privat al spectatorului prin 
agresarea și prin provocarea lui. 

Radicalitatea acțiunilor petrecute pe scenă obligă publicul la o luare de 
poziție. Este vorba despre un teatru care denotă o apetență ieșită din comun 
pentru violență, pentru dinamitarea tabuurilor și abordarea subiectelor 
incendiare. Acest tip de scriitură viscerală se remarcă printr-o vulgaritate 
exacerbată. Nuditatea, scenele brutale de sex petrecute sub ochii spectatorilor, 
subminarea structurilor dramatice convenționale sunt mărci ale textelor ce se 
încadrează în acest curent. În centrul atenției stau poveștile despre abuzuri, 
vizând șocarea audienței prin extremismul imaginilor și al limbajului, și 
distrugerea formelor teatrale clasice. Trăsături recurente ale acestui tip de 
teatru, dictate și de categoriile umane investigate – mediile sociale 
defavorizate, marginalii, inadaptații, copii de cartier, infractorii, violatorii –, 
sunt utilizarea limbajului trivial, tematizarea brutalității, a consumului de 
droguri, a traficului de carne vie, a mizeriei umane, a banalizării morții și a 
lipsei de repere. 

Poate cea mai importantă caracteristică a teatrului in-yer-face este 
punerea sub semnul întrebării a normelor morale ale societății. Curentul are 
o forță intrinsecă atât de pronunțat viscerală, încât te forțează să reacționezi, 
să te poziționezi, să iei atitudine față cele descrise. Antecedentele lui s-ar 
găsi, după Aleks Sierz, în teatrul alternativ al anilor ’60, dar se revendică, de 
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asemenea, din teoriile lui Alfred Jarry și Antonin Artaud de la începutul 
secolului XX. In-yer-face înseamnă pentru anii ’90 ce a însemnat teatrul 
absurdului pentru anii ’50, mai ales prin intenția de a crea un nou tip de 
sensibilitate estetică. 

Printre teatrele care au promovat consecvent noua scriitură se 
numără Royal Court și Bush, iar printre cei mai importanți reprezentanți ai 
teatrului in-yer-face autorul studiului îi menționează pe Sarah Kane, Mark 
Ravenhill, Anthony Neilson, Tracy Letts, Martin McDonagh, Patrick 
Marber, Naomi Wallace și David Greig, precizând însă faptul că nu toate 
piesele scrise de aceștia corespund în mod automat curentului in-yer-face. 
Unii dramaturgi au scris câteva piese in-yer-face, schimbându-și apoi stilul 
și urmând alte căi166. Aleks Sierz explică într-un interviu acordat Dianei 
David pentru revista „Apostrof“ contextul în care s-a produs asocierea 
termenului in-yer-face cu noua scriitură, și se referă la caracteristicile 
acestei noi mișcări: 

„[P]e la mijlocul anilor ’90, Ian Herbert, editorul de la Theatre 
Record, mi-a spus că cei mai tăioși dintre tinerii scriitori sunt «in-yer-face» 
– și am avut ideea că ei ar putea fi grupați laolaltă, așa cum și Martin Esslin 
a grupat anumiți scriitori foarte diferiți și a dat naștere sintagmei «teatrul 
absurdului». […] 

Am folosit sintagma «in-yer-face» pentru că mulți alți critici o 
foloseau să descrie piesele anilor ’90 și de asemenea pentru că mi se părea 
un nume potrivit. Era foarte contemporan și descria perfect noua 
sensibilitate a teatrului acelei vremi. Să dai nume unui nou fenomen teatral e 
atât un act politic, cât și o enunțare teoretică. […] Când, în 1998, am 
întrebat-o pe Sarah Kane ce crede despre sintagma «in-yer-face theatre», ea 
a ridicat din umeri ca și cum ar fi spus: «E problema ta, amice, nu a mea». 
Apoi a spus: «Până la urmă e mai bine decât New Brutalism» (noul 
brutalism). «In-yer-face theatre» descrie nu doar conținutul piesei, dar și 
relația dintre scriitor și public sau (mai corect) relația dintre scenă și public. 
Dat fiind acest fapt, sugerează mult mai mult decât o prezentare simplă a 
conținutului. De exemplu, implică idei teoretice despre teatrul experimental 
                                                 
166 Vezi website-ul dedicat de Aleks Sierz teatrului in-yer-face: http://www.inyerface-
theatre.com/. 
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(un concept-cheie, necesar pentru a înțelege natura dramaturgiei din anii 
’90); întrebarea despre ce e tabu; noțiunea de teatru al provocării – și nu 
se focusează doar pe sensibilitate, pe aspectele ei controversate, ci și pe 
felul în care se descoperă expresia teatrală. […] expresia «in-yer-face» 
sugerează în mod evident particularitățile experienței de a viziona un 
teatru al extremelor – sentimentul că spațiul personal îți este invadat. Îți 
dă sentimentul violării intimității, sentiment pe care unele forme extreme 
de teatru îl provoacă publicului“167. 

Criticul britanic subliniază faptul că teatrul in-yer-face este un curent 
al anilor ’90, piesele in-yer-face scrise la ora actuală nemaiținând de 
avangardă, ci de urmarea unor căi deja bătătorite ale acestei mișcări. Cu 
privire la preferința reprezentanților acestui tip de dramaturgie pentru teme 
cum ar fi bolile mentale, Aleks Sierz consideră că acestea ar funcționa ca 
metafore ale extremismului, dar și ca reacții firești la probleme din societate. 
Autorul subliniază însă faptul că subiectul poate îmbrăca forme diferite de la 
un dramaturg la altul: 

„[C]red că bolile mentale sunt o metaforă a extremismului. Așa că 
aceste piese sunt atât o reacție la o problemă socială reală, cât și o călătorie 
metaforică la limita experiențelor umane. În teatrul «in-yer-face» există o 
atracție pentru manifestările extreme, și acesta e doar un exemplu. Subiectul 
bolilor mentale întotdeauna ridică întrebări despre ce e normal în societatea 
noastră nebună, așa că e normal ca dramaturgii să fie interesați de acest 
subiect. Interesul lor ia forme diferite: Psihoză 4.48 […] e o piesă 
subiectivă; Blue/Orange a lui Joe Penhall e mai obiectivă și comică; The 
Wonderful World of Dissocia de Anthony Neilson e o piesă îndrăzneață din 
punct de vedere al structurii și e de asemenea o piesă suprarealistă“168. 
 În același timp, Aleks Sierz consideră că nu atât calitatea scriiturii, 
cât disputele provocate de piese sunt semnele nașterii unui nou curent. De 
aceea, el se arată interesat, în primă fază, mai ales de reacțiile stârnite de 
teatrul in-yer-face, de controversele pe care acesta le-a iscat: 

„În seara în care am văzut Penetrator a lui Anthony Neilson la 
Royal Court (ianuarie 1994), am trăit una dintre cele mai înfricoșătoare 
                                                 
167 Diana David, Conversații cu Aleks Sierz, în „Apostrof“, nr. 237, 2010. 
168 Ibid. 
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experiențe – acest eveniment mi-a spus că ceva foarte terifiant și interesant 
se întâmpla. Controversele stârnite de piesa lui Philip Ridley, Ghost from a 
Perfect Place (Hampstead, aprilie 1994), mi-au arătat că teatrul este încă viu 
și naște contradicții. Enormul interes și furia ziariștilor stârnită de piesa lui 
Sarah Kane, Blasted (Royal Court, ianuarie 1995), m-au alertat asupra 
faptului că un nou val (ca și în 1956) a sosit – chiar dacă prima oară când 
am văzut piesa nu mi s-a părut foarte bună. Acesta a fost punctul culminant 
al apariției unui nou și foarte activ grup de voci dramaturgice. Pe când 
Shopping and Fucking a lui Mark Ravenhill a avut premiera (Royal Court, 
septembrie 1996), era clar că a apărut o nouă tendință în dramaturgie“169. 

Un exemplu foarte concludent pentru teatrul in-yer-face îl constituie 
piesa dramaturgului britanic Mark Ravenhill (unul dintre exponenții de bază 
ai acestui curent) Pool. (No Water), analizată în continuare. 

Piesa170 aduce în discuție în termeni foarte duri teme cum ar fi 
moralitatea actului artistic, oportunismul în artă, prietenia și trădarea, modul 
de raportare la succes și la insucces, dar și efectele abuzului de droguri 
(temă recurentă în teatrul in-yer-face). Subiectul: o artistă celebră sare, într-
o noapte cu prea mult alcool, în piscina fără apă a vilei sale și ajunge, în 
comă, la spital. Pentru grupul de prieteni aflați în vizită, trupul mutilat al 
femeii va reprezenta punctul de plecare pentru elaborarea unei opere de artă. 
Cu gândul la faima viitoare, grupul va urmări săptămâni în șir evoluția bolii, 
„miracolul vindecării“, pe care îl va documenta cu aparatul foto. 
Sentimentele sunt contradictorii: hotarul dintre dragoste și ură, fericire și 
disperare, admirație și dispreț, recunoaștere și invidie, putere și neputință se 
dovedește extrem de șubred. 

Din punct de vedere formal, piesa, scrisă pentru performeri, este 
profund experimentală. Nu avem de a face cu personaje, ci cu emițători, cu 
vorbitori care nu au nume, ci sunt denumiți, generic, A, B, C și D. Aceștia 
formează împreună „Grupul“, iar textul pare distribuit în mod arbitrar între 
cei patru prieteni. Mark Ravenhill specifică într-o notă, la începutul textului, 
                                                 
169 Ibid. 
170 Pool. (No Water) a fost ultimul text pus în scenă de Teatrul German de Stat Timișoara la 
recomandarea mea, în anul 2008 (la doi ani de la scrierea lui), în regia lui Alexandru 
Mihăescu. Spectacolul a făcut parte din selecția Cristinei Modreanu la Festivalului Național 
de Teatru de la București, ediția 2009. 
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faptul că „Premiera absolută a avut patru vorbitori – A, B, C, D. Alte 
producții nu trebuie să urmeze acest tipar“. Nu este vorba despre dialoguri, 
nici despre monologuri în sensul clasic: textul, ca întreg, este construit pe 
tipar epic, iar povestea este relatată pe mai multe voci interșanjabile. Astfel 
se creează senzația de polifonie. Constant răzbate opoziția dintre grupul de 
prieteni („eu“/„noi“) și artista celebră („ea“). Acțiunea este redată alternativ, 
prin verbe la trecut și la prezent, însă este vorba despre un prezent înșelător, 
care lasă doar impresia de simultaneitate cu momentul acțiunii. De fapt, pe 
scenă are loc o reconstituire a evenimentelor. Fiecare nouă intervenție se așază 
pe informația deja existentă, este o cărămidă în plus în edificiul textual: 

 
„D Haideți, țipă, haideți la piscină! 
A Și fuge și răcnește în întuneric și se lansează și o vezi pe cer acolo 

sus spre cer curba corpului ei prin cerul nopții sus și mai sus și mai 
sus și mai sus. 

B Pare așa de sus. Zboară. E un înger. Un înger care râde și e beat și 
divin. 

C Și atunci se arcuiește în jos și aplaudăm și o aclamăm. 
D Și atunci 
A Unii dintre noi au crezut că aud plescăitul. Așa e. Dacă te gândești că 

va veni un plescăit, atunci auzi plescăit. Fără să vrei. Dar nu am auzit 
plescăitul. Nu a existat niciun plescăit. A urmat 

B Bufnitura 
C Bufnitura trupului său. 
D Bufnitura crudă a trupului său pe beton. 
A Apoi a urmat tăcere. 
B Apoi au fost gemetele ei și scâncetul ei și strigătele ei de durere. 
A/B/C/D Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuu. 
C Ne furișăm prin întuneric, trupurile noastre goale se mișcă tot înainte-n 

întuneric până ajungem la marginea piscinei. Și atunci vedem, 
vedem când ochii ni se obișnuiesc cu întunericul 

D Pool. No water. 
A Doar urme de apă într-o piscină goală. 
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B Și acolo în mijloc pe beton trupul ei contorsionat și zdrobit și strivit 
și zgomotul ei acum un animal nimic divin sau angelic. 
Aaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuu. 

C Nu vorbim. Nu ne uităm unii la alții. Suntem prea împreună acum 
pentru a trebui să ne mai uităm unii la alții sau ca să ne mai vorbim. 

D Și coborâm și coborâm în piscină. 
A Și ne strângem în jurul ei. 
B Încă mai era conștientă. Încă urla și plângea și avea convulsii. 
C Și voiam să simțim ce simțea ea – e una dintre noi, suntem artiști – 

nu, suntem oameni – voiam să simțim ce simțea ea – să-i împărtășim 
durerea. 

D Dar nu s-a întâmplat“171. 
 
 Textul are un ritm sacadat, aproape muzical, iar stilul e eliptic. 
Redarea poveștii pare a fi o misiune de echipă. Fiecare propoziție e o 
completare a celei de dinainte. Drept urmare, fiecare replică trebuie să preia 
energia replicilor anterioare, iar povestea trăiește din acest crescendo. Prin 
evocările vorbitorilor, Ravenhill reușește să creeze imagini extrem de 
penetrante. Limbajul este adesea de o vulgaritate dusă la extrem, menită, pe 
de o parte, să agreseze, dar și să confere autenticitate discursului. 

Acest tip de scriitură se mulează perfect pe teatrul jam-session, 
teoretizat de regizorul Radu-Alexandru Nica într-un studiu foarte interesant 
publicat în „Jurnalul Artelor Spectacolului“. Nica pornește de la ideea că 
teatrul nu mai are voie să fie, la ora actuală, teatral, ci trebuie să se replieze, 
să-și reinventeze misiunea și mijloacele, să furnizeze adevăr pentru a nu fi 
înghițit de concurență: 

„Teatrul trebuie să îndeplinească astăzi, la mai bine de două milenii 
și jumătate de la nașterea sa ca formă culturală laică, un rol paradoxal: acela 
de a nu mai fi teatral. Dacă până în secolul al XX-lea el oferea, prin 
teatralitatea sa, alte lumi, poate mai frumoase, ca modalități de a face mai 
suportabil contingentul, lumea de azi (prin medii, politică, reclamă etc.) i-a 
furat teatrului această funcție și o mediatizează mult mai bine, întrucât are 

                                                 
171 Mark Ravenhill, Pool (kein Wasser), Rowohlt Theater Verlag, în traducerea mea, A.M. 
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un întreg instrumentar de propagare subordonat sieși (televiziune, internet 
etc.). Teatrul se află, deci, în situația de a-și reinventa rolul sau a dispărea în 
muzeul istoriei […] 

Într-o lume inflaționistă în teatral, teatrul este chemat să exhibeze 
adevărul, normalul, naturalul (care va fi el) și să creeze aderență la real 
spectatorilor, dar și creatorilor de teatru. Câmpul de bătaie al teatrului este 
astăzi existențialul cu toate formele sale de manifestare. Dar, nu un 
existențial necontrafăcut cu aparența reality-show-ului, ci unul lipsit de 
artificialitate, pe de o parte, dar și de banalul cotidianului care este acum la 
modă în Europa și în România, implicit (vezi «noul val» al filmului 
românesc). Cred într-o reinventare pe principii noi a expresionismului, cu 
mai mult umor, cu mai puțină emfază, însă și cu o paletă de interes mai 
largă decât a germanilor de la început de secol douăzeci“172. 

Autorul susține că este vorba, de fapt, despre deteatralizarea 
teatrului, care poate avea loc fie prin procedee de tip work in progress ce au 
în vedere expunerea propriilor mijloace, fie prin abolirea convenției teatrale. 
Din combinarea celor două procedee ar rezulta teatrul jam-session, în care 
actorul devine un actor-DJ, un performer – deci exact tipul de interpret 
pentru care își gândește Mark Ravenhill piesa Pool. (No Water): 

„Ceea ce propun eu este o formulă de spectacol inspirată de jam-
session-ul din muzica jazz. Adică se bazează pe improvizație, dar este mai 
aproape de ceea ce se propune în dansul contemporan de coregrafa și 
teoreticiana Vera Mantero. Adoptând o temă anume, ea compune în timp real 
un dans-eseu pe această temă, metoda purtând numele de real time 
composition. Ceva în genul acesta propun și în teatru, cu un mare accent pe 
corporalitate, mai puțin pe cuvânt, întrucât corpul, cu valențele sale multiple de 
expresie, este infinit mai bogat în sensuri decât clasicele situații teatrale […]. 

Reprezentația teatrală devine astfel prezentare teatrală, actorul 
neștiind practic dinainte ce se va întâmpla în spectacol. 

Toate compartimentele creative ale actului spectacular obțin un 
spațiu mult mai larg de acțiune, devenind în marea lor majoritate (mai 
puțin regizorul și dramaturgul, care au rolul fie de a crea în prealabil o 
                                                 
172 Radu-Alexandru Nica, Teatrul jam-session – o formă de teatru deteatralizat, în 
„Jurnalul Artelor Spectacolului“, nr. 1/2009, Sibiu, pp. 55-56. 
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structură flexibilă de studiu în timp real al unor teme, dar și un tip 
specific de antrenament al actorului) creatori în timp real. Astfel avem 
de-a face cu actorul-DJ, care «mixează» în timp real sample-uri de text 
sau idei, situații, teme […]; regizorul se retrage tot mai mult de pe poziția 
sa dominatoare, în vârful piramidei relațiilor profesionale, la fel și 
coregraful. Scenograful, muzicianul, light-designer-ul devin însă membri 
activi ai spectacolului în timp real“173. 

Într-adevăr, tipul de scriitură propus de Mark Ravenhill acordă 
interpreților o libertate de mișcare mult mai mare decât textele clasice, care 
sunt percepute adesea de către actori ca fiind rigide174. 

Referindu-se, la rândul său, la conceptul de deteatralizare, Alina 
Nelega subliniază faptul că deteatralizarea trebuie pusă în strânsă legătură 
cu hiperrealismul, care e o: „direcție europeană de scriere și construcție a 
spectacolului care pune în valoare textele numite «brutaliste», reprezentări 
hiperreale ale unei realități interioare de acum. Scena se modifică, opulența 
scenografică lasă loc sobrietății și, eventual, resurselor multimedia, semn al 
invaziei realității virtuale în imageria de azi. Pe linia Sade-Artaud, 
dramaturgul hiperrealist dezvoltă adevăratul teatru al cruzimii, redescoperind 
tragicul în texte nemiloase […]. Hiperrealismul pare a fi stadiul final al 
postmodernismului. Declanșat de avangardă, care a marcat și nașterea 
regizorului din dramaturg, ciclul pare să se încheie cu revenirea regizorului 
la cuvânt, după un parcurs de un secol și mai bine“175. 

Din expunerea Alinei Nelega reiese faptul că termenii in-yer-face și 
hiperrealism denumesc, de fapt, același curent. Așa cum s-a văzut, teatrul 
in-yer-face se arată interesat cu precădere de valențele experimentale ale 
dramaturgiei, iar principalul efect scontat este acela de a șoca, atât prin 
intermediul limbajului și al subiectelor propuse, cât și prin mijloacele 
scenice utilizate. În centrul atenției stă raportul dintre acțiunile petrecute pe 

                                                 
173 Ibid., p. 56. 
174 De pildă în spectacolul realizat de Matthias Hartmann pe baza acestui text la 
Schauspielhaus Zürich, performerii erau muzicieni care cântau live și artiști plastici care 
realizau în timp real o lucrare. 
175 Alina Nelega, Întoarcerea dramaturgului: resuscitarea tragicului și deteatralizarea 
teatrului, în „Observator cultural“, nr. 296 / noiembrie 2005. 
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scenă și public, iar țelul e critica socială prin metode radicale. E vorba, într-
adevăr, despre un teatru al cruzimii, așa cum era postulat el de Artaud. 

 
Kamikaze sau fascinația antagonismelor 
 
Voi analiza în continuare piesa Kamikaze, probabil cel mai valoros 

text al Alinei Nelega, care are o tematică universal valabilă și este, în același 
timp, și cel mai apropiat de violența hiperrealiștilor. Cu toate acestea, 
Kamikaze nu s-a bucurat de același succes ca monologul Amalia respiră 
adânc, de pildă. O explicație posibilă pentru lipsa de interes din partea 
practicienilor ar putea consta în dificultatea de a traduce pe scenă tensiunea 
și tragismul din text prin intermediul a două monoloage aflate undeva la 
limita unor practici ce țin de in-yer-face-theatre. Prin construcție, Kamikaze 
își sabotează regizorii și interpreții, deoarece fiecare dintre cei doi actori e 
nevoit să asiste tăcut, pasiv la discursul partenerului, astfel încât tensiunea 
nu poate exploda, ci este condamnată la ardere mocnită. Despre acest text 
criticul Mirella Nedelcu-Patureau notează: 

„[C]u Kamikaze culorile redevin complet negre, orizontul se deschide 
către universal... Kamikaze (2005) […] este un text pe două voci, două 
monologuri care se succed, două «monologuri de surzi» […] Din nou este 
vorba despre un text de o mare violență, care atinge câteodată incandescența 
prin cruzimea și precizia ororilor invocate, o abjecție răscumpărată însă in 
extremis prin moartea eroilor și prin disperarea neagră și definitivă a 
supraviețuitorului“176. 

Acțiunea se petrece în noaptea nunții chirurgului Cristi cu Kami. 
Noaptea devine un prilej al bilanțului, însă Cristi ar vrea să tragă linie, să 
îngroape trecutul pentru a începe un trai tihnit, bazat pe confortul vieții de 
cuplu. Doar că ea îi cere adevărul – adevărul lui, o revizitare a trecutului. 
Cererea femeii îi provoacă disconfort. Cristi se opune inițial, dar până la 
urmă acceptă să-și înceapă istorisirea. Își conturează cu luciditate portretul 
și schițează, în același timp, și portretul lui Duke, cadavrul care îi unește și-i 

                                                 
176 Mirella Nedelcu-Patureau, Alina Nelegas Theater oder die Detheatralisierung des 
Samurai…, în Das rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum 
deutschsprachigen Raum, ed. cit., p. 259. 
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desparte: fostul iubit al lui Kami, mort într-un accident, bikerul Duke se află 
la polul opus al lui Cristi. Alina Nelega oferă un exemplu impresionant 
pentru fascinația omului față de Celălalt, față de cel diferit. În egală măsură 
construiește, prin Cristi, prototipul burghezului de succes din ziua de azi: 

„CRISTI: Vrei să știi ce-am găsit la el? Poate faptul că era atât de 
diferit de mine. Eu n-am nici un fel de dependență – nu beau, nu fumez – 
nici măcar iarbă. Nu sunt workaholic. Nu sunt pervers, nici măcar nu sunt 
dependent de computer... sunt un om echilibrat, nu scormonesc prin gunoaie 
ca să mă satisfac. Părinții mei au fost întotdeauna mândri de mine. Am fost 
premiant dintr-a-ntâia până-ntr-a două’șpea, șef de promoție la facultate. M-
au iubit profesorii. M-au iubit iubitele, m-au iubit părinții iubitelor. Sunt un 
chirurg talentat. Mi-au ieșit toate. Mai devreme sau mai târziu.  

Pe când el... nu era dependență pe care să n-o fi încercat. De la 
dezalcoolizare la dezintoxicare, cunoștea toate tipurile de sevraj. Până la 
ultima dependență – de el însuși. Adrenalina. Să fii dependent de propriile 
tale secreții – ca și când te-ai devora pe tine. Nimic nu-i mai ajungea. Era 
dependent de exces“177. 

Cristi încarnează proiecțiile societății actuale asupra perfecțiunii, 
însă, pe măsură ce discursul lui prinde contur, el stârnește antipatie, iar 
perfecțiunea e demascată de autoare ca fals, ca o obsesie fără substanță a 
contemporaneității. Pe măsură ce Cristi (se) povestește, vidul său interior 
devine tot mai palpabil. Cu cât personajul se dovedește mai echilibrat și 
mai calculat și cu cât iese mai mult în evidență sănătatea sa interioară, cu 
atât devine mai izbitor, mai repugnant orgoliul său, dorința de a fi primul 
și de a concura doar cu cei din jur și niciodată cu sine însuși. Țelul său 
suprem e acela de a învinge, însă goana în vânt nu îi stimulează nevoia 
de risc, ci setea de putere: 

„Cum e să mergi cu vântul: îl stârnești, întâi ca o adiere, pe urmă 
devine un curent ușor, pe urmă te duce el, mai repede, și mai repede – cu 
urechile înfundate, cu ochii aburiți, – tremuri și pielea ți se răcește și 
palmele îți alunecă pe ghidon – lucrurile intră unele-n altele, tu în ele, până 

                                                 
177 Alina Nelega, Kamikaze, în 4atru piese, Ed. Liternet, 2006, disponibil la 
http://editura.liternet.ro/carte/193/Ioan-Peter-Mihai-Ignat-Alina-Nelega-Peca-Stefan/4atru-
piese.html, pp. 138-139. 
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când nu mai știi cine conduce chopper-ul: tu, vântul sau poate e altcineva, 
cineva foarte mare, foarte puternic, atotputernic – și te lași în voia lui, ai 
putea să te ridici de la pământ, să te poarte pe aripile lui, e cineva în care 
poți să ai deplină încredere, e deasupra și dedesubt, peste tot, în tine și în 
afara ta, cineva care te iubește cu o dragoste completă, dar nici măcar asta 
nu mai contează, devii un element al naturii și te lași condus, nu poți să 
pierzi, îți dispare frica, și când îți spui – gata, asta e, asta e – clic! începi să 
controlezi, devii intangibil, insensibil... și reintri în tine, ești deasupra, ești 
stăpân, ca și când te-ar aclama stadioane, ești primul, ești...“178 

Lupta împotriva vântului, concurența cu Duke, exercitarea meseriei de 
chirurg, toate acestea sunt pentru Cristi modalități de confirmare, provocări care 
îi atestă, din nou și din nou, perfecțiunea. Prima înfrângere, prima umilire pe 
care o trăiește e legată de pasiunea pentru Kami: iubita altuia, o femeie pentru 
care el nici nu există. Ea este cea care îi distruge echilibrul și îi minează 
blazarea. Obsesia pe care o face pentru ea îl determină să-l ucidă pe Duke. 
Cristi asistă la pasiunea lui Kami pentru acesta, este martorul voaior al 
exceselor lor. Cu cât se simte mai ignorat, cu atât i se acutizează pofta de a o 
deține. Momentul întâlnirii îl marchează profund: 

„Dar tu – tu ai urcat pe Hell’s Baby, și așa – atunci – ai intrat în viața 
noastră, așa – cu autostopul. […] Iar eu am fost nevoit să trăiesc cu asta. Să 
fiu martorul vostru, să văd tot ce-ți făcea, cum te avea la cel mai mic semn, 
cum te umilea, te chinuia și mai ales cum ție nu-ți păsa de nimic […]. Cum 
îți băteai joc de viața ta. […] 

Hell’s Baby – morții cu morții – și o luați din loc – și până v-
ajungeam eu v-o trăgeați de vreo cin’șpe ori, și ce nevinovați mă așteptați pe 
marginea drumului... cum îți luceau ochii, cred că-ți plăcea să mă vezi cum 
ajungeam acolo, plin de praf și mut de furie... Cum urcai în spatele meu, 
suavă, candidă – după ce te-ai tăvălit cu el, ca o cățea în călduri – și mirosul 
tău, aspru, de iapă – în spatele meu – iar eu – întotdeauna al doilea... ca un 
bou, ca un idiot. Mă luai ușor de talie și îmi șopteai: ia-o-ncetișor, după care 
el venea chiuind din spate, cu părul fluturând și încetinea și simțeam cum 
genunchii tăi mă înțeapă în timp ce tu te ridicai pe motor și treceai cu un 

                                                 
178 Ibid., pp. 140-141. 
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picior pe chopper-ul lui […]. Stăteai dreaptă, cu un picior sprijinit pe spatele 
meu, cu celălalt căutându-l pe el, da’ călărindu-ne pe amândoi... 

Și mă uitam în spate, în oglindă și vedeam cum îți scoteai tricoul, îl 
fluturai deasupra capului în vânt, iar vântul îți turtea sânii și pântecul și-ți 
împingea umerii în spate. […] Tu – cu genunchiul tău ascuțit și coapsa ta 
fierbinte în dosul urechii mele. Mă uitam în față și vedeam uluire și vedeam 
frică și vedeam moartea cum se oglindește pe fețele celor care veneau spre 
noi […]. Asta ținea uneori destul de mult și nu era ușor să accelerezi în 
același ritm cu el, ca-ntr-un dans al morții, în care momeala, victima, prima 
balerină – erai tu“179. 

Cristi își mărturisește crima. A avut un rol activ în moartea lui Duke, 
pentru că i-a defectat frânele. Detaliile corpului hidos, descompus de 
accident apropie textul de Pool. (No Water) al lui Mark Ravenhill (piesă 
scrisă un an mai târziu, în 2006). Există elemente preluate din tradiția 
expresionismului care conturează imaginea horror a corpului mutilat și 
anunță finalul tragic al piesei. Monologul lui Cristi se încheie prin trasarea 
unor direcții bine definite ale viitorului comun, marcat de bunăstare 
materială, conformism și confort. Kami ripostează însă vehement și distruge 
orice îndoială asupra finalului, deoarece reconcilierea e imposibilă. Esența 
femeii ține de autodistrugere: 

„KAMI: Ce cadou de căcat – să mori de bătrânețe! Trupul să te lase 
pe nesimțite, de-a lungul anilor, să mori cu zile, să simți din ce în ce mai des 
dureri ciudate, junghiuri suspecte, crampe necontrolate, să scapi pârțuri când 
tușești sau râzi, plăcerile să devină tot mai mici, mai rare și mai greu de 
obținut: un păhărel de coniac, un minut de onanie în fața televizorului – sau 
o friptură nesănătoasă în sânge, bine sărată și piperată. La alegere poți 
avea un cancer, o boală de inimă, un Alzheimer, dacă ai noroc poate 
scapi ușor, cu o simplă osteoporoză. Privirea e tot mai scumpă, ochelarii 
mai groși, mirosul mai greu, auzul mai slab. Să morfolești bombonele 
mici, să le alegi cu grijă, cu degetele crispate și tremurând, întâi pe alea 
roșii, că sunt cele mai aromate, pe urmă pe alea verzi, acum ți s-au 
schimbat și gusturile, îți place menta – alea galbene la sfârșit – lămâia îți 
face gura pungă. Să-ți ungi spatele și genunchii cu alifii ca să-ți mai 
                                                 
179 Ibid., pp. 142-143. 
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potolească reumatismul, să porți chiloți groși peste burta flască, să nu-ți 
poți privi picioarele noduroase, unghiile cornoase, părul rar, aspru, 
cenușiu. Să uiți să mori și să-ți aduci aminte abia când e prea târziu și nu 
mai poți savura moartea, n-o mai poți doza, anticipa, nu te mai tulbură 
nimic, nu te mai mișcă nimic. Nu te mai poți bucura de ea. Ți-ai ratat 
moartea – nu înseamnă asta oare că ai trăit degeaba?“180 

Încet, încet se profilează o imagine coșmarească asupra vieții ca 
întreg compus din mai multe stadii, din mai multe vârste necesare; o 
imagine de groază asupra îmbătrânirii, în toată hidoșenia ei. Bătrânețea este 
surprinsă prin detalii ale descompunerii ce se conturează într-o panoramă 
sinistră. Monologul ei are un sarcasm exacerbat din care reiese disprețul 
puternic față de opțiunea îmbătrânirii, față de viața controlată, ținută în frâu. 
Varianta morții de bătrânețe este discreditată punctual, cu argumente ce 
demonstrează luciditatea alegerii lui Kami. Puse față în față, cele două 
mentalități nu pot exista împreună, ele se exclud total. În timp ce Cristi fuge 
de moarte prin refugiul în viață, Kami gonește către moarte, o caută, o 
invocă și, în cele din urmă, o savurează, căci moartea are, în viziunea 
femeii, o doză bună de spectaculozitate. 

Textul nu cruță, ci acuză cu o inflexibilitate feroce. Discursul femeii 
este o apologie a morții, a morții provocate conștient. Suicidul, anunțat din 
titlu, nu constituie o surpriză, iar Kami se plasează în familia marilor 
sinucigași ai literaturii universale. Își asumă total acest tip de existență 
radicală, căreia îi repugnă compromisul. Germenul nebuniei sinucigașe se 
dovedește principiul suprem sub semnul căruia își trăiește întreaga viață și 
căruia îi rămâne fidelă. Dar Kami nu moare degeaba, deoarece moartea 
devine unealta răzbunării: 

„De când a murit, nu mai simt nimic – orice-aș mânca, orice-aș bea e 
la fel, mi se rupe de bărbați și de motoare. De parcă aș avea o sută de ani. Îl 
vreau înapoi – îl vreau – îl vreau – mi-l poți da? Pentru că, dacă nu poți, va 
trebui să plătești“181. 

Kami devine o Krimhildă contemporană furibundă, care își pune nu 
existența, ci moartea în slujba răzbunării bărbatului iubit. Recursul la violența 

                                                 
180 Ibid., pp. 147-148. 
181 Ibid., p. 148. 
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supremă va fi încununarea existenței trăite la maximum de intensitate, fără 
centură de siguranță, ca o acumulare de clipe și nu ca întreg. Lecția finală se 
referă la iubire – o iubire totală și nu una controlată, a achiziției: 

„Dragoste! El își iubea chopper-ul ca pe o femeie, vorbea cu ea – 
asta fac și eu când merg în garaj, și nu mi-o trag cu Hell’s Baby în locul lui, 
așa cum credeai. Tu habar n-ai ce-i aia, iubești cu viteză legală, iubești ca să 
ai, dragoste de doi bani... Nu vreau să fiu iubită ca un obiect și dac-o să mă 
nasc din nou, vreodată, aș vrea să fiu un chopper sub unul ca Duke, nu 
nevestica fragedă a unui vierme ca tine!“182 

Iulia Popovici, bună cunoscătoare a noului val de dramaturgi români, 
remarcă faptul că textul este, prin cruzimea scriiturii și a situației, unul atipic 
pentru Alina Nelega183. Kamikaze este, conform criticului, „o pledoarie 
pentru libertate și alegere dincolo de convenție și compromis. […] un text 
de o mare sensibilitate a realului“184. La rândul său, Mircea Morariu 
subliniază ideea că deși conține o violență extremă, în Kamikaze nimic nu e 
gratuit, opțiunile autoarei fiind întru totul justificate:  

 „Textul se prezintă sub forma unui dialog corp la corp între un El și 
o Ea, dialog compus în realitate din juxtapunerea a două monoloage aflate în 
relație contrapunctică. […] Disputa personajelor, una pe viață și pe moarte, 
e creatoare de tensiune, e dură, șocantă și violentă […] Nici violențele de 
limbaj, nici cele de atitudine nu sunt gratuite, iar rezultatul e un fel de 
liturghie păgână, o nuntă a violenței ce se urmărește cu sufletul la gură“185. 

În Kamikaze se scurtcircuitează două tipuri radical diferite de a se 
raporta la viață, la iubire, la moarte. Kamikaze este un text scurt, cu 
didascalii minimale, dar e un text de o mare intensitate și de o poeticitate 
brutală ce se hrănește din contraste, din contradicții, din antagonisme: ordine 
versus haos, echilibru versus dezechilibru, viață versus moarte, masculin 
versus feminin. Adevărul se deschide în cercuri concentrice, fiecare dintre 
cele două personaje avându-și propriul adevăr. 

                                                 
182 Ibid., p. 153. 
183 Vezi Iulia Popovici, Extazul și nefericirea noii dramaturgii, prefață la 4atru piese, 
Editura LiterNet, 2006, format electronic, disponibil la http://editura.liternet.ro/ carte/ 193/ 
Ioan-Peter-Mihai-Ignat-Alina-Nelega-Peca-Stefan/4atru-piese.html. 
184 Iulia Popovici, Sărutul dulce al morții, în „Ziua“, 19 octombrie 2005. 
185 Mircea Morariu, Legături primejdioase, în „Teatrul azi“, nr. 11-12/2005. 

http://editura.liternet.ro/
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IV. 1. 2. Teatrul intermediat 
 
O altă constantă în dramaturgia contemporană se referă la traducerea 

în texte, prin diverse procedee, a ideii de criză comunicațională. Dacă Dea 
Loher sau Pau Miró recurg la didascalii pentru a evidenția imposibilitatea 
verbalizării trăirilor (prin utilizarea obsesivă a termenului „tăcere“), un 
număr tot mai mare de autori renunță la a mai scrie dialoguri. Personajele 
nu-și mai vorbesc, discursurile lor nu se mai întâlnesc, ci se desfășoară în 
paralel. Protagoniștii sunt prezenți pe scenă concomitent, totuși ei par 
despărțiți de ziduri invizibile. Își ignoră unii altora prezența, dar în schimb 
ni se confesează, vorbesc unui auditoriu (presupus) sau pur și simplu cu ei 
înșiși. Deși protagoniștii sunt logoreici, lipsa comunicării este evidentă. Nu 
există dialoguri, ci doar monologuri. Nu prezentul interesează, ci trecutul 
recent, acțiunile care tocmai s-au petrecut. 

Publicul nu are acces direct la acțiune, ci are nevoie de mijlocire, de 
martori oculari. Realitatea percepută prin ochii personajelor, din perspectiva 
lor, ne este relatată pe mai multe voci. Povestea devine esența. Se vorbește 
din amintiri, are loc o recompunere a intrigii, ca în cazul anchetelor 
criminalistice. Faptele nu se mai petrec sub ochii noștri, astfel încât suntem 
puși, ca cititori și spectatori, la adăpost de sentimente. Rezultatul este un 
efect de distanțare similar cu ceea ce Brecht propunea prin 
„Verfremdungseffekt“, chiar dacă procedeele diferă simțitor. Aș numi 
acest tip de teatru „teatru intermediat“. Fără a se opune curentului in-yer-
face și fără a-l exclude pe acesta, teatrul intermediat se referă, mai degrabă, 
la o abordare din alt unghi a dramaturgiei actuale, și anume din punct de 
vedere formal. Nu în toate textele in-yer-face are loc acest tip de 
intermediere și invers, adică nu toate piesele intermediate sunt neapărat in-
yer-face. 

Voi analiza în continuare două piese care se aseamănă, în opinia 
mea, mult din punct de vedere formal și care pot fi clasificate sub denumirea 
de „teatru intermediat“. Pe lângă Pumpgirl de Abbie Spallen, texte care se 
înscriu în același tipar în ceea ce privește forma ar fi Stop the Tempo de 
Gianina Cărbunariu (care este, în același timp, și in-yer-face) și Să discutăm 
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despre viață și moarte de Krzysztof Bizio, care nu prezintă trăsături ale 
teatrului in-yer-face. 

Stop the Tempo a fost scrisă în anul 2004, montată în premieră 
absolută de către autoarea sa la Teatrul Foarte Mic din București și publicată 
la Editura LiterNet în format electronic. Spectacolul s-a bucurat de un 
succes răsunător atât în România, cât și în turneele efectuate în străinătate, 
iar piesa a fost tradusă, publicată și montată în mai multe țări din Europa. 
Mai ales în Franța a făcut furori, întrucât premiera a coincis cu revolta din 
suburbiile Parisului, marcând astfel un moment de criză a tinerei generații. 

Structurată în șaisprezece scene, Stop the Tempo vorbește despre 
întâlnirea dintre trei tineri din România zilelor noastre. Paula, Maria și 
Rolando se intersectează întâmplător într-un bar bucureștean. Fiecare se află 
într-un moment de răscruce și, fără să se cunoască, cei trei părăsesc 
împreună localul, urcă în mașina Mariei și au parte de o scenă de sex, în 
timp ce mașina gonește cu 150 de km la oră pe străzile Capitalei. Episodul 
se finalizează printr-un accident în urma căruia Rolando își pierde auzul. 
Singurul sunet pe care va continua să îl audă obsesiv este – metaforic – cel 
al propriei respirații. 

Panica îi unește, deși cei trei vor rămâne străini unul față de altul 
până la final – nici măcar nu-și vor cunoaște numele. Pornesc unul în 
căutarea celuilalt. Se regăsesc în același bar în care s-au cunoscut, umplut 
acum până la refuz de adolescenți care dansează pe ritmuri obsedante. 

Ideea de a deconecta localul de la sursa de curent electric prin 
scoaterea siguranței de la tabloul de comandă le vine spontan. Bezna creează 
panică. Astfel începe o aventură ce va dura nopți la rând, săptămâni și luni 
în șir. Panica pe care o stârnesc în jurul lor îi incită și îi excită, nu mai există 
club care să le rămână străin. La un moment dat se extind și asupra barurilor 
din afara Bucureștiului. Își găsesc acțiunile reflectate în presă, iar ideea că 
sunt, în fine, luați în seamă, că se vorbește cu groază despre ei, îi întărâtă. 
Succesul îi face să elaboreze planuri tot mai complexe. Atentatele vizează 
acum și supermarketurile, dar și diverse alte spații publice. Ținta e grămada 
nedefinită. Cei trei devin teroriști altfel. La un moment dat, se gândesc să-și 
aplice planul și asupra televiziunilor la o oră de maximă audiență. La teatru 
ajung cu aceeași intenție, însă expediția este una ratată: Maria lovește pe 
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cineva cu un ciocan. Complicii intră în panică și stabilesc să nu se mai vadă 
timp de două luni. Aflând că victima lor trăiește, își reiau incursiunile. În 
timpul unei expediții de amploare, Paula și Rolando sunt prinși. Știrea 
circulă prin presă, dar Maria continuă să îi creadă scăpați. Finalul piesei o 
surprinde așteptându-i, pândindu-i, căutându-i prin localuri. 

Textul este însă mult mai mult decât odiseea unor mici delicvenți în 
devenire din România anilor 2000. Fiecare dintre cele trei personaje aduce 
cu sine o dramă în care ne putem regăsi, o poveste bine scrisă, simptomatică 
pentru generația celor care în jurul anului 2000 aveau 20-30 de ani. Crescuți 
într-o societate a capitalismului de tip junglă și a consumerismului sălbatic, 
în care valorile absolute sunt goana după succes, după un statut social, după 
bani și recunoaștere, aceștia se uzează rapid și capitulează. Presiunea pe care 
societatea o exercită asupra individului este extrem de puternică, acesta din 
urmă văzându-se înșurubat în sistem, lipsit de libertate, asemenea unui pion. 
Maria, spre exemplu, are 27 de ani și are simultan trei slujbe: 

„Mi-am luat trei job-uri, pentru că... mă rog, ai mei mi-au dat de 
înțeles că nu-și doresc în casă o ratată, ci o femeie de maxim succes, din 
aia care folosește Rexona ultra dry de dimineață până seara. Care aduce 
bani în casă și, fir-ar să fie, cu cât aduceam mai mult, cu atâta au început 
să le crească pretențiile: mașină de spălat cu bule, cuptor cu microunde, 
televizor cu ditamai diagonala, cu ecran plat, cu plasmă! Toate ultimul 
model pe piață. Îi iubesc pe ai mei. Și știu că și ei mă iubesc pe mine. 
Numai că mi-e groază să mă duc acasă, seara și să aflu ce rahaturi au mai 
văzut în reclame, rahaturi de care nu au nevoie, dar pe care și le doresc cu 
patos. Îi iubesc, asta e clar, numai că... numai că... uneori îmi vine să... da, 
chiar îmi vine să-i strâng de gât“186. 

Prețul pe care Maria îl plătește pentru acest stil de viață (f)rigid e 
uriaș: insomnii, lipsa vieții personale, autoiluzionare. Scopul e: „Trei job-uri. 
Și speranța că o să am o casă numai a mea. O garsonieră rezonabilă. O 
mașină rezonabilă. Un bărbat rezonabil. Un copil rezonabil. Un cățel 
rezonabil. Un căcat rezonabil“187. Toate acestea până la întâlnirea 
întâmplătoare menită să-i schimbe viața: 
                                                 
186 Ibid., p. 35. 
187 Ibid., p. 5. 
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„Când am intrat în chestia asta aveam trei joburi, perspectiva să-mi 
cumpăr o casă și o mașină. Acum nu mai am nici un job, stau tot cu ai mei și 
merg cu RATB-ul pentru că n-am bani de benzină. Nu, n-am fost dată afară. 
Am renunțat pur și simplu la job. Pentru că nu mai am timp. Toată ziua și 
toată noaptea mă plimb prin cluburi, prin magazine, la filme, la teatru. Mă 
rog, mă plimb nu e tocmai cuvântul potrivit. Pentru că de fapt alerg de la un 
club la altul. Aștept un semn. […] Sunt sigură că au reușit să fugă prin 
întuneric. […] O să apară ei. Tot ce pot eu să fac, e să alerg prin cluburile 
astea, mereu, să alerg, să alerg și să aștept. Să-i aștept. Pentru că mai avem o 
groază de proiecte pentru România, împreună...“188. 

Până în clipa întâlnirii, lumea Mariei se definește prin lipsa de repere 
reale, prin încercarea disperată de a se adapta, prin goana sisifică după un statut 
social într-o societate care funcționează după legi reduse ad absurdum, în care 
intensitatea invidiei celorlalți este singurul barometru pentru măsurarea reușitei 
personale. În Maria se regăsește, de fapt, drama fiecărui absolvent de facultate 
din România contemporană care alege să nu părăsească țara. 

Nici universul lesbienei Paula nu pare mai atrăgător: „Am 25 de ani 
și încerc să mă distrez și nu reușesc nici măcar să mă prefac că e vreun fun în 
chestia asta“189. Părăsită de fosta iubită, Paula trece prin viață fără vreun țel, 
așa încât adrenalina provocată de accident, apoi de escapadele nocturne 
alături de cei doi complici devin esența vieții sale. 

Acțiunile celor trei tineri constituie un semnal de alarmă adresat întregii 
societăți, ca o formă de protest radical, ca o modalitate de a sabota o societate 
bolnavă. Ele nu reprezintă nici nevoia de a scăpa de rutină, nici oportunismul, iar 
cauza nu trebuie căutată în natura criminală a protagoniștilor, așa cum explică 
Gianina Cărbunariu într-un interviu: „Simțeam că în generația noastră lipsește 
atitudinea directă, propriu-zisă, în sensul că toată lumea se plânge și este 
nemulțumită, dar nimeni nu face nimic“190. 

Protestul acesta brutal, agresiv, dur și, până la urmă, total inutil, 
apropie personajele Gianinei Cărbunariu în mod izbitor de universul 
                                                 
188 Ibid., p. 68. 
189 Ibid., p. 26. 
190 Greta Harja, un interviu cu Gianina Cărbunariu, Gianina Cărbunariu: Teatrul mi-a 
oferit șansa de a lupta pentru libertate, disponibil la http://www.eva.ro/divertisment/ 
articol463.html. 

http://www.eva.ro/divertisment/
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dramaturgic creat de Marius von Mayenburg în Chip de foc atât prin 
tipologii, cât și prin situații. 

Paula rostește, la un moment dat, un discurs despre frustrarea unei 
generații întregi într-o lume a vânzării-cumpărării furibunde, într-o lume în 
care pentru a supraviețui trebuie să-ți cosmetizezi în permanență imaginea, 
despre o lume în care trebuie să fii conectat non-stop la realitate, să fii „cool“ 
pentru a fi acceptat. Altfel ești stigmatizat ca outsider și respins ca o grefă de 
organ străin. Astfel, singura șansă și, în același timp, singura grijă este aceea 
de a corespunde standardelor, normelor, așteptărilor: 

„Uneori mă gândesc că toată treaba asta cu deconectatul ne-au băgat-
o chiar ei în cap. Pe bune. Păi, peste tot, oriunde te învârți, vezi și auzi numai 
asta: «Conectează-te!», «Abonează-te!», «Vino și tu!», «Click here!», 
«Trimite un sms!», «Join the big fucking party!». Și uite-așa de dimineața 
până seara, într-una, într-una. Până când unora le sare muștarul și zic: «Mai 
duceți-vă în căcat cu tot conectatul vostru. Ne-am săturat să ne tot conectăm. 
Ce-ar fi dacă ne-am mai și deconecta puțin?». […] Acum trei ani, m-am 
angajat într-o firmă de publicitate. Am fost pe rând: creative director, brand 
manager executive, creative artistic director, assistant brand manager, 
executive artistic creative WHATEVER… În cele din urmă am rămas 
copywriter. Eu asta-mi doream. Era perfect, banii mergeau, contractele se 
înmulțeau și, acum două luni, mi-am dat demisia. Pentru că dimineața, șeful 
a intrat în birou și ne-a spus că trebuie să «vindem» un nou produs, un 
laxativ minune, printr-un clip publicitar al cărui script să fie, în linii mari, 
cam așa: «Luăm o mamă... generoasă, voluptoasă, chiar mămoasă, exaltată 
până la isterie, dar cu un zâmbet blajin, care să împartă la micul dejun 
laxative întregii familii care cântă fericită.» Nu mai puteam. De trei ani 
«vindeam»: mama mai curată, mai uscată, cu senzația protecției, mama fără 
riduri, mama fără mătreață, mama cu volum, mama care își terorizează bărbatul 
pentru o bucățică de ciocolată, mama cu sânii mai fermi, mama cu pensiune, 
mama în rate, cu dobânda zero, fără girant, mama a cărei mâncare dansează în 
bucătărie, mama care vrea să ajungă mai repede la mal, mama care și-o trage cu 
Mister Proper, la la la la la la la! MAMA SE VINDE BINE!“191. 

                                                 
191 Gianina Cărbunariu, Stop the Tempo, Editura LiterNet, 2004, p. 33. 



148 

Mesajul Paulei conține o critică foarte tăioasă la adresa modului în 
care industria reclamelor influențează și manipulează mulțimea192. Gianina 
Cărbunariu trage un semnal de alarmă cu privire la gradul de dezumanizare 
pe care l-a atins omenirea prin goana după câștiguri materiale, prin gândirea 
lumii exclusiv în termeni financiari. Cât despre cel de-al treilea personaj, 
Rolando, acesta are, la 23 de ani, ca unic scop în viață afișarea unei imagini 
„cool“. Bani primește de la tată, astfel că nu își pune problema grijii față de 
ziua de mâine. Absența perspectivelor de viitor e însă dominantă și în cazul 
său: „Am 23 de ani și viața mea e deja futută“193. Iată o revelație 
devastatoare – o societate care produce, pe bandă rulantă, indivizi care, încă 
de la începutul vieții adulte, se simt inutili, lipsiți de sens și de mijloace. 
Indivizi care au fost crescuți și educați să aibă o atitudine de perdanți. „Am 
23 de ani și viața mea e deja futută“ este o afirmație care vine din senin. 
Fără preambul, fără vreun motiv anume. Ceea ce resimte el e frustrare, furie, 
neputință: „Dacă România ar fi conectată la un tablou mare de comandă, i-
aș da pur și simplu foc“194. Este vorba și aici despre aceeași intensitate a 
frustrării care a făcut din Fuck you, Europa! de Nicoleta Esinencu un 
adevărat text manifest al generației sale. 

Stop the Tempo a fost primită cu entuziasm de o parte din criticii de 
teatru pentru viziunea realistă, de tip radiografie, asupra crizei, a lipsei de 
sens prin care trece societatea românească actuală. Personajele Gianinei 
Cărbunariu ne sunt apropiate, fapt pentru care le percepem ca fiind extrem 
de credibile. 

În prefața la acest text, criticul de teatru Iulia Popovici afirmă că 
„Stop the Tempo e povestea unei generații, a anarhismului bine ascuns în 
sufletul celor care mai speră și a României pe care-ți vine s-o scuipi în ochi 
și s-o strângi în brațe până la sufocare. România cu care îți vine să mori de 
gât, să-i dai foc și s-o construiești la loc, încetișor, din cenușă, să-i smulgi 
cablurile și prizele care-o țin artificial în viață și s-o conectezi la ritmul 

                                                 
192 Vezi mai multe despre acest subiect în Robert Cialdini, Psihologia persuasiunii. Totul 
despre influențare, Businesstech, 2008. 
193 Ibid., p. 26. 
194 Ibid., p. 37. 
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respirației tale. […] O generație flămândă de adevăr mușcă din România ca 
să-și potolească o foame cât un deceniu de post-revoluție“195. 

Mihaela Michailov observă, la rândul ei, modul în care piesa se 
poziționează vizavi de lipsa de fond ce dospește în spatele aparențelor: 
„Dramaturgia Gianinei Cărbunariu e un laborator de cercetare a cotidianului 
românesc sfâșiat între stagnare și tăvălugul job-urilor alienante. Cărbunariu 
e vocea unei Românii care bâjbâie somnambulic, conectată la panoul 
devălmășiei frumos ambalate“196. Stop the Tempo este „manifestul unei 
generații disperate, care fuge de la un job la altul și încearcă să se sustragă 
psihozei time is money“197. 

Valoarea textului constă în adevărul pe care îl conține și pe care îl 
pune sub reflector, dar și în stilul direct, dur, extrem de concentrat. E un text 
care nu te lasă indiferent, pentru că răzbate din el o încrâncenare imposibil 
de ignorat. Din punct de vedere tematic, Stop the Tempo se încadrează în 
curentul in-yer-face, iar forma ține de teatrul intermediat. Personajele 
vorbesc fără să se audă unul pe celălalt, scenele și replicile sunt intercalate, 
dar protagoniștii se ignoră. Deși fizic ei se află în același timp și în același 
spațiu, relația dintre ei (sau mai degrabă absența acesteia) dă senzația de 
fracturare a realității, de rupere a acesteia în fâșii. Comunicarea este una 
falsă, nu se dialoghează, ci se monologhează. Acțiunea are loc nu în prezent, 
ci într-un trecut recent. Starea conflictuală e redată prin intermediul poveștii, 
astfel producându-se inevitabil o distanțare. Utilizarea limbajului vulgar și a 
ticurilor verbale, perfect justificată în acest caz, aduce „într-un teritoriu 
închistat lingvistic și tematic, un limbaj dezinhibat cu o poezie la fel de 
directă […] și un spirit anarhist răspunzând unei disperări care [rezonează] 
cu cea a unei întregi societăți. Disperarea de a fi tânăr într-o țară care-și 
reneagă copiii, o lume de surogate și obsesii consumeriste, luminată intens, 
dar artificial, și îngrozită de întunericul propriei ființe“, așa cum afirmă Iulia 
Popovici198. Referitor la limbaj, criticul de teatru Florica Ichim consideră că 
                                                 
195 Iulia Popovici, Tu faci viitorul – O, da, I fuck it, disponibil la http://editura. liternet.ro/ 
carte/111/Gianina-Carbunariu/Stop-the-Tempo.html. 
196

 Mihaela Michailov, Gianina Cărbunariu, un boom la Paris, disponibil pe 
www.liternet.ro. 
197 Ibid. 
198 Iulia Popovici, Un nou teatru românesc, în „Observator cultural“, nr. 281/2005. 

http://editura/
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nimic nu e gratuit în textul Gianinei Cărbunariu, deoarece folosirea 
registrelor vulgare își are justificarea intrinsecă: 

„[D]oar cuvântul «România» și sunetele imnului său ne-au provocat 
râsul, un râs morocănos venit din sila de patriotismul în sărbătoare impus de 
comedianții de carton ai demagogiilor. Textul și spectacolul nu iartă mai 
nimic din spațiul nostru geografic, din derizoriul în care ne târâm […]. 

Mi se părea ieftin abuzul de vorbe pe șleau care ne schimonosesc 
viața pe stradă, în fața micului și marelui ecran – doară filmele americane, 
știm cu toții, abundă în shit și fuck –, dar toate acestea aveau aici un rost, 
conturat treptat până la unda tragică din final. Soluția propusă: deconectarea. 
Nu divertismentul deconectat, ci ruperea de toate, întreruperea sarabandei. 
Gestul tinerilor nu este sub semnul gratuității decât aparent. Soluția lor în 
fapt este lipsa de soluții. Disperat am fost, disperat rămân, căutând“199. 

Un bun exemplu pentru ceea ce înseamnă teatru intermediat îl 
constituie și piesa autorului polonez Krzysztof Bizio, Să discutăm despre 
viață și moarte200. Este vorba despre o piesă scurtă, foarte condensată, ce 
are ca temă criza familială (temă care apare obsesiv în dramaturgia 
contemporană), imposibilitatea împărtășirii trăirilor, însingurarea și 
înstrăinarea în sânul familiei. Personajele se numesc generic Roșie, 
Albastru și Alb, aluzia la steagul Poloniei, dar și la trilogia lui Krzysztof 
Kieslowski Trois couleurs fiind străvezie. 

Protagoniștii sunt reprezentanții unei familii oarecare din Polonia 
zilelor noastre: mama, tatăl și copilul (de douăzeci de ani). Ceea ce îi 
unește este atracția comună pentru telefon, alături de care petrec ore în 
șir. În schimb, discuțiile dintre ei se rezumă la schimburi de replici seci, 
monosilabice. Confesorul e telefonul. Emoțiile nu se mai împărtășesc 
privindu-ți partenerul de dialog în ochi, ci de la adăpostul depărtării. 
Pentru înțelegerea raporturilor dintre personaje, esențială mi se pare 
didascalia cu care debutează piesa: „Acțiunea se desfășoară într-o singură 

                                                 
199

 Florica Ichim, Disparații în „România liberă“ din 03.02.2004, disponibil pe 
     http://www.port.ro/pls/w/articles.article?i_area_id=3&i_topic_id=4&i_article_id=1743. 
200 Krzysztof Bizio, Să discutăm despre viață și moarte, în Made in Poland. Antologie de 
teatru polonez contemporan, Ed. Art, București, 2008. 
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încăpere. În centrul ei se află un telefon. Actorii sunt prezenți pe scenă pe 
toată durata spectacolului“. 

Protagoniștii se ignoră: se privesc, dar nu se văd, se ascultă, dar nu 
se aud, vorbesc, dar nu își vorbesc. La suprafață însă, totul e „OK“ – cuvânt 
omniprezent în text, luând parcă pulsul (a)normalității. Relațiile dintre 
membrii familiei, atunci când există, sunt reci. Prin contrast, legătura cu 
telefonul e nuanțată, prinde contur, telefonul este surogatul perfect pentru un 
tip de încredere care s-a pierdut, iar cei trei își consumă micile și marile 
drame în compania lui. Prezența telefonului în centrul vieții lor e sedativă. 
Este mediul prin care se transmit, de-a valma, banalități și probleme 
esențiale. Informațiile nu se cern. Personajele duc vieți asupra cărora 
colocatarii nu sunt informați. Dezinteresul față de partenerii de viață e vădit. 
În schimb, aparențele trebuie păstrate cu sfințenie. Lipsa asumării propriei 
vieți e la ordinea zilei, ipocrizia este maximă. 

Totul se consumă în mizerii mici și mari, dar departe de familie – 
care a rămas, măcar în teorie, valoarea supremă. Tatăl implicat în afaceri 
murdare organizează escapade cu amanta, mama are o aventură cu 
logodnicul celei mai bune prietene și rămâne însărcinată, iar fiul nu are nicio 
remușcare în a-și convinge prietena să avorteze. Lipsa de repere morale e 
colectivă. La fel și dezolarea, chiar dacă e trăită izolat. Frazele celor doi soți 
sunt, printr-o tristă ironie, identice: „Din cauza asta mă simt atât de uzat(ă). 
Mă gândeam să plec undeva și să privesc la toate astea de la distanță. Mă 
gândeam la Egipt, e o țară frumoasă și e cald. Nu-mi place frigul. Toată 
viața sunt singur(ă). Suport tot felul de situații și certuri, priviri stupide și, 
brusc, mă satur. Nu-mi spune că sunt prost dispus(ă). Spun adevărul, dar 
oricum n-are nici o importanță. O să rămân mereu singur(ă) și gata“201. 

Acest ultim paragraf stă mărturie asupra relicvelor legăturii de cuplu: 
anii de conviețuire îi fac pe cei doi soți să se asemene, să se folosească de 
aceleași replici, să aibă reacții identice, chiar și atunci când înstrăinarea 
atinge cote maxime. 
 

                                                 
201 Ibid., „... toată durata spectacolului‟. 
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IV. 2. Tematici, personaje, limbaj 
 

Dramaturgia contemporană se remarcă printr-un set impresionant de 
teme incendiare: consumul de droguri, homosexualitatea și, în general, 
alteritatea sexuală, devierea de la normă, criza vieții de cuplu, inadaptarea, 
alienarea, ratarea pe toate planurile, bolile mentale, sinuciderea, canibalismul, 
bătrânețea, războiul, familia percepută ca infern. 

Cu privire la subiectele recurente în dramaturgia anilor 2000, criticul 
Aleks Sierz consideră că cea mai pronunțată tendință este aceea de a reînvia 
drama politică și interpretează această opțiune ca reacție la evenimentele din 
11 septembrie 2001. Sierz insistă și asupra extinderii teatrului verbatim202 și 
face o trecere în revistă a temelor la modă în anii 2000: 

„De la satire și până la piese saturate de anxietatea vieții într-o 
cultură a fricii, anxietatea globală a terorii a fost adusă în case printr-o piesă 
sau alta. Principalul beneficiar, din punct de vedere estetic, a fost teatrul 
verbatim. […] Piesa lui Gregory Burke Black Watch dramatizează nu atât 
experiența soldaților, cât experiența scriitorului care intervievează. Pe lângă 
aceasta, au apărut și alte teme în anii 2000, dramaturgii britanici sunt foarte 
pricepuți la a se uita la știri. Așa că scriind piese precum Osama the Hero a 
lui Dennis Kelly, Cruel and Tender a lui Martin Crimp, despre război și 
teroare, dramaturgii britanici străbat în mod metaforic tot globul. […] S-au 
atins și subiecte domestice, dar și probleme sociale generate de politica 
doamnei Margaret Thatcher. S-au scris și piese despre violență, despre 
celebritate și poate prea multe piese despre sanatorii, tensiuni rasiale. Actorii 
care voiau să interpreteze rolul unor criminali meschini au gravitat în jurul 
acestor piese, cei care aveau un accent suburban au avut foarte mult de 
lucru. Deși au existat multe piese având ca temă pedofilia, această decadă 
a fost marcată și de întoarcerea pieselor de familie. Se reiau și teme 
precum relații imposibile, criza de cuplu […]. Piesele care au stârnit cele 
mai multe controverse au fost cele care au ca temă comunitățile segregate, 
                                                 
202 Teatrul verbatim este un tip de teatru documentar în care textele sunt construite pe baza 
interviurilor realizate cu diverși subiecți. Autorul intervievează persoane care au legătură cu 
subiectul investigat și le folosește mărturiile pentru a-și construi piesa. Acest tip de texte se 
poate axa pe subiecte politice, pe dezastre sau chiar pe evenimente sportive. cf. 
http://theatrestyles.blogspot.com/2015/01/verbatim-theatre.html. 
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în special comunitățile religioase. […] Și cea mai controversată piesă […] 
e piesa lui Caryl Churchill, Seven Jewish Children, care atacă atitudinea 
israelienilor față de palestinieni. Similar, dar mai puțin amuzant, cel mai 
rău lucru care i s-a întâmplat unui dramaturg britanic în această perioadă e 
cazul lui Gary Mitchell, care a fost luat din casa sa din nordul Belfastului 
de o grupare paramilitară, în decembrie 2005. O comunitate cu o conștiință 
de sine diferită l-a pedepsit pe cel a cărui meserie era să cerceteze această 
conștiință de sine“203. 
 Investigând apetitul noilor dramaturgi pentru temele șocante, Alina 
Nelega observă mutațiile survenite și consideră că la ora actuală se poate 
vorbi despre un nou concept de mimesis: 

„Explorarea monstruosului, de la tortura umană la antropofagie în 
coborârea în infernul relației cu celălalt, este un experiment social pe 
care îl fac Khmerii roșii, Gulag-ul și închisorile comuniste, cu mult 
înainte ca Sarah Kane să experimenteze artistic emoția brutală a poeziei 
tragice din Blasted. 

Căci, spre surprinderea și deliciul spectatorilor, instrumentul 
funcționează, deși muzica este alta. Nu e Beethoven, ci Metallica, nu e 
Enescu, ci Sarmalele Reci. Mă rog, uneori e O-zone, dar astea-s riscurile! 
Piesele noi nu mai vorbesc în codul nobil al personajului eroic, ci în 
jargoane rapide și brutale ale comunicării verbale eliptice. Sentimentele s-au 
modificat – pateticul a ieșit complet din componentele tragicului. O piesă ca 
aceea de debut a lui Marius von Mayenburg, Chip de foc, vine dintr-o zonă 
emoțională intens speculată de ceea ce numeam mai sus spectacolul presei, 
construind tensiuni care duc la incest și paricid – teme care sună familiar și 
ne trimit, dacă nu la antici, la mai recentul șoc pe care, acum un secol, 
expresionistul Strindberg îl provoca sensibilității convenționale. Mutația de 
conținut a avut loc, probabil, cam pe-atunci, căci din punct de vedere al 
interpretării realității, formele și codul logic nu s-au schimbat prea mult, iar 
sistemul în care continuăm să relaționăm este, așa cum o spune Foucault, cel al 
secolului XIX care a declanșat avangarda și stă, fără îndoială, sub semnul a trei 
mari personalități: Nietzsche, Freud și Marx. Ceea ce ei au scos la iveală în 

                                                 
203 Diana David, Conversații cu Aleks Sierz, în „Apostrof“, nr. 237, 2010. 
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imaginarul uman a influențat realul într-o asemenea măsură, încât putem vorbi 
din nou de conceptul aristotelic de mimesis, fără teama de a exagera“204. 
 Nelega insistă asupra faptului că schimbarea care s-a produs este atât 
interioară, cât și exterioară, aceste mutații influențând, firește, și arta. Autoarea 
face o survolare a temelor abordate, de la cele privind alteritatea sexuală, la cele 
legate de sinucidere, alienare, consumul de droguri, delicvență: 

„Odată cu realitatea exterioară, se schimbă și realitatea interioară. Și, 
odată cu ea, se schimbă și arta. Marile mișcări gay ale secolului sunt 
reprezentate în parcurgerea unei etape importante a alterității sexuale, de la 
neasumare la asumare – și aprofundare – între Cameristele lui Jean Genet și 
Shopping and Fucking al lui Mark Ravenhill. Sinuciderea ca opțiune de exit 
este tratată prin prisma noilor limbaje de Igor Bauersima în norway.today 
sau, la modul cu adevărat tragic, tot de Sarah Kane în Cleansed. Adesea se 
recuperează realitatea universului concentraționar, accesul la hiper-realitate 
prin drog, se descoperă formele violente ale trăirii, de la delincvența 
juvenilă la consumerismul în exces. Personajele acestor scriitori ascultă 
Prodigy și pentru ei Trainspotting e deja o vechitură, cultura tehno îi 
invadează și folosesc, cu dezinvoltură, cuvinte care le fac pe bunicile lor să 
roșească în mormânt. Își fac piercing în buric și visează la America. 
Feminismul este o realitate și eliberarea sexuală a devenit un reper la fel de 
îndepărtat ca războaiele napoleoniene. Plânsul nu înseamnă suferință, ci 
neputință, sexul nu înseamnă dragoste, ci un mod de a te de-stresa, iarba nu 
mai e pe pajiștea bunicilor, ci în fumul care modifică realul. Codul 
comportamental s-a schimbat și, odată cu el, și codul scenic“205. 

Este important de reținut gândul că în dramaturgia actuală 
protagoniștii sunt, cel mai adesea, dezaxați, inadaptați, marginali, ratați, 
victime, alienați mintali. „Viața la diateza pasivă“, acesta este subtitlul 
foarte concludent al unui capitol dedicat personajului, în volumul Marinei 
Davîdova, Sfârșitul unei epoci teatrale. Autoarea subliniază faptul că 
personajul a încetat să mai dispună după bunul plac de propria soartă. Dar 
ceea ce i se întâmplă nu mai este rodul destinului sau al implicării unor forțe 

                                                 
204 Alina Nelega, Întoarcerea dramaturgului: resuscitarea tragicului și deteatralizarea 
teatrului, în „Observator cultural“, nr. 296 / noiembrie 2005. 
205 Ibid. 
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superioare, ci ține de întâmplare. Nu mai e subiect, ci obiect: „Personajele 
dramei de pe timpuri […] puteau fi ticăloși, trădători, ratați. Personajele 
«noii drame» sunt aproape întotdeauna victime. Verbele vieții lor sunt 
conjugate întotdeauna la diateza pasivă, a suferinței. […] 

[P]e urmele autorului care a încetat că mai fie creator cu majusculă, 
eroul pieselor contemporane a încetat și el să mai fie creatorul propriului 
destin și a devenit un fel de pion la discreția nenumăratelor circumstanțe. 
[…] Dacă e să fim scrupuloși, aici nici nu mai există, de fapt, eroi – nu sunt 
decât personaje. Fiindcă prima condiție a existenței unui erou este asumarea 
responsabilității pentru propriile fapte, răspundere conferită de dramaturg 
(iar în urma dramaturgului, și de spectator). Faptele pot fi minunate, 
dubioase, cumplite, eroice sau criminale, dar ele se explică prin opțiunea 
liberă a eroului și nu prin ceva impus lui din afară. Această liberă alegere e 
comună Cid-ului și lui Zilov din Vânătoarea de rațe, Antigonei, Katerinei 
Kabanova din Furtuna lui Ostrovski și Norei din Casa de păpuși. A pretinde 
responsabilitate personajelor «noii drame» ar echivala în absurditate 
întrebarea de ce aluatul răsturnat într-o tavă a luat forma tăvii. Aceste figuri 
sunt în întregime și complet formate de mediul înconjurător. Suntem lipsiți 
de posibilitatea de a le admira sau de a fi îngroziți de ele. Nu putem decât să 
le simțim, să le compătimim, să strângem de umeri: fir-ar să fi, în ce hal i-a 
sucit, cum i-a distrus mediul acesta ticălos!“206 

Personajul devine astfel, în totalitate, rezultatul influențelor exercitate 
asupra lui de către mediul înconjurător. Marginalii, aflați în topul preferințelor 
noilor dramaturgi, sunt fascinați de extreme, de abuzuri, de maladiv. Autoarea 
face o autopsiere a noului tip de personaj scriind, cu vădită ironie, că: 

„Personajele marginale din piesele lui Mark Ravenhill, Sarah Kane, 
Marius Mayenburg sunt iritate în mod evident de modul de funcționare al 
sistemului solar, în general, și al vieții pe pământ, în particular. Relațiile 
interumane obișnuite, în care există, inevitabil, și carierism, și falsitate, și 
trădare, și compromisuri, îi înfurie de-a binelea. Pentru a simți gustul vieții 
adevărate, trebuie să stai suspendat deasupra beznei, să-ți bagi în venă, să te 

                                                 
206 Marina Davîdova, Sfârșitul unei epoci teatrale, Editura Nemira, București, 2006, pp. 46-47. 
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îmbolnăvești de SIDA, să te mutilezi pe tine și pe ceilalți. Sadomasochismul 
este cea mai înaltă treaptă a sincerității, inaccesibilă oamenilor obișnuiți. În 
lume există doar două lucruri autentice: patima bolnăvicioasă a eroilor, unul 
pentru celălalt, și ura față de realitatea împuțită («burgheză» – cum s-ar fi 
spus pe timpuri). Toate personajele care încearcă să revină la viața normală 
sunt – pentru Ravenhill sau Mayenburg – trădători ai idealurilor. Un om 
adevărat nu rămâne la mijloc de drum și nici nu face cale întoarsă. El merge 
înainte, mânat de patima autodistrugerii și a distrugerii lumii din jur. În 
piesele lor șocante, acești dramaturgi au surprins într-adevăr deznodământul 
tragic al revoltei contra-culturale, în care sexul, drogurile și rock-and-roll-ul 
n-au adus libertatea, ci au creat o dependență bolnăvicioasă“207. 

Despre latura autodistructivă a personajelor, de data aceasta cu 
privire la dramaturgia bulgară – care se încadrează foarte bine în contextul 
general –, vorbește cercetătoarea Anglika Stefanova: 

„Drama bulgară din anii ’90 este saturată de caractere cu strategii 
spontane, autodistructive, fundamental nemulțumite de ceea ce le înconjoară, 
ca și de propria persoană. Personajele lui Boychev din Orchestra de pe 
Titanic se autocaracterizează considerându-se niște «foste ființe umane» care 
au căzut brusc «în afara sistemului». În piesa lui Ivan Golev, Rochia lui 
Baudelaire, personajele spun despre ele că sunt «materiale reciclabile». Un 
personaj din piesa lui Stanislav Statiev, Camera goală, spune: «visez să 
devin un pudel – fără amintiri și fără planuri pentru viitor». Aceste 
personaje sunt incapabile să-și construiască noi identități sau un nou limbaj 
– ele doresc să nu mai existe. Așa că, în timp ce sunt încă pe scenă, ele 
folosesc vechea limbă metaforică, moralistă: nu cred în înviere, deci nu au 
nevoie să inventeze un limbaj nou folositor în viitor“208. 

Într-un studiu dedicat destinului personajului în teatrul postmodern, 
Alexandra Pâzgu urmărește evoluția protagonistului în textele autoarei britanice 
Sarah Kane. Autoarea observă, în primul rând, schimbarea de statut: 

„Redefinirea raportului textualitate – teatralitate […] influențează 
inevitabil statutul personajului clasic și raportul său cu acțiunile scenice. 
Pornind de la construcția unor acțiuni scenice, actorul părăsește «halatul» 
                                                 
207 Ibid., p. 59. 
208 Anglika Stefanova, Tăcerea crocodililor, în „Dilema Veche“, nr. 208, februarie 2008. 
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septic al personajului tradițional, îmbrăcând șorțul unui pictor care amestecă 
diferite culori pe scenă. Personajul teatral dispare, în sens tradițional, de pe scena 
postmodernă, fiind înlocuit de termenul «figură teatrală» și asigurând 
veridicitatea prezenței actului scenic“209. 

Dacă în prima piesă a lui Sarah Kane, Blasted, coordonatele 
protagoniștilor sunt specificate în detaliu, importante fiind, mai ales, 
raportul dintre agresor și victimă210 și schimbarea ipostazelor dintre cei doi, 
în Iubirea Fedrei protagoniștii apar, în opinia Alexandrei Pâzgu, ca pioni ai 
unei paradigme. De la războiul civil se trece la războiul sexelor. Următoarea 
etapă înseamnă descompunerea fizică a personajului în Purificare (piesă în 
care tema este iubirea și limitele ei, dar și formele iubirii interzise, în cele 
mai extreme manifestări ale sale, de la incest la homosexualitate și 
sadomasochism), pentru a ajunge la descompunerea la nivel psihic din 
Crave (text fragmentar asemănător ca structură cu Pool. (No Water) al lui 
Mark Ravenhill, în care enunțurile sunt redate prin intermediul a patru voci: 
A, B, M, C). În fine, ultima piesă, Psihoză. 4.48 ar corespunde crizei 
personajului. Analizând statutul acestuia în Crave, autoarea observă 
următoarele aspecte: 

„[C]omunicarea nu este perceptibilă. Cele patru voci pot fi privite ca 
un ansamblu de texte la care participă patru timbre vocale, sau ca un singur 
discurs fragmentat interpretat de patru actori. […] 

Vocile își descriu dorințele, își amintesc pierderile din trecut și își 
interoghează viitorul, în pragul unei crize psihologice. […] 

Conceptul de personaj este alterat. Piesa renunță la orice liniaritate 
sau definire a unui profil psihologic sau social. Cele patru voci nu sunt 
încarnarea unor ființe fizice. Limitele dintre «personaje» dispar. […] deși 
vocile provin de la patru entități fizice diferite, impresia este aceea de glas 
comun. […] 

                                                 
209 Alexandra Pâzgu, Moartea personajului – tendință în teatrul postmodern. Studiu de caz: 
Sarah Kane, în „Jurnalul Artelor Spectacolului“, nr. 2/2010, p. 64. 
210 Amintind de piesa Butoiul cu pulbere a autorului sârb Dejan Dukovski. 
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Patru corpuri diferite, ocupând o singură viață, se combină pentru a 
evoca sensul puternic al unui eu fragmentat“211. 

Trebuie precizat faptul că Sarah Kane oferă în Iubirea Fedrei o 
reinterpretare ce diferă radical de stofa antică, în care Hipolit e un individ 
respingător care își petrece viața în fața televizorului și înfulecând chipsuri 
și hamburgeri. E obsedat de televizor, de mâncare și de sex, dar până și 
acesta din urmă e aducător de blazare și plictis. Existența lui se consumă sub 
semnul ratării, al vegetării, singura valoare autentică fiind adevărul. Centrul 
de interes se deplasează de la Fedra (femeie frumoasă, râvnită de bărbați) 
spre iubirea ei, Hipolit, care încorporează toate atributele ratării. 

În acest sens mi se pare relevantă și opțiunea autoarei olandeze 
Lot Vekemans de a scrie un monolog cu titlul Soră-sa, care prezintă 
perspectiva surorii Antigonei, a Ismenei, căci epoca eroilor a apus, iar 
personajele contemporane sunt, în cel mai bun caz, oamenii banali, lipsiți 
de virtuți exemplare. 

În acord cu tipologiile aflate în centrul atenției evoluează și 
transformările la nivel lingvistic. Limbajul brutal a câștigat bătălia cu 
convenția, croindu-și drumul spre scenă. Se observă o adevărată invazie de 
termeni vulgari, triviali. Vocabularul reflectă perfect realitățile străzii în 
manifestările ei cele mai abjecte. Cu cât un text e mai încărcat de invective, 
cu atât corespunde mai bine cerințelor unui anumit tip de public (format, cu 
preponderență, din tineri). Practic multe dintre noile texte par a se legitima 
prin folosirea injuriilor. Uneori utilizarea acestui vocabular e întemeiată și 
asumată, însă adesea se ajunge la utilizări exagerate, așa cum bine observă 
Anglika Stefanova: „folosirea limbajului brutal poate duce la abuz, devenind 
manierism, sau poate fi un alibi al lipsei de talent. În aceste cazuri nu 
reprezintă decât o pecete convențională a contemporaneității, o structură 
barocă a unui anti-stil imitând mișcarea și direcția“212. Autoarea încearcă 
totuși și o justificare a acestui vocabular, arătând că el reprezintă o 
modalitate de eliberare: 

                                                 
211 Alexandra Pâzgu, Moartea personajului – tendință în teatrul postmodern. Studiu de caz: 
Sarah Kane, în „Jurnalul Artelor Spectacolului“, nr. 2/2010, p. 70. 
212 Anglika Stefanova, art. cit. 
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„Alți autori […] folosesc limbajul brutal ca pe un instrument 
excesiv, apărut brusc într-un mediu banal, cu determinări sociale precise, 
pentru a scoate la lumină suferințe ascunse și traume familiale moștenite. 
Auzim cum copiii își insultă părinții, auzim poveștile despre agresiunile 
familiale și abuzurile înfăptuite împotriva copiilor. Personajele sunt 
conștiente că trec dincolo de limitele limbajului normal și accentuează acest 
lucru cu un anume scop. Sunt conștienți că zgârie urechea spectatorilor și 
[…] sunt mândri că procedează așa. Încălcând regulile limbajului, personajele 
[…] vor să-și regăsească libertatea, să părăsească modelul familial, să se 
elibereze de lanțurile asemănărilor și ale amintirilor rele. Prin juxtapunerea 
limbajului crud cu cel standard, [se] subliniază absența normalității, a sănătății 
în societate“213. 

Acest vocabular, simptomatic pentru noua dramaturgie, este numit 
de George Banu, într-un studiu publicat în revista „Alternatives Théâtrales“, 
„limbaj brut“. Criticul se referă la sacrificarea convențiilor și observă 
agresivitatea limbajului, care drenează cele mai oribile injurii, cele mai 
ordinare expresii, integrând toate reziduurile. Referirile explicite la sex sunt 
la ordinea zilei, iar limbajul e crud, violent și „mirositor“ demonstrând 
dimensiunea „excremențială“ a limbii. De fapt, se are în vedere exhibarea 
urâtului la nivel lingvistic. Banu face o paralelă între „ça“-ul freudian și un 
„ça“ lingvistic, insistând pe valoarea curativă, eliberatoare a celui din urmă: 

„Este ca și cum, prin această eliberare totală de cenzură, scriitorii ne-
ar confrunta cu un soi de «revenire a refulării» la nivel de limbă. Este 
deșteptarea unui «ça» lingvistic, echivalent cu «ça»-ul inconștientului 
freudian, deoarece scriitorii extrag din stratul cel mai profund al limbii; 
limba joasă, refractară la orice fel de idealism, care se consideră o limbă 
concretă, materialistă. […] În această postură se întâlnesc dorința comună de 
atac și o voință de distrugere generalizată, sfârșind prin a deveni un simptom 
al scriiturii moderne“214. 

Criticul observă apoi echivalențele dintre folosirea acestui tip de 
vocabular și apetența unor nume mari ale scenei mondiale pentru investigarea 

                                                 
213 Ibid. 
214 George Banu, La langue brute, la véhémence au présent, în „Alternatives théâtrales 106-
107“. La scène roumaine. Les défis de la liberté, Bruxelles, 2010, în traducerea mea, A.M. 
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urâtului. Practic, după epuizarea variațiunilor pe tema urâțeniei corporale a 
avut loc un transfer al acestui interes la nivel de limbaj: 

„Este vorba, fără îndoială, despre conversia, la nivelul limbii, a 
demersului ce ține de «urâțenie» realizat mai ales de regia germană, care, 
pentru a destabiliza valorile repertoriate ale frumosului, și-a dat silința să 
impună pe scenă josul corporal cu toate resursele subversive ale acestuia. 
«Urâțenia» a operat mai întâi la nivelul corpurilor și a manifestărilor sale 
celor mai elementare, fecale, sexuale, diuretice. Prin extensie, această 
apropiere a contaminat limba, iar actuala pătrundere pe scenă a unui 
vocabular care pe vremuri fusese tabu nu e, în fond, decât echivalentul 
deciziilor regizorale care îi au ca lideri pe Zadek, Langhoff sau Castorf: mai 
întâi josul corporal, apoi limba joasă“215. 

George Banu atrage atenția asupra faptului că acest limbaj este 
amenințat de pericolul stereotipiilor și subliniază minusurile lui cele mai 
evidente: faptul că preia în termeni de unu la unu, prin expresii gata făcute, 
realitatea străzii, refuzând inovația, că este lipsit de imaginație și adesea 
uzat, că îi lipsește strălucirea, astfel că nu face decât să eșueze într-un 
mimetism ieftin, facil și lipsit de miză. Întrebuințat astfel, el riscă să se 
rateze într-un așa-zis „academism al «jos»-ului“216. Efectul vizat prin 
folosirea limbajului brut, a limbii joase, este obținerea iluziei de real, așa 
cum arată George Banu. Utilizarea acestui tip de limbaj pe scenă creează 
însă senzația de artificial, iar prezența sa pare nefirească, forțată și 
nicidecum autentică: 

„Putem interpreta această revenire a refulării limbii ce caracterizează 
textele recente ca dovadă a unei disponibilități, a unei dorințe explicite de a 
produce un «efect de real». Nu realismul, ci «efectul de real» se încearcă a fi 
cultivat pe scenă. Acesta s-ar obține prin penetrarea directă a unui limbaj al 
«tinerilor» revoltați, limbaj ce ajunge pe scena care altădată îi era interzisă, și 
care se deschide, astăzi, spre astfel de licențe. În mod paradoxal, cei care vin la 
teatru sunt confruntați cu limbajul celor care rămân în afara lui, de parcă, de 
dincolo de zidurile teatrului, s-ar auzi zgomotele străzii. Nu mai există 
etanșeitatea și prin simpla sa prezență limba joasă ar trebui să producă «realul». 
                                                 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
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[…] Abuzul de limbă joasă generează însă o senzație de irealitate, de 
construcție intelectuală, astfel încât personajele care o folosesc exaltate pe 
scenă pot părea la fel de stranii ca altădată prinții în ținută. Se valorizează 
«limba brută» în detrimentul «limbii nobile», dar prea explicit, prea vădit“217. 

După ce limbajul brut a cucerit pentru câțiva ani dramaturgia 
contemporană, la ora actuală el pare să își fi epuizat, la rândul său, resursele, 
sfârșind ca o banalitate. Doar distorsionarea lui sau folosirea sa exacerbată, 
cum este cazul, de exemplu, în textul lui Ștefan Peca, Ziua futută a lui Nils, 
mai poate produce efectul scontat – acela de agresare a publicului, de 
tragere a unui semnal de alarmă sau de provocare a unei reacții. 

                                                 
217 Ibid. 
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V. DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ 

 
Capitolul final este centrat pe dramaturgia românească post-

decembristă. Urmăresc cu precădere demersurile care au sprijinit transformările 
petrecute în dramaturgia românească din anii ’90 până în prezent, dar și 
obstacolele care au trebuit depășite, direcțiile noi asumate solidar sau în grup de 
către dramaturgii contemporani, diferențele de abordare și mă concentrez 
asupra câtorva clasificări și distincții necesare între curentele care s-au impus. 
Păstrez pe parcursul acestui capitol și perspectiva Antologiei pieselor 
prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“ a Festivalului Internațional 
de Teatru de la Sibiu pentru a verifica în ce măsură reflectă aceasta 
schimbările, schițând apoi profilul celui mai important dramaturg român 
contemporan, Matei Vișniec. Portretul său este completat prin analizarea 
unui text publicat în 2011 în Antologie. 

 
V. 1. Context inițial. Anii nouăzeci 
 
Am observat în capitolul dedicat teatrului românesc contemporan 

faptul că acesta trebuie privit ca un „teatru al regizorului“, în care rolul cel 
mai important îi revine acestuia, și nu actorului sau dramaturgului. La 
începutul anilor nouăzeci, dramaturgul e marginalizat, piesa de teatru 
servind doar ca punct de plecare sau ca pretext pentru discursul regizoral. 
Autorul dramatic își concepe piesele departe de efervescența lumii teatrale și 
de confruntarea directă cu echipa artistică, de obicei izolat, departe de scenă. 
Publică volume, obține premii, își expediază textele către diverse instituții 
sau oameni de teatru. Accesul la procesul de creație îi este restricționat, iar 
contactul său cu punerea în scenă se petrece doar în ultima fază de lucru sau 
abia cu ocazia premierei, când orice intervenție din partea sa e tardivă. 
Astfel, adesea autorul nu-și mai recunoaște, la premieră, propriul text, 
fiindcă acesta e dublat cu tușe groase de viziunea regizorului. 

Dramaturgul și regizorul fac parte din universuri paralele care nu 
reușesc să se intersecteze, deși, cel puțin în teorie, cele două lumi ar 
trebui să fie întrețesute. Acest model corespunde abordării moștenite în 
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România din perioada comunistă. Dramaturgul Ștefan Peca218 realizează 
un portret al acestui tip de autor, insistând asupra raportării sale la text ca 
la un produs finit și menționând tipurile de piese care domină peisajul la 
finalul perioadei comuniste: 

„Înainte de epoca aceasta (mă refer în special la perioada comunistă) 
dramaturgul român contemporan era un tip (mai rar o tipă) care scria multe 
piese și apoi – dacă avea noroc sau cunoștea pe cine trebuie – reușea să 
obțină o montare. Părerea despre sine era în general că ceea ce scrie e un 
produs finit pe care regizorul și actorii îl vor interpreta scenic. Nu îl 
interesau modificările la lucru. Dramaturgul venea la premieră, se așeza 
confortabil și avea două opțiuni: să îi placă sau să nu îi placă ceea ce vedea. 

Ca arie tematică și de genuri se căutau comediile bulevardiere, 
dramele istorice sau de idei, povești contemporane despre proletari și Partid. 
Fie poeme dramatice extrem de metaforice – care puteau ascunde comentarii 
anti-sistem. Sau chiar – după Revoluție – piese absurde în stil Ionesco. 

Dramaturgul era un scriitor. Fie prozator, sau poet care, în subsidiar, 
scria teatru“219. 

După Revoluție, libertatea de care se bucură regizorul duce adesea la 
mutilări ale textului, astfel încât contactul autorului cu spectacolul este de 
cele mai multe ori unul tensionat. Ambele părți refuză colaborarea, iar 
reconcilierea pare imposibilă. Conflictele dintre cele două tabere duc, în cele 
din urmă, la ostilitatea regizorilor față de dramaturgii români contemporani 
și la discreditarea celor din urmă. Necesitatea lor e negată. Este preferată 
revenirea la clasici, la marii autori universali ai secolului XX, interziși în 
România în perioada comunistă, sau, în cel mai bun caz și abia de la 
sfârșitul anilor nouăzeci, la autori contemporani din afara granițelor țării. 
Dramaturgia românească intră într-un con de umbră. Nu există interes 
pentru promovarea ei, nici programe coerente de formare a unei noi 
                                                 
218 Peca Ștefan este cel mai prolific autor descoperit și promovat de mișcarea dramAcum. 
Născut în 1982, dramaturgul a scris, până la ora actuală, câteva zeci de piese, dintre care 
unele au fost traduse în mai multe limbi și care se joacă în prezent în special în teatrele 
independente, dar și în câteva instituții de stat. Cel mai important promotor al său la 
începutul carierei a fost teatrul bucureștean Luni de la Green Hours. 
219 Ștefan Peca, Der rumänische Dramatiker der Gegenwart, în Das rumänische Theater 
nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., p. 227. 
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generații de autori dramatici. Aceasta este concluzia la care ajunge, în anul 
2005, și criticul de teatru Iulia Popovici: 

„Libertatea regizorului de a adapta, rescrie și interpreta oricât de 
personal textele unor autori în viață fără implicarea sau chiar fără acordul lor 
a avut efecte nocive asupra mediului teatral, ducând, practic, la o ruptură 
între practicienii spectacolului și autorii dramatici, cu masive probleme de 
comunicare în ambele tabere. În mod tradițional, regizorii și autorii se 
ignoră, dacă nu se disprețuiesc reciproc, rezultatul fiind o impresionantă 
cantitate de piese de teatru publicate sau premiate la diverse concursuri, în 
vreme ce titlurile de texte românești de pe afișele de spectacol, adică cele 
care ajung să-și împlinească misiunea de a se vedea puse în scenă, se pot 
număra pe degete“220. 

Un alt aspect demn de luat în seamă pentru înțelegerea situației în 
care se găsește dramaturgia românească la începutul anilor nouăzeci este 
absența literaturii de sertar, fapt subliniat de președintele FITS, Constantin 
Chiriac, într-un interviu pe care mi l-a acordat: „Era perioada în care 
așteptam cu toții, cu sufletul la gură, tonele de texte de sertar... și, de fapt, n-
a apărut nimic... celebra dizidență românească s-a consumat în «șopârlițe», 
ea s-a tradus în bancuri...“221. Același subiect a fost abordat de Alina Nelega 
în volumul Piesa românească, astăzi. Autoarea ajunge la concluzii similare: 

„Mai întâi de toate, literatura dramatică românească, necontrazicând 
literatura română în general, nu cunoaște sertarul. Astfel, după 1989, 
recuperările sunt imposibile, lăsând la o parte faptul că ar fi de prisos (ceea 
ce n-a fost niciodată un argument pentru false recuperări). Nici unul dintre 
dramaturgii consacrați (a se citi îngăduiți) înainte de 1989 n-a scris pentru 
sertar (excepțiile sunt discutabile). Poate, mutând tot ceea ce este de mutat, 
schimbând toate proporțiile care sunt de schimbat […], avem un dramaturg 
de sertar: Matei Vișniec, a cărui carieră scenică românească începe abia 
după căderea dictaturii comuniste și după ce Parisul aproape îl consacrase. 
De altfel, în cartea sa Oglinda spartă, apărută în 1997, Marian Popescu 

                                                 
220 Iulia Popovici, Un nou teatru românesc, în „Observator cultural“, nr. 281/2005. 
221

 Alina Mazilu, interviu cu Constantin Chiriac, Antologie sub semnul eclecticului, 
   nepublicat. 
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înscrie o notă datată 1991, aplicată la dramaturgia română contemporană, 
care se sfârșește astfel: «...stagiunea nu oferă decât doi autori semnificativi: 
Vișniec și Sorescu»“222. 

Ambele nume menționate de profesorul Marian Popescu le aparțin, 
de fapt, unor scriitori afirmați mai întâi ca poeți, cu mult timp înainte de 
Revoluție (Marin Sorescu avea, la vremea respectivă, 65 de ani, în vreme ce 
Matei Vișniec era deja, la 35 de ani, un nume recunoscut în lumea teatrului 
francez). În continuarea studiului citat, Alina Nelega face un scurt portret al 
dramaturgului român la începutul anilor nouăzeci, insistând asupra nevoii de 
a evita actualitatea prin retragerea în trecut: 

„În căutarea universalității, după cinci decenii de propagandă, 
refuzând scârbit actualitatea, scriitorul român de teatru nu vrea să fie al 
timpului său, căci dacă a citit ceva în toți acești ani, a fost teatrul lui 
Ionesco. «Conformitatea», sensibilitatea timpului său, îi repugnă, mai ales 
la începutul anilor ’90, când o asemenea filozofie e trivială, umilitoare, 
marxistă. Încercând să nu rămână în urmă, el se refugiază în trecut, 
recuperând, ca de altfel întreaga societate românească mutilată, 
memoria pierdută la 1947. Este al timpului său, împotriva voinței sale, căci 
timpul său se află la jumătatea secolului XX“223. 

În contextul în care nu există dramaturgie de sertar, nu există nici 
tradiție și nici interes pentru o colaborare între dramaturg și instituțiile de 
spectacol, nu există punți către teatrul universal și către dramaturgia 
contemporană a lumii, scena teatrală românească se confruntă vreme 
îndelungată cu ceea ce s-ar putea numi o „criză a dramaturgului“. În peisajul 
teatral românesc postdecembrist nu se regăsesc practic decât încercări 
timide și stângace ale unor noi dramaturgi de a se face cunoscuți și re-
cunoscuți printre oamenii de teatru. 

Se înregistrează succese provizorii, apar piese bine scrise ale unor 
autori încă necunoscuți la momentul respectiv, însă cei mai mulți dispar 
apoi, după mici reușite inițiale, descurajați de lipsa de interes a regizorilor 

                                                 
222 Alina Nelega, Piesa românească, astăzi, în www.nonstop.ro, UNITEXT, București, 
2000, pp. 39-40. 
223 Ibid., pp. 53-54. 
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ori a directorilor de teatru de a le monta textele. Excepția o face, desigur, 
Matei Vișniec, care reușește să se impună pe termen lung și în lumea 
teatrală autohtonă, după ce piesa Angajare de clovn obține premiul UNITER 
pentru Cea mai bună piesă românească a anului 1991. Explicația în cazul 
său ar putea fi, într-adevăr, faptul că Matei Vișniec era deja, la vremea 
respectivă, un nume în plină ascensiune în Franța, astfel că el nu a mai putut 
fi contestat, iar o mare parte a oamenilor de teatru din România l-a primit, 
pe bună dreptate, cu brațele deschise, ca pe o revelație a dramaturgiei 
românești. Într-un text mai recent publicat de Alina Nelega cu privire la 
dramaturgia anilor nouăzeci, autoarea notează următoarele: 

„Matei Vișniec, un autor dizident nejucat în România, este prezent 
aproape în fiecare teatru din țară, iar Angajare de clovn – cea mai jucată 
piesă a sa, în lume ca și în România. Dinamica nevoii de nume noi duce la 
ridicarea în lumină a unor autori cu viață politică – însă care […] sunt foarte 
cuminți pe scenă. Evangheliștii, piesa Alinei Mungiu, nu aduce nimic nou în 
scrierea dramatică, iar activitatea politică a autoarei nu determină regizorii 
să monteze textul. Vlad Zografi, propulsat la recomandarea unei figuri 
pariziene importante a dizidenței și intelighenției românești, deși montat 
inițial cu o piesă de o incontestabilă valoare literară, rămâne totuși un 
dramaturg al anilor ’70“224. 

În aceste condiții, lumea teatrului începe să simtă o nevoie tot mai 
pronunțată de texte care să se raporteze la actualitate printr-un nou tip de 
scriitură, practicat în Vest, dar încă absent în țară. Lipsesc însă condițiile și, în 
afară de câteva concursuri de dramaturgie, nu există alte programe coerente 
axate pe perfecționarea dramaturgilor, explică în continuare autoarea: 

„Nevoia de a crea un context pentru dramaturgia nouă este 
recunoscută și invocată de scena românească, angrenată în recuperări și 
lupte politice pentru putere. Scriitorii speră, de asemenea, că, odată cu 
deschiderea politică și culturală, vor găsi în teatru un mediu potrivit pentru 
a-și face auzite vocile. Se publică între 1990-2000 enorm de multe piese 

                                                 
224 Alina Nelega, Der Dramatiker ist tot. Es lebe der dramatische Autor!, în Das 
rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., 
pp. 246-247. 
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așa-zis noi, dar drumul din pagină spre scenă rămâne obturat de lipsa de 
incisivitate și de atenție față de noua realitate (interioară și exterioară) a 
scriitorilor – intelectuali. 

Dintre concursurile de dramaturgie, cel mai vizibil, datorită implicării 
criticului și profesorului Marian Popescu și a Casei Regale a României, este 
Piesa Anului. Dar nici acest program nu a mers atât de departe încât să producă 
piesele premiate sau măcar să finanțeze producerea lor“225. 

Trebuie reținută ideea că, deși s-a publicat masiv în primii ani de 
după Revoluție, textele respective s-au mulțumit să reia un limbaj învechit și 
procedee deja consacrate și nu au adus elemente noi în scrierea dramatică. 

 
V. 2. Clasificări 

 
Foarte utilă pentru o survolare rapidă a dramaturgiei românești din 

anii nouăzeci este clasificarea propusă de Alina Nelega în Piesa 
românească, astăzi, text publicat în 2000226. Etichetele propuse pot fi 
contestate, ele nefiind însoțite de o argumentație amplă, iar clasificarea este 
una schematică, totuși meritul incontestabil al autoarei constă în încercarea 
de a sistematiza tendințele existente, de a oferi repere pertinente, de a 
semnala cele mai importante nume apărute în haosul instaurat după 
Revoluție. Textul prezintă o descriere a proiectelor de resuscitare a 
dramaturgiei, apoi se concentrează asupra direcțiilor adoptate, oferind și 
note biografice (fără pretenții de exhaustivitate). Alina Nelega distinge între: 

 
1. Teatrul post-absurd. Poeții: Matei Vișniec și Saviana Stănescu 
2. Teatrul livresc. Prozatorii: Radu Macrinici și Vlad Zografi 
3. Teatrul omiletic. Polemiștii: Dumitru Solomon și Alina Mungiu-    
                Pippidi 
4. Căutătorii de aur 
4.1. Suprarealiștii insidioși: Iosif Naghiu, Răzvan Petrescu 

                                                 
225 Ibid. 
226 Alina Nelega, Piesa românească, astăzi, în www.nonstop.ro, UNITEXT, București, 2000. 
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   4.2. Mânuitorii de stereotipii: Valentin Nicolau, Theodora   
                                    Herghelegiu 
4.3. Violenții: Ștefan Caraman, Cristian Juncu, Gianina Cărbunariu 
4.4. Post-textualismul burlesc: Horia Gârbea, Dumitru Curdu 
4.5. Rătăciții: Ion Mircea, Ștefan Zicher 
4.6. Scriitorii-actori: Paul Ioachim, Olga-Delia Mateescu 
4.7. Scenariștii: Petre Barbu, Nicu Horodniceanu, Marius Barna 
4.8. Excepția de la regulă: Andreea Vălean 
 
Dacă ar fi să urmărim evoluția acestor autori, există mai multe 

aspecte asupra cărora merită să ne oprim. În primul rând atrag atenția 
diferențele majore în ceea ce privește formarea și background-ul educațional 
și cultural al fiecărui autor în parte, apoi faptul că multe dintre numele 
menționate nu au reușit să se facă remarcate în anii 2000 pe scena teatrului 
românesc. Mulți autori au căzut în anonimat. Este vădită diferența dintre 
gradul de receptare a unor autori cum ar fi Matei Vișniec sau Gianina 
Cărbunariu și a altora, cum ar fi Ștefan Zicher, astăzi aproape necunoscut în 
lumea teatrului. Pe de altă parte, autori jucați rar, cum ar fi Vlad Zografi sau 
Valentin Nicolau, au fost publicați în Antologie cu piese ce au reale calități 
literare, dar pe care autorii lor sau alți operatori culturali nu au reușit să le 
promoveze suficient. 

Se impune aici o concluzie: dincolo de calitățile scriitoricești, 
singura modalitate de a rezista ca dramaturg este aceea de a beneficia de o 
bună așezare în lumea teatrului, de a dispune de susținere din partea unor 
structuri puternice, care să cunoască mecanismele de promovare a textelor, 
de un marketing agresiv, de programe coerente care să faciliteze traducerile 
în alte limbi. Altfel, indiferent de potențialul inițial al unui autor dramatic, el 
nu are mijloacele necesare pentru a se impune și sfârșește în anonimat. 

Doar câțiva dintre dramaturgii care și-au început activitatea la 
sfârșitul anilor nouăzeci au reușit să reziste și să își confirme, în timp, 
valoarea. Într-un studiu de sinteză asupra dramaturgiei românești 
contemporane, Peca Ștefan menționează numele relevante, schițând parcursul 
fiecărei persoane în parte și explicând motivele pentru care această generație 
nu se bucură în prezent de succesul meritat: 
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„Spre sfârșitul anilor ’90 a apărut o generație nouă de dramaturgi. 
Provenind tot din prozatori sau prozatori-poeți – dramaturgi ca Saviana 
Stănescu, Alina Nelega, Ștefan Caraman, Radu Macrinici sau Dumitru 
Crudu au introdus un nou limbaj și alte arii tematice. Din păcate pentru ei, 
au fost prinși exact în momentul de vacuum când în teatrele din România 
statutul unui dramaturg (și nevoia de un autor în viață) era egală cu zero. Cu 
toate astea, pentru că perioada imediat post-revoluție în care regizorii 
continuau să facă ceea ce știau cel mai bine – teatru metaforic – ajunsese la 
o saturație (pentru că sistemul autoritar nu mai exista) – piesele acestor 
dramaturgi au început să fie produse. Fie în teatre din provincie mai 
deschise la minte, fie în noile teatre independente din București. […] 
Saviana Stănescu a plecat la New York și și-a dezvoltat o carieră acolo, care 
nu mai are nimic de-a face stilistic cu ce scria în anii ’90. Poveștile ei sunt 
acum foarte personale și realiste și este produsă în diferite teatre din New 
York. Alina Nelega a inițiat multe proiecte de dezvoltare a dramaturgiei 
(unul dintre ele, Dramafest – încă de la finalul anilor ’90 – a fost una dintre 
bazele proiectului și grupului dramAcum, de exemplu). Ea și-a și regizat 
propriile piese, conduce și un teatru, și are în ultima vreme un comeback 
spectaculos ca dramaturg. Ștefan Caraman a avut multe piese produse în 
ultimii 10 ani, inclusiv în București – el este și unul din dramaturgii care m-
au inspirat și încurajat să scriu teatru. Radu Macrinici este alt dramaturg 
care a lucrat intensiv ca secretar literar și a condus diferite proiecte și 
festivaluri de teatru contemporan. Dumitru Crudu (din Republica Moldova) 
a fost produs în România și invitat la diferite festivaluri și workshopuri din 
afară. Această generație (oameni în jurul a 40 de ani) ar fi normal acum să 
fie mult mai în centrul lumii teatrale românești. Cu toate astea – nu este. 
Asta și pentru că nu sunt regizori sau actori – categoriile cele mai 
importante ca status în teatrul românesc“227. 

Merită punctat faptul că dintre autorii amintiți de Peca, singurul care 
n-a fost publicat în Antologie este Dumitru Crudu. De asemenea, trebuie 
precizat faptul că toți acești cinci dramaturgi continuă să supraviețuiască în 
lumea teatrului românesc – bucurându-se de grade de vizibilitate diferite – 

                                                 
227 Ștefan Peca, art. cit., pp. 227-228. 
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nu atât prin publicarea pieselor, cât prin punerea lor în scenă, prin prezențe 
la diverse festivaluri sau prin exercitarea altor meserii legate de lumea 
scenei decât cea de dramaturg. 

Este importantă referirea în acest punct la o distincție esențială: cea 
între „scriitorul-dramaturg“ și „autorul de texte scenice“ pe care o face și 
criticul de teatru Iulia Popovici, unul dintre cei mai mari susținători ai 
mișcării dramAcum. În încercarea de a contura un portret al dramaturgului 
român contemporan într-o prefață din anul 2006 intitulată Extazul și 
nefericirea noii dramaturgii228, Iulia Popovici consideră că scriitorul-
dramaturg ar fi, în general, trecut de 40 de ani, nu ar avea o formație legată 
de profesiile scenei și nu s-ar implica în montarea textelor sale. Este autorul 
izgonit din lumea teatrului în contextul crizei din anii nouăzeci, și care nu a 
mai găsit căi de întoarcere. După Iulia Popovici, el crede cu precădere în 
teatru ca metaforă și în temele universale, contestând realismul ca estetică 
teatrală; el „reciclează postmodernist motive ale literaturii și dramaturgiei 
clasice“229. De obicei, textele scriitorului-dramaturg ar fi publicate înainte 
de a fi montate. Referitor la autorul de texte pentru scenă, criticul notează: 

„În limita posibilului, își montează în premieră textele; unii – cum e 
Gianina Cărbunariu – o fac din principiu (căci cred în modelul autorului de 
spectacol, responsabil de întreaga structură – textuală și regizorală – a 
produsului scenic), alții – ca Peca Ștefan – o fac de nevoie. Nu cred în textul 
de teatru ca operă finită, ci mai degrabă în text ca work in progress, supus 
permanent confruntării cu celelalte instanțe ale scenei, mai ales cu actorii. 

Autorul de texte pentru scenă crede într-un teatru al momentului, 
strâns legat de viața societății căreia îi aparține. Practică, de aceea, un teatru 
critic, cu nuanțe chiar agresive, populat de personaje contemporane (mai ales 
tineri; conflictul de generație, în același timp un conflict de mentalități, 
concepții, practici sociale și politice, este tema omniprezentă în noua 
dramaturgie românească). După teatrul esopic al anilor ’70-’80, un teatru 
politic în măsura în care funcționa ca o supapă socială în relațiile apăsătoare 

                                                 
228 Iulia Popovici, Extazul și nefericirea noii dramaturgii, prefață la 4atru piese, Editura 
LiterNet, 2006, format electronic, disponibil la http://editura.liternet.ro/carte/193/Ioan-
Peter-Mihai-Ignat-Alina-Nelega-Peca-Stefan/4atru-piese.html. 
229 Ibid. 
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cu dictatura, tinerii dramaturgi de toate vârstele au adus de câțiva ani, pentru 
prima dată pe scena românească, ceea ce s-ar putea numi o dramaturgie 
politică, care încearcă să inventeze un nou limbaj teatral. […] 

Iar între aceste două modele generale, dramaturgul care se zbate, pur 
și simplu, ca să existe...“230 

Odată cu apariția autorului de texte dramatice, devine clară schimbarea 
esențială de atitudine cu privire la relațiile dramaturg – raportare la realitate; 
autor – text; autor – echipă de creație; text – montare. Această schimbare se 
explică, în primul rând, prin nașterea unei generații noi, care provine, în 
principal, din lumea teatrului. Sunt autori influențați direct sau indirect de 
programul dramAcum și a căror creație se încadrează în filozofia acestei 
grupări, după cum arată Ștefan Peca în studiul citat231. Peca face o clasificare 
a acestui nou tip de autor implicat, în funcție de relația sa cu teatrul, și 
distinge între regizorii-dramaturgi (regizori care scriu piese pe care le și 
montează, precum Gianina Cărbunariu, Andreea Vălean sau Vera Ion); 
actorii-dramaturgi (Lia Bugnar, Ioan Peter, Gabriel Pintilei); dramaturgii fără 
formație teatrală, dar care participă activ la procesul de repetiții și de creație a 
spectacolului (Nicoleta Esinencu, Peca Ștefan, Maria Manolescu); criticii de 
teatru sau teatrologii care scriu teatru (Mihaela Michailov, Mihai Ignat, 
Carmen Vioreanu). Clasificarea lui Ștefan Peca se remarcă prin acuratețe, 
având meritul de a-i cuprinde pe cei mai importanți reprezentanți ai noii 
generații, din perspectiva anului 2010. 
 

V. 3. Direcții noi: Dramafest și dramAcum 
 
Ca imagine de ansamblu, scena teatrală din România anilor nouăzeci 

se remarcă prin apatie, prin încercări izolate de recuperare a unor autori din 
dramaturgia universală interziși în perioada comunistă și prin încercări de 
racordare la teatrul contemporan cu ajutorul traducerilor și al ieșirilor în 
afara granițelor țării. Dramaturgii români ai anilor nouăzeci sunt, în general, 
rupți de realitatea scenei și cad, cel mai adesea, în capcana mimetismului, 
folosind procedee și limbaje vetuste. 
                                                 
230 Ibid. 
231 Vezi Ștefan Peca, art. cit., pp. 227-234. 
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Tocmai din acest motiv este înființată, în 1995, secțiunea spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, descrisă 
pe larg în capitolul trei al acestei cărți. Un an mai târziu apare prima 
Antologie. În cadrul acestei secțiuni are loc o confruntare consecventă și 
directă între dramaturgia românească și cea universală. Este un prim pas, 
vital, în direcția resuscitării dramaturgiei românești și a interesului pentru 
textul contemporan. Un singur demers nu este însă suficient. Doi ani mai 
târziu, în 1997, Alina Nelega (secretar literar, dramaturg, teatrolog, 
traducătoare, om de teatru activ) înființează la Târgu Mureș programul 
Dramafest, având ca scop declarat descoperirea și promovarea noii 
dramaturgii românești. Este un moment de relansare a acesteia, deoarece 
momentul coincide cu nașterea unei generații noi. Criticul Nicolae 
Prelipceanu constată că, începând cu această perioadă, „Autorii români cei 
mai jucați sunt cei care vin de pe scenă sau din spatele ei, iar scriitorii 
autori de piese de teatru pierd teren, pe măsură ce piesa de teatru se 
transformă din text literar în scenariu“232. 

Dramafest a fost un proiect de scurtă durată, dar cu consecințe 
importante asupra teatrului românesc. Alina Nelega consemnează într-un 
studiu din anul 2010 rolul pe care l-a avut mișcarea în ecuația resuscitării 
dramaturgiei naționale: 

„Fundația Dramafest, cu sediul în Teatrul Ariel din Târgu-Mureș, 
este susținută mai ales de fonduri provenind de la Fundația Soros și de 
programele Uniunii Europene. Un concurs de texte, în care regizorii decid 
textele câștigătoare și le montează în teatre românești de repertoriu, duce în 
1998 la primul festival internațional de text nou din România. 

Încă de la început, Dramafest a ouat un ou de aur. Andreea Vălean, 
pe atunci studentă la regie, a scris o piesă atât de solidă și de inedită, încât 
Eu când vreau să fluier, fluier a reprezentat de îndată România la Bonner 
Biennale. […] În următorii trei-patru ani, sub umbrela Dramafestului 
lucrează scriitori și regizori care jalonează peisajul destul de sărac al 
dramaturgiei românești: Saviana Stănescu, Ștefan Caraman, Dumitru Crudu 
alături de Radu Afrim, Theodor-Cristian Popescu sau Teodora Herghelegiu. 
                                                 
232 Nicolae Prelipceanu, Das rumänische Theater der letzten Jahre im Überblick, în Das 
rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., p. 49. 
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În anul 2000, Dramafest își îndeplinise deja rolul și era momentul unui 
pas înainte, pe care îl face dramAcum, proiect născut în grupul de regizori-
studenți al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică din București și 
inițiat de vedeta Dramafestului, regizoarea-studentă Andreea Vălean“233. 

În anul 2002, nevoia de text nou și actual despre care vorbește 
Nelega este resimțită de câțiva studenți de la UATC, care inițiază 
dramAcum, proiect ce va constitui rampa de lansare pentru autori 
recunoscuți acum la nivel internațional. Din acest moment, dramaturgia 
românească va cunoaște o perioadă de renaștere. Pe lângă vechile generații 
apar nume noi ale unor oameni tineri, de 25–30 de ani, foarte dinamici, care 
reușesc să-și promoveze piesele, obțin burse de creație, sunt invitați la 
festivaluri și, poate cel mai important aspect, participă activ la procesul de 
creație. Mișcarea generată de dramAcum are parte de susținere mai ales din 
partea tinerei generații de critici de teatru, în vreme ce „vechea gardă“ o 
tratează adesea cu suspiciune și cu reticență. Cu privire la efectele inițiativei 
dramAcum, Cristina Modreanu consideră că acestui proiect i se datorează 
conectarea teatrului românesc la teatrul lumii: 

„Momentul adevăratei înfloriri a dramaturgiei românești a fost anul 
2002, când a fost inițiat pentru prima dată concursul dramAcum. Această 
mișcare […] este activă și azi și continuă să descopere noi voci de 
dramaturgi și să creeze spectacole în parteneriat cu teatrele deschise la 
această idee (care nu sunt multe). Membrii dramAcum și-au continuat și 
drumurile personale – Gianina Cărbunariu, dramaturg și regizor, e cea mai 
cunoscută dintre ei, dar și ceilalți sunt creatori importanți pentru teatrul 
românesc: Andreea Vălean, Radu Apostol, Alex Berceanu. Generația lor a 
produs o schimbare profundă în planul alegerilor de repertoriu, care se 
învârteau numai în jurul clasicilor, și a provocat, direct sau indirect, un 
interes pentru ceea ce se scrie în lumea de azi. Li se reproșează de către unii 
critici că favorizează violența de limbaj și temele tabu, copiind în acest sens 
dramaturgia contemporană a lumii în loc să producă «opere cu specific», dar 
reproșul este generat de nostalgia celor care nu mai pot ține pasul cu 

                                                 
233 Alina Nelega, Der Dramatiker ist tot. Es lebe der dramatische Autor!, în Das 
rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., 
pp. 247-248. 
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schimbările din jur. În realitate, generația dramAcum a conectat teatrul 
românesc la teatrul lumii, pe filiera textelor pentru teatru“234. 

O altă susținătoare a acestui demers, Mihaela Michailov, dedică, la 
rândul său, un studiu mai amplu mișcării dramAcum. Autoarea prezintă 
contextul nașterii acestui proiect, ideile promovate și se referă la principalii 
săi exponenți: 

„Crearea unui prim nucleu de susținere a dramaturgiei prezente și 
promovarea ei programatică a apărut odată cu structurarea grupului 
dramAcum. 

[…] În toate intervențiile pe care le-au avut, membrii fondatori 
dramAcum – Radu Apostol (regizor), Alexandru Berceanu (regizor), 
Gianina Cărbunariu (dramaturg și regizor), Andreea Vălean (dramaturg, 
scenarist și regizor) și profesorul Nicolae Mandea – au accentuat necesitatea 
racordării teatrului românesc la spațiul teatral internațional în primul rând 
printr-o dramaturgie a prezentului. Sincronizarea cu o scriitură transversală 
și nu paralelă sau defazată în raport cu realitatea, decojită de metaforită și 
cârlige politice, a constituit miza unor regizori care au realizat o mutație 
esențială în gândirea spectacolului de teatru în România. Privilegierea 
relației dramaturg-regizor, textul în mișcare la care cei doi lucrează 
împreună, dramaturgul fiind direct implicat în procesul de facere a 
spectacolului, au pus în discuție concepte precum asamblarea organică a 
montării, partajarea drepturilor de autor și consensualitatea viziunii. Textul 
nu mai este un manuscris închis, ci devine act performativ maleabil, 
constituind împreună cu spectacolul o comunitate actanțială“235.  

Mihaela Michailov insistă și asupra direcțiilor asumate de dramAcum, 
asupra efectelor și a implicațiilor sociale ale proiectelor promovate de acesta, 
amintind dificultățile de care se lovesc inițiativele: 

 „Cele două direcții pe care dramAcum s-a axat au fost organizarea 
unui concurs de dramaturgie românească adresat autorilor până în 26 de ani 
(au fost acceptate și excepții) și aducerea în circuitul teatral autohton a unor 

                                                 
234 Irina Wolf, interviu cu criticul de teatru Cristina Modreanu, Cristina Modreanu: „Wir haben 
geniale Ideen, wissen aber nicht, was wir damit anfangen sollen”, în Das rumänische Theater 
nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., p. 54. 
235 Mihaela Michailov, Theater als Eingriff in den Alltag, în Das rumänische Theater nach 
1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., pp. 110-111. 
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texte contemporane traduse din limbi de circulație restrânsă (islandeză, 
suedeză, macedoneană, bulgară, sârbă etc). Paralel cu aceste acțiuni care 
depășesc registrul teatral, având o puternică implicație socială prin 
conținutul și reflecția textelor abordate, dramAcum a căutat un spațiu 
propriu în care să dezvolte proiectele începute. Din păcate însă, toate 
încercările s-au lovit de amânările și refuzul autorităților, în condițiile în 
care, în România, nu există un centru de cercetare și promovare a 
dramaturgiei contemporane care să nu fie subordonat unui teatru. 

Documentarea realităților românești prin participarea directă a 
tuturor polilor reprezentați în spectacol – dramaturg, regizor, scenograf, 
actori – a constituit una dintre metodele de bază folosite de dramAcum. 
Teatralitatea actualității a fost căutată și evaluată ca principală sursă a 
scriiturii. […] Dramaturgii descoperiți de dramAcum: Peca Ștefan, 
Nicoleta Esinencu, Vera Ion, Gabriel Pintilei, Bogdan Georgescu, Maria 
Manolescu etc. sunt jucați în teatre importante din România și din 
străinătate, sunt traduși și incluși în antologii care apar la edituri din 
întreaga lume. În 2008, la concursul dramAcum au fost primite peste o 
sută de texte, ceea ce, pe de o parte, demonstrează un interes din ce în ce 
mai mare pentru dramaturgia contemporană și, pe de altă parte, 
credibilitatea pe care grupul și-a câștigat-o în timp. […] 

DramAcum a pus bazele unui demers de abordare socio-critică a 
conținutului cotidian contemporan prin filtrări teatrale pertinente. Potențialul 
de teatralitate al evenimentelor cu care ne confruntăm și-a găsit astfel cea 
mai adecvată transpunere. Relevanța fenomenului dramAcum depășește 
impactul teatral al unor texte și spectacole prin activarea unei mize sociale 
care reformatează reprezentările cotidiene“236. 

Reținem din această prezentare câteva caracteristici esențiale pentru 
programul dramAcum: mai întâi, apetența pentru o scriitură bine ancorată în 
realitate și în actualitate, refuzul limbajului metaforic și miza pronunțat 
socială. Apoi, sub influența programelor din afara țării, cristalizarea unui 
nou tip de abordare care vede textul ca pe un produs în continuă 
transformare. Textul care stă în final la baza spectacolului este rezultatul 
unui work in progress și al lucrului în echipă. 

                                                 
236 Ibid., pp. 111-112. 
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V. 4. Racordări la actualitate 
 
În alinierea dramaturgiei românești la contextul actual, cele trei 

programe – secțiunea de spectacole-lectură din cadrul FITS împreună cu 
Antologia, apoi Dramafest și dramAcum – au jucat un rol fundamental. Prin 
intermediul lor s-au format rețele puternice și punți către diverse structuri din 
afara granițelor țării cum ar fi Fundația XXI, Royal Court Theatre, 
Heidelberger Stückemarkt, Maison Antoine Vitez, Kaiserverlag, Edition 
Lansman, Centre des auteurs dramatiques, Playwright’s Workshop Montreal. 
De la finalul anilor ’90 – începutul anilor 2000 se remarcă o intensificare a 
numărului de traduceri de piese contemporane, după cum arată Alina Nelega. 
Spectacolul-lectură se bucură, cu acest prilej, de o revalorizare: 

„Grupul [dramAcum] începe să pună în circulație texte noi traduse, 
prin spectacole-lectură sau prin introducerea de manuscrise în biblioteca 
universității. De asemenea, regizorii români stabilesc legături cu proiecte 
similare din regiune și cu scriitori ai generației lor din Bulgaria, Croația, 
Macedonia, Ungaria. DramAcum se întâlnește în mod fericit cu un alt 
proiect, inițiat de criticul și traducătorul Victor Scoradeț și susținut de 
Goethe Institut, țintind de-stigmatizarea spectacolului-lectură, considerat 
până atunci o culme a plictiselii. Urmate de discuții, organizate în primul 
teatru particular din București, Teatrul ACT, spectacolele-lectură s-au impus 
imediat ca o dovadă a interesului pentru textul nou“237. 

O altă schimbare de optică se referă la „antecedentele“ literare ale 
noilor dramaturgi, care sunt, la origine, poeți. Relația cu prezentul se 
schimbă, la rândul ei, iar traducerile sunt promovate în spectacole-lectură 
atât în instituțiile de stat, cât și în teatrele particulare: 

„Poeticul și ludicul, ca formă, cruzimea și hiperrealitatea, ca și 
conținut – sunt cele care definesc noile piese ale mileniului. La fel ca și în 
restul Europei, și în România scena se contaminează de imediat, de prezent. 

Începe astfel montarea textelor noi în spații alternative, deteatralizate, 
ca de exemplu Green Hours sau Teatrul Luni […], teatrul ACT și Teatrul 

                                                 
237 Alina Nelega, Der Dramatiker ist tot. Es lebe der dramatische Autor!, în Das 
rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., 
pp. 247-248, p. 251. 
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Foarte Mic. Aproape imediat, și Teatrul Odeon lansează un program de 
spectacole lectură, în care introduce, pe lângă textele străine, și texte 
românești, aducând astfel și alte categorii de spectatori în sala convențională 
de teatru. În provincie, programul underground al teatrului Ariel din Târgu 
Mureș, fostul producător al Dramafestului, duce aceeași politică de 
promovare a textelor noi, adresându-se publicului tânăr. […] 

Tot printre regizorii care scriu se mai numără și Vera Ion sau 
Bogdan Georgescu, al căror limbaj nu diferă de al congenerilor lor. Și ei 
interesați de docu-fiction, se ocupă, alături de alți câțiva foarte tineri 
scriitori, de teatrul comunitar sau alte forme de teatru aplicat. 

Peisajul scrierii dramatice românești nu este însă dominat în întregime 
de autori dramatici. Mai găsim și dramaturgi pentru care literaritatea textului 
primează (Radu Macrinici, Mihai Ignat, Dumitru Crudu sau chiar Lia 
Bugnar) și care scriu pentru beneficiul directorilor de scenă. O voce 
puternică, provocatoare și sfidând regulile este Nicoleta Esinencu, originară din 
Republica Moldova, care, ca și Dumitru Crudu, este asimilabilă culturii teatrale 
românești. De asemenea, imatură încă și ambițioasă, populară, poate și 
datorită statutului discutabil (ca deontologie) de critic de teatru și selecționer 
de festival, este și Mihaela Michailov“238. 

Trebuie precizat faptul că aceasta din urmă s-a orientat, în ultimii 
ani, spre scrierea de texte pentru spectacol, lucrând în cadrul Centrului 
Replika și renunțând la critica de teatru. Un alt element esențial în 
racordarea la ceea ce se petrece în teatrul lumii și în profesionalizarea 
autorilor a fost regândirea ofertei de specializări în domeniul scrierii 
dramatice din universitățile românești. Este un aspect asupra căruia insistă 
Alina Nelega: 

„În mod firesc, următorul pas determinat de popularitatea crescândă 
a textelor noi a fost includerea lor în curricula școlilor de teatru. Începând cu 
UNATC și, de curând, cu Universitatea de Arte din Tg. Mureș, au fost create 
masterate de scriere dramatică, răspunzând unei nevoi de profesionalizare a 
scrisului pentru scenă. Căci nu putem ignora faptul că literaritatea acestor 
texte ne dezamăgește adesea. Spre deosebire de piesele de teatru occidentale, 

                                                 
238 Ibid., pp. 247-248, p. 251. 
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care rezistă și în pagină, multe dintre aceste texte noi suferă de o lipsă de 
meșteșug literar, de platitudine, didacticism și mimează doar tragicul pe care 
piesele congenerilor lor occidentali îl ating din plin“239. 

Opiniile autoarei cu privire la literaritatea precară a celor mai multe 
texte noi sunt împărtășite de Victor Scoradeț. Acesta vorbește despre starea 
dramaturgiei române contemporane care se află, în opinia sa, mult sub 
nivelul celei germane. Traducătorul oferă apoi explicații plauzibile pentru 
cauzele acestei situații și propune câteva modalități pertinente de 
profesionalizare și de susținere a dramaturgiei. Totuși vehemența, disprețul 
profund și ironia mușcătoare față de dramaturgia autohtonă sunt departe de a 
aduce schimbări benefice în peisajul actual. 

„Sigur că dramaturgii români ar trebui susținuți & stimulați – dar cu 
cap. Prin ateliere, cursuri de scris scenic coordonate de profesori sau autori 
de afară (fiindcă la noi nu există încă astfel de competență), prin concursuri 
care să nu se oprească la acordarea de premii și/sau publicarea unor volume 
fără urmări. Există o gamă destul de largă de strategii de stimulare și 
profesionalizare a scrisului pentru teatru. Ca să nu mai vorbim de faptul că 
nici dramaturgii noștri nu fac destul pentru a-și perfecționa instrumentarul, 
dar asta e o altă discuție. Sunt convins că, mult mai eficientă decât 
autovictimizarea și decât orice măsură protecționistă ar fi o privire lipsită de 
menajamente și de stratageme auto-«protectoare» (menite, adică, să 
menajeze micile vanități personale) asupra propriilor limite, prejudecăți și 
neajunsuri de tot felul. Mărturisesc că m-am plictisit să tot dăm vina pe 
condiții, când, de cele mai multe ori, cauzele sunt la și în noi. […] 

Ce le lipsește autorilor germani? Nimic. Sunt chiar lucruri (însușiri) 
care le prisosesc. Dar nu uitați că ei au crescut într-o tradiție incomparabil 
mai consistentă, într-un spațiu multicultural în cadrul aceleiași limbi 
(Germaniile, Austria și Elveția având, pe lângă trăsăturile comune, și 
particularități distincte extrem de relevante), că la ei s-a tradus cu 
promptitudine tot ce s-a scris mai interesant, din Kamceatka până-n Țara de 
Foc, că au facultăți și cursuri extrem de eficiente de scris scenic (dar 
majoritatea autorilor noștri de teatru disprețuiesc însăși ideea că ar avea ceva 

                                                 
239 Ibid., pp. 251-252. 
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de învățat, cu atât mai mult că există cineva care i-ar putea învăța ceva – ah! 
– atât de inefabil precum arta de a scrie teatru...), că există o serie de 
întreagă de alte modalități de stimulare și promovare, că singurul criteriu 
este valoarea textelor etc. etc. 

Ce le lipsește dramaturgilor români? (Am făcut un efort să evit 
ghilimelele!) De la atitudine la profesionalism, de la modestie la curaj – iată 
doar câteva elemente. Care curaj? Curajul de a se confrunta cu propriile 
limite și prejudecăți (mai întâi, de a le conștientiza, firește), curajul de a 
experimenta, de a construi și duce până la ultimele consecințe o situație 
dramatică, un personaj etc. […] 

Interesul manifestat de nemți față de dramaturgia românească a 
existat și există – spre deosebire de respectiva dramaturgie!“240. 

Reies din expunerea criticului câteva diferențe majore care persistă 
încă între dramaturgia românească și cea – în cazul de față – germană (și, 
prin extrapolare, occidentală). Pe de o parte, lipsește încă un întreg bagaj de 
traduceri, lipsește tradiția școlilor de specialitate, lipsește adesea nevoia 
intrinsecă de perfecționare, de depășire a propriilor limite, iar mentalitatea este 
una învechită. Pe de altă parte, chiar dacă primii pași în această direcție au 
fost făcuți, încă nu avem suficiente programe de promovare a dramaturgiei. 
Spre deosebire de spațiul de expresie germană, în România nu există agenții 
capabile să promoveze și să impună texte, așa cum arată și Alina Nelega 
într-un interviu acordat Oanei Cristea Grigorescu cu ocazia participării la 
Heidelberger Stückemarkt. Dacă în spațiul de limbă germană găsirea unui 
agent reprezintă aproape o garanție că piesele vor ajunge pe scenă, în țară 
lucrurile nu stau deloc așa: 

„În momentul în care ai un agent, textul tău ajunge pe scenă cel puțin la 
un teatru ca să nu mai punem la socoteală faptul că ele sunt publicate în reviste 
și sunt difuzate. Asta e ceva ce spațiului nostru teatral deocamdată îi lipsește. 

Aceste premii nu sunt importante în sine. Eu cred că așa ar trebui să 
fie și premiile în România. Sunt importante pentru că ele te legitimează încă 

                                                 
240 Victor Scoradeț, Ca să traduc cincizeci și ceva de piese din Germania, Elveția și Austria 
am citit câteva mii de texte, disponibil la http://regizorcautpiesa.ro/stiri/Victor-Scoradet-ca-
sa-traduc-cincizeci-si-ceva-de-piese-din-Germania-Elvetia-si-Austria-am-citit-cateva-mii-
de-texte-547.html. 
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o dată și îți deschid o sumedenie de posibilități. În mod normal îți oferă 
contracte, lumea te caută, devine interesată de munca ta. Ele îți oferă 
vizibilitate“241. 

O altă problemă majoră cu care se confruntă dramaturgia actuală ar 
fi numărul redus de instituții de spectacol interesate de piesele noi. Este un 
fapt subliniat de Mihaela Michailov într-un articol. Apetența pentru realismul 
străzii, pentru marginali și asumarea a tot ce derivă din această opțiune 
(vulgaritatea limbajului, trivialitatea, violența) fac ca textele contemporane să 
fie tratate cu reticență de mulți directori de instituții de spectacol, astfel că se 
ajunge uneori la situații ridicole: 

„Pentru fiecare text contemporan românesc un regizor trebuie să 
lupte. Oricât de incredibil ar părea, există manageri teatrali care, în România 
în 2008, negociază numărul de «prostii» dintr-un text, considerându-le 
neortodoxe pentru «spațiul sacru» al scenei. Există însă și teatre care și-au 
asumat, cu consecvență, o direcție în ce privește încurajarea textului 
contemporan: Teatrul Foarte Mic (București), Teatrul Național «Mihai 
Eminescu» Timișoara, Teatrul «Toma Caragiu» Ploiești. În cazul teatrelor 
independente – Teatrul LUNI de la Green Hours, Teatrul ACT –, susținerea 
dramaturgiei contemporane e mult mai clar asumată“242. 

Mihaela Michailov salută transformările apărute în dramaturgia actuală 
la nivel de limbaj, pentru că acesta și-a redobândit dreptul de a sonda prezentul: 

„Limbajului i-au fost restituie drepturile de apartenență la realitate, 
de investigare, fără niciun fel de drapare intențională a lumii proxime în care 
trăim. Limbajului nu i-a mai fost frică să existe, să enunțe și să denunțe 
imediatul. Limbajului i-a fost dat ceea ce i se luase abrupt: dreptul la replică. 
Receptarea lui e însă și acum pervertită din cauza unei lipse de adecvare la 
transformări socio-semantice iminente“243. 

                                                 
241 Oana Cristea Grigorescu, interviu cu dramaturgul Alina Nelega, Eu sunt dramaturg, 
disponibil la http://atelier.liternet.ro/articol/4745/Oana-Cristea-Grigorescu-Alina-Nelega/ 
Eu-sint- dramaturg.html. 
242 Mihaela Michailov, Theater als Eingriff in den Alltag, în Das rumänische Theater nach 
1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit., pp. 109-110. 
243 Ibid., p. 109. 

http://atelier.liternet.ro/articol/4745/Oana-Cristea-Grigorescu-Alina-Nelega/%20Eu-sint-
http://atelier.liternet.ro/articol/4745/Oana-Cristea-Grigorescu-Alina-Nelega/%20Eu-sint-
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La rândul său, Alina Nelega indică semnele alinierii la realitatea 
contemporană a tinerilor autori, dar și a instituțiilor de spectacol, întrucât 
cele două tabere își negociază, la ora actuală, cu pași mici, un limbaj comun: 

„Tinerii autori, care adesea își montează propriile texte, împărtășesc 
problemele și spaimele scriitorilor occidentali din aceeași generație și le 
transferă într-un București balcanic, însă tinzând spre un mod viață cu 
adevărat metropolitan. Prin personajele lor violente, fără maniere și cu 
limbaj vulgar, ei au creat o formă autohtonă a unui «in-yer-face theatre», 
repede intrat în trend și aliniind scrierea dramatică românească celei 
europene. Ceea ce îi deosebește flagrant de dramaturgii altei generații este 
tocmai asumarea spectacolului din text, faptul că aproape toți sunt și 
regizori. Astfel, ei devin din dramaturgi, autori dramatici. […] 

Era greu de prezis, acum douăzeci de ani, că multe teatre de 
repertoriu (ca de exemplu Naționalul clujean sau cel din Timișoara) vor 
deveni, treptat, interesate de noua dramaturgie, creându-și spații alternative 
în subsoluri sau săli studio […]. Cu toate acestea, mediul predilect pentru 
textele noi nu este scena convențională ci spațiile alternative, unde nu e loc 
pentru funcționari“244. 

La rândul său, atunci când se referă la situația dramaturgiei 
contemporane, Ștefan Peca susține nevoia unei cerneri, a unei repoziționări, 
dar și a unor reglementări viitoare: 

„Se poate remarca faptul că încă – și în ceea ce privește dramaturgia 
– în România apele sunt destul de tulburi. Cred că în următorii zece ani 
situația se va clarifica foarte mult. Tranziția din România a afectat din plin 
această dezvoltare – în care s-au ars extrem de repede foarte multe etape. 
Urmează cred o evoluție mult mai organică a dramaturgiei. Alte teme, alte 
stiluri și experimente sunt foarte binevenite. Poate și o altă mentalitate. Cred 
și că vocația de autor de teatru este validată în timp și reglementată ca 
profesie. La acest din urmă amănunt încă stăm extrem de prost. Deși și-a 
recăpătat parțial status-ul, dramaturgul este încă cel mai prost plătit dintre 

                                                 
244 Alina Nelega, Der Dramatiker ist tot. Es lebe der dramatische Autor!, în Das 
rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, ed. cit, 
pp. 249-250; p. 252. 
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creatorii de teatru (asta ca să dau doar un exemplu). […] încă teatrele 
instituționalizate nu îi văd ca pe niște parteneri care merită încredere 
(inclusiv pentru că aduc lumea la teatru). Nu există procesul de comisionare 
de piese, sau rezidențe de dramaturgi în teatrele de la noi. Da, există excepții 
– acestea confirmă doar regula“245. 

Dramaturgia națională contemporană traversa în anul 2012 un 
moment de răscruce. Se observa lipsa stabilității instituționale, (cu excepțiile 
prezentate mai sus) a consecvenței în definirea și asumarea unor direcții, 
hibriditatea în ce privește viziunile și mentalitățile, dar și efervescența 
perioadei 2002-2012. În cei șapte ani scurși de atunci încoace, decantările 
par a se fi făcut pe mai multe nivele. Pe de o parte, prin înființarea unor 
instituții noi (independente sau finanțate din bani publici) care au consolidat 
poziția dramaturgilor români. Mă refer, în primul rând, la Centrul de Teatru 
Educațional Replika din București (creat de Mihaela Michailov, Mihaela 
Rădescu, Viorel Cojanu și Radu Apostol în 2014), unde dramaturgul 
Mihaela Michailov a scris texte de o reală valoare literară despre universul 
adolescenților și al copiilor, abordând teme ce țin de educație și de sistemul 
școlar (de pildă Copii răi, Profu’ de religie sau Amintiri din epoca de 
școală)246, aceste texte bucurându-se imediat de puneri în scenă; la Reactor 
de creație și experiment Cluj (apărut tot în 2014), unde textele le aparțin 
unor autori tineri cum ar fi, de pildă, Alexa Băcanu; de asemenea, la Teatrul 
„Matei Vișniec“ Suceava (care a luat ființă în 2016), unde o parte 
consistentă a repertoriului îl reprezintă dramaturgia română contemporană; 
nu în ultimul rând, la Teatrul Dramaturgilor Români București, care 
funcționează începând din 2017 și unde montați sunt cu preponderență 
scriitorii-dramaturgi care au debutat în a doua parte a secolului XX. Această 
ultimă inițiativă a stârnit diverse controverse în lumea teatrului românesc. 
Rămâne de văzut în ce fel și dacă va influența existența acestei instituții 
statutul dramaturgiei românești pe termen mediu și lung. 

                                                 
245 Ștefan Peca, art. cit., pp. 233-234. 
246 Vezi studiul Danielei Șilindean Texte dramatice cu și fără filtru. Șase studii de caz în 
volumul colectiv editat de Oltița Cîntec, Teatrul Românesc de azi // Noi orizonturi estetice // 
Romanian Theatre Today // New Horizons, Ed. Timpul, Iași, 2017. 
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Pe de altă parte, regizorii care scriu texte de teatru – atât cei 
proveniți din mișcarea dramAcum sau descoperiți de aceasta – Gianina 
Cărbunariu și Bogdan Georgescu, cât și artiști cu viziuni similare, dar 
afirmați în Franța, cum ar fi Alexandra Badea și Eugen Jebeleanu – au 
beneficiat de o promovare puternică mai ales la Sibiu, dar și în alte câteva 
teatre din țară, consolidându-și astfel poziția. Gianina Cărbunariu a realizat, 
printre altele, două spectacole la TNRS în cadrul unor proiecte cu finanțare 
europeană care s-au bucurat de o bună vizibilitate în turnee importante, 
inclusiv la Festivalul de la Avignon și în Austria, la Wiener Festwochen. 
Din 2017 a preluat direcțiunea Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. 
Bogdan Georgescu a creat o trilogie împreună cu studenții la actorie ai 
Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu, toate cele trei texte fiindu-i publicate 
automat bilingv în Antologie, în vreme ce spectacolele i-au fost promovate 
prin programul Manifest pentru dialog dezvoltat de TNRS împreună cu 
BRD în turnee naționale prin mai multe orașe ale țării, cu reprezentații 
succedate de dezbateri și discuții cu publicul. De asemenea, Antisocial, 
primul spectacol al trilogiei, a avut parte de un turneu în Statele Unite ale 
Americii în 2016 și a fost prezentat la Paris în anul 2018, în cadrul 
programului bilateral Saison croisée. 

Dintre numele lansate în ultimii șapte ani în dramaturgia română 
merită menționat cel al lui Elise Wilk – cu un volum de teatru publicat, 
piese traduse în limbi străine și montate în mai multe teatre din țară (dintre 
care Pisica verde și Avioane de hârtie sunt cele care se bucură de un real 
succes), dar i-aș aminti și pe Cătălin Ștefănescu, important om de 
televiziune și moderatorul secțiunii spectacole-lectură din cadrul FITS în 
ultimii nouă ani, și pe fondatorul teatrului Auăleu, Ovidiu Mihăiță, care a 
publicat recent într-un volum piesele deja montate. 

Ca o concluzie generală, se poate afirma că în anii scurși de la 
Revoluție s-a câștigat mai degrabă un set de piese importante decât un 
număr de dramaturgi „de cursă lungă“ relevanți – excepțiile sunt puține. Cel 
mai mare câștig îl constituie însă depășirea fazei de izolare și coborârea 
dramaturgului din turnul de fildeș, printre practicienii scenei. 
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V. 5. Matei Vișniec, dramaturg român de talie mondială 
 

Fiind de departe cel mai valoros și, în egală măsură, cel mai 
cunoscut dramaturg român contemporan, Matei Vișniec se bucură de o 
poziție aparte în peisajul teatrului românesc. Născut în 1956 la Rădăuți, 
scriitorul se formează în contextul generației optzeci, iar în 1987, când 
opresiunile regimului comunist se acutizează, pleacă în Franța, unde cere 
azil politic. Statutul de jurnalist la Radio France Internationale, domiciliul la 
Paris și faptul că își gândește textele în limba franceză constituie atuuri 
importante în vederea promovării pieselor sale. Acestea se joacă la ora 
actuală în lumea întreagă, de la Chicago la Tokyo, de la Paris la Montreal, 
de la Buenos Aires la Avignon, de la Sibiu la Berlin. Textele lui suscită atât 
interesul teatrelor de repertoriu, cât și pe cel al companiilor independente, al 
profesioniștilor, dar și al amatorilor, al creatorilor consacrați, dar și al 
studenților sau al elevilor. Matei Vișniec are o operă vastă recompensată prin 
numeroase premii. Este, de altfel, singurul dramaturg român contemporan 
care a cunoscut un succes pe termen lung la nivel mondial consacrat, de 
asemenea, ca poet și romancier. 

Începând din anul 2016 există la Suceava un teatru de repertoriu 
condus de Carmen Veronica Steiciuc, care poartă numele marelui dramaturg 
și care s-a impus deja în peisajul teatral atât prin spectacolele de calitate 
montate aici, cât și prin Zilele Teatrului „Matei Vișniec“, festival internațional 
care promovează arta interpretativă contemporană într-o zonă din care teatrul 
a lipsit cu desăvârșire până de curând. Existența acestei instituții încununează 
demersurile îndelungate pe care Matei Vișniec și le-a asumat în domeniul 
diplomației culturale. 

Deși face parte dintre „scriitorii-dramaturgi“ (așa cum definește 
criticul Iulia Popovici această categorie247), care preferă să se întâlnească cu 
montările după textele lor abia la premieră, ceea ce m-a frapat dintotdeauna 
la Matei Vișniec de câte ori am avut ocazia de a-l întâlni în festivaluri – fie 
că e vorba despre cel de la Sibiu sau despre alte manifestări de gen 
organizate la Timișoara sau Arad – a fost felul unic în care își tratează 

                                                 
247 V. subcapitolul V.2 din prezentul volum. 
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echipele de creație, recunoștința, atenția și aprecierea cu care își înconjoară 
actorii și regizorii, devoțiunea rară cu care îi promovează, grija pe care le-o 
poartă asemeni unui adevărat părinte (nu numai spiritual) al spectacolului. 
Bine așezat și apreciat în lumea literară, cred că Matei Vișniec este un 
îndrăgostit al scenei, iar autorul se simte cel mai în elementul lui în lumea 
teatrului. 

În zecile de piese scrise până în prezent, scriitorul întrebuințează o 
gamă extrem de variată de procedee stilistice și de tematici, constante ale 
stilului său rămânând poeticitatea și prețiozitatea limbajului. Daniela 
Șilindean, cea mai bună cunoscătoare a dramaturgiei lui Matei Vișniec, 
avertizează într-un studiu publicat în revista belgiană Alternatives théâtrales 
asupra tendințelor și a tentațiilor de a i se aplica etichete abuzive: 

„Dramaturgiei lui Matei Vișniec i-au fost aplicate anumite «etichete» 
exegetice; cititorul avizat va recunoaște, de pildă, în textele dramaturgului 
elemente din ceea ce critica a numit teatrul absurdului, noul teatru, teatrul 
insolitului, teatrul deriziunii – denumiri care permit filiații și o contextualizare 
istorică și formală, dar care, de obicei, îl îndepărtează pe cititor de textul 
propriu-zis. […] 

Dacă luăm ca punct de plecare teatrului absurdului (eticheta cea 
mai abuziv asociată cu teatrul lui Vișniec), vom constata însă că e vorba 
de un tip aparte de absurd, provenit din transcrierea exagerată a unor 
realități coșmarești, dublată de o deschidere acută către subiectele lumii 
contemporane. E adevărat că teatrul lui Matei Vișniec funcționează, mai ales 
în primele volume, pe structura teatrului absurdului, cu piese în care mesajul 
este dispersat, dar coerent, cu personaje-marionetă, cu deconstrucții succesive 
– ale limbajului, ale subiectului, cu o aparentă lipsă a comunicării, cu 
atmosferă stranie și semantică arbitrară. Dar caracterul acut al observației și 
textul poetic sunt elemente care îi particularizează dramaturgia“248. 

Trebuie reținută ideea că a-l încadra pe Matei Vișniec în teatrul 
absurd reprezintă o opțiune simplă și comodă, dar constituie și o capcană 
care face imposibilă înțelegerea corectă și surprinderea tuturor nuanțelor pe 

                                                 
248 Daniela Magiaru, La dramaturgie de Matei Vișniec : définitions, limites, frontières, în 
„Alternatives théâtrales 106-107“. La scène roumaine. Les défis de la liberté, Bruxelles, 2010. 
Textul a fost tradus și publicat în limba franceză, însă citatul provine din studiul în original. 
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care scriitura sa le are. În același studiu, Daniela Șilindean oferă o privire de 
ansamblu foarte densă asupra operei dramaturgului, structurând-o în jurul 
ideii de „navetă“ și în funcție de mai multe categorii tematice: 

„Întreaga operă a lui Matei Vișniec se situează în jurul conceptului 
de navetă, fie că este vorba de cea geografică (România – Franța) sau 
lingvistică (între română și franceză – căci autorul își traduce textele dintr-o 
limbă în alta), fie de cele intra-textuale: de intertextualitate, onirice (granița 
dintre vis și trezie), stilistice, de registru, formale, estetice și ale absurdului 
(disipat înspre grotesc), spațiale și temporale (există multe prefaceri spațiale 
și numeroase alunecări în timp ale personajelor). Dacă vom urmări 
principalele obsesii și noduri textuale ce definesc universul dramaturgului, 
vom remarca fragmentarul, hiper-sensibilitatea, poeticitatea, racordul puternic 
la miracolele și ororile existenței. Un model dramatic Matei Vișniec ar putea 
fi re-creat și din categoriile tematice. O posibilă trasare ar putea cuprinde: 
reconstituirile lirice (plecând de la alunecarea poeziei în teatru și de la 
«dramatismul» poeziilor), dialogurile culturale subiective (piese în care 
Beckett, Cehov, Meyerhold, Shakespeare, Cioran, Ionesco populează 
universul livresc). Poveștile de dragoste (Frumoasa călătorie a urșilor 
panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt, Marile 
maree, Nu mai sunt iepurașul tău drag, Femeia-țintă și cei zece amanți, 
Lettres d’amour à une princesse chinoise ou Comment j’ai dressé un 
escargot sur tes seins) sunt piesele cele mai poetice ale autorului, în care 
cheile de lectură permit treceri succesive prin vis, fantezie sau alegoric. 
Miturile sunt la Matei Vișniec mituri biblice lichefiate, sau recompuse, care 
relevă tragedii în miniatură (Păianjenul în rană, Crucificatul). Realitatea se 
prezintă sub aspectele sale deconcertante, iar raportul istorie – ficțiune 
suferă contorsionări spectaculoase (Ioana și focul). Viziunea despre 
contemporaneitate (Teatru Descompus sau Omul-ladă-de-gunoi, Despre 
sexul femeii – câmp de luptă în războiul din Bosnia) ar putea fi rezumată în 
«strigăte de oroare la vederea ororilor acestei lumi», iar comunismul sau 
trecutul care nu trece (Istoria comunismului povestită pentru bolnavii 
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mintal, Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre) trage 
semnale de alarmă la adresa utopiilor de orice tip“249. 

Una dintre cele mai importante calități ale dramaturgului este 
versatilitatea, faptul că, deși are anumite teme predilecte, nu se cantonează 
în aceleași problematici, stiluri, procedee artistice, fiind atras de experiment 
și asumându-și o mare libertate în raport cu propria operă. Preocupările sale 
țin de temele universale fundamentale: dragostea, destinele singulare, 
raportarea individului la istorie, alienarea în societatea contemporană, fuga 
în imaginar, rescrierea marilor mituri. Matei Vișniec glisează cu lejeritate de 
la grotescul pe care își construiește o comedie precum Angajare de clovn sau 
textul modular Teatru Descompus sau Omul-ladă-de-gunoi la poeticitatea și 
stranietatea din Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un 
saxofonist care avea o iubită la Frankfurt, de la fantasticul și burlescul 
prezente în Femeia țintă și cei zece amanți la (hiper)realismul dezolant din 
Femeia ca un câmp de luptă în războiul din Bosnia. Opera lui este marcată 
de o apetență constantă pentru ludic: ludic în relația cu cititorul prin 
complicarea voită a pistelor de lectură; ludic în relația cu propriul text prin 
nenumărate jocuri de limbaj sau prin propunerea de titluri, întâmplări și 
situații fanteziste; în fine, ludic în relația cu personajele, pe care le pune în 
situații dintre cele mai halucinante. 

O atenție deosebită merită acordată personajelor lui Matei Vișniec, 
fiindcă paleta de protagoniști propusă de dramaturg și relaționările dintre 
aceștia se remarcă printr-o varietate rară. Autorul dovedește o sensibilitate 
aparte pentru personajele cu statut special, fapt care îl poziționează la polul 
opus față de alți dramaturgi români, pasionați mai ales de soarta indivizilor 
banali și de destinul marginalilor250. Pe Matei Vișniec îl interesează nu 
regula, ci excepția, nu omul-masă251, ci făptura de elită, nu omul normal, ci 
cel diferit252. Întâlnim în textele sale indivizi care ies în evidență prin calități 

                                                 
249 Ibid. 
250 Lia Bugnar este un bun exemplu de dramaturg preocupat de oamenii obișnuiți, la fel 
cum Gianina Cărbunariu explorează în textele sale mai ales destinul inadaptaților. 
251 În sensul dat acestui termen de Ortega y Gasset în Revolta maselor, Humanitas, 
București, 2002. 
252 Vezi Lucian Boia, Între înger și fiară. Mitul omului diferit din Antichitate până în zilele 
noastre, Humanitas, București, 2004. 
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singulare (eroi cum ar fi Ioana d’Arc sau Regele Arthur ori mari oameni de 
cultură ca Ionescu, Cioran, Beckett, Cehov, Meyerhold), prin povestea lor 
ieșită din comun (Femeia cu un cuțit înfipt în ochiul stâng, sortită să 
parcurgă un sordid ritual al infidelității pentru a răzbuna mutilarea provocată 
de omul iubit; Dorra, victima unui viol colectiv; anonimii din Teatru 
descompus, prin atitudinea lor placidă față de realitatea înconjurătoare), prin 
statut (marii absenți ai literaturii, cum ar fi Godot și Bobik, apar la Vișniec 
pentru a-și vărsa năduful asupra creatorilor lor căzuți în text, deveniți, la 
rândul lor, personaje) sau prin trăsăturile lor spectaculoase (Omul cu o 
singură aripă, Animalul care seamănă perfect cu omul). 

Adesea nici nu avem de-a face cu personaje umane sau aparținând 
unei specii bine delimitate. În textele lui Matei Vișniec se regăsesc și 
creaturi mixate după principiile grotescului253, având atât trăsături umane, 
cât și caracteristici animale. Un exemplu grăitor în acest sens îl constituie 
Omul cu o singură aripă din piesa omonimă, unde personajul are o aripă în 
loc de braț. Trimiterile intertextuale la frumoasa poveste a lui Hans 
Christian Andersen, Lebedele sălbatice, se lasă ușor ghicite. Despre statutul 
aparte al personajelor vișnieciene vorbește și Laura Pavel în capitolul Un 
„cogito“ histrionic din volumul Ficțiune și teatralitate: „Adevărații protagoniști 
ai pieselor lui Vișniec nu aparțin unui regn clar definit, având deopotrivă 
caracteristici antropomorfe, zoomorfe sau mecanomorfe“254. 

Este, și aceasta, o dovadă în plus a libertății pe care și-o asumă 
dramaturgul. Daniela Șilindean insistă în volumul Matei Vișniec. Mirajul 
cuvintelor calde asupra apatiei, a non-acțiunii ce caracterizează 
personajele (mai ales în Angajare de clovn și în Teatru descompus): 

„Descompunerea, în toate chipurile ei – fizică, spirituală, organică, 
anorganică – și spălarea creierului, anihilarea ființei sunt două operațiuni 
puse la mare preț și acceptate cu multă nesăbuință de către personajele lui 
Matei Vișniec. Acestea din urmă sunt apariții fantomatice în clarobscur și 
populează situații ce trebuie intuite. Oamenii sunt prizonieri ai propriilor 
obsesii, ai obiceiurilor ruginite, ai placidității și non-acțiunii. Ei vegetează, 

                                                 
253 Vezi Wolfgang Kayser, Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung, 
Gerhard Stalling Verlag, zweite Auflage, Oldenburg, Hamburg, 1961, p. 25. 
254 Laura Pavel, Ficțiune și Teatralitate, Limes, Cluj-Napoca, 2003, p. 127. 
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nu trăiesc, funcționează ca mecanisme ale căror creiere sunt trecute printr-
un proces sistematic de suprimare. […] «Ființele de hârtie», cel mai adesea 
ironizate de autor, au o identitate ștearsă, eu-uri dispersate sunt luate drept 
modele umane. Prezența unei situații-limită conduce la un tip de personaj: 
non-eroul într-o situație grotescă, dezumanizat de angoasă. Demitizarea 
intervine ca procedeu galopant; moartea, Dumnezeu și eroul devin concepte 
incerte, răsturnate, așa cum sesiza Bogdan Crețu“255. 

Aceste trăsături îi apropie pe protagoniștii lui Matei Vișniec de 
personajele „noii drame“, radiografiate cu acuratețe de către Marina 
Davîdova. Acestea „sunt aproape întotdeauna victime. Verbele vieții lor 
sunt conjugate întotdeauna la diateza pasivă, a suferinței“256. Într-adevăr, 
Omul din cerc nu trăiește, ci e trăit, nu își asumă existența, ci preferă 
vegetarea în siguranța călduță a cercului de cretă257. Cei trei clovni bătrâni 
din Angajare de clovn își etalează aproape cu fală neputința, eșecurile și 
efectele unei îmbătrâniri urâte pe fondul așteptării ridicole ce amintește mult 
de textul lui Beckett. În plus, Matei Vișniec acordă un interes aparte 
raporturilor alambicate dintre călău și victimă. Piesele sale sunt locuite de 
victime de toate tipurile, autorul fiind interesat de mecanismele prin care se 
poate inversa statutul unui personaj de la călău la victimă, de la victimă la 
erou, de la erou la anti-erou. 

O altă caracteristică simptomatică a protagoniștilor săi, diagnosticată 
de Laura Pavel și care reia ideea de vegetare, de contemplare a propriei 
existențe, este aceea de călător neimplicat: 

„Ipostaza emblematică a personajului vișniecian este de călător 
privind «de la distanță spre / propria călătorie / reflectată în ochii giganților 
împietriți». (De la mare distanță, în Poeme ulterioare). Dorita unificare a 
sinelui pulverizat într-o multiplicitate de fantome pare realizabilă numai în 
urma unei inedite terapeutici histrionice, înfăptuită însă, ca într-un terifiant 
ritual escatologic, abia în fața ultimei uși existențiale“258. 

                                                 
255 Daniela Magiaru, Matei Vișniec. Mirajul cuvintelor calde, Ed. ICR, București, 2010, p. 43. 
256 Marina Davîdova, Sfârșitul unei epoci teatrale, Editura Nemira, București, 2006, p. 47. 
257 Nu întâmplător de cretă, dacă e să ne gândim la prelucrările lui Bertolt Brecht pe tema 
cercului de cretă, care au la bază o veche poveste chinezească. 
258 Laura Pavel, op. cit., p. 121. 
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Ceea ce știu foarte bine protagoniștii săi este să se povestească. Fie 
că o fac prin dialoguri, în monologuri (Teatru descompus sau Omul-ladă-
de-gunoi), în jurnale (Kate, în Femeia ca un câmp de luptă) sau prin 
intermediul scrisorilor (Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau 
Cum am dresat un melc pe sânii tăi), protagoniștii vorbesc pentru a se 
confesa sau doar pentru a umple tăcerea259. „Singurul reper al identității 
acestora rămâne exercițiul, adesea agonal și delirant, al propriei vorbiri. Iar 
fluxul debordant al vorbirii produce imagini care se constelează pentru a 
invoca nu mai mult decât fantoma unui sens, altfel absent“260. 

Dintre toți dramaturgii români contemporani, Matei Vișniec este, cu 
certitudine, cel care s-a bucurat, pe termen lung, de cea mai importantă 
promovare în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. 
Scriitorul este o prezență constantă la Sibiu încă de la primele ediții ale 
evenimentului. Selecția FITS cuprinde anual cel puțin un spectacol pe texte 
vișnieciene, cel mai adesea fiind vorba despre producții realizate în afara 
țării (inclusiv spectacole invitate de la Chicago sau Tokyo). De-a lungul 
anilor i-au fost programate numeroase lansări de carte, a susținut conferințe, 
a avut întâlniri cu studenții. Nu în ultimul rând, un ciclu de texte de o rară 
sensibilitate la care mă voi referi pe larg în continuare a făcut parte din 
selecția mea în anul 2011, a fost publicat în Antologie în limba franceză, dar 
și în traducerea exemplară a Danielei Șilindean (Magiaru) și s-a bucurat în 
primă fază de un spectacol-lectură în cadrul FITS în interpretarea actorului 
Ciprian Scurtea, apoi, la inițiativa acestuia, de o punere în scenă la Teatrul 
Național „Radu Stanca“ Sibiu. 
 

V. 5. 1. Scrisorile de dragoste – o exhibare a ludicului în nuanțe de 
grotesc 
 

Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un 
melc pe sânii tăi propune două seturi de monoloage foarte diferite ca 
tematici și dimensiuni. Textele au fost publicate în Antologia din 2011 și 

                                                 
259 Vezi Daniela Magiaru, Matei Vișniec. Mirajul cuvintelor calde, Ed. ICR, București, 
2010, p. 63. 
260 Laura Pavel, op. cit., p. 115. 
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republicate, în același an, tot la Humanitas, într-un volum de sine stătător 
(cu titlul redus la Scrisori de dragoste către o prințesă chineză). 

Autorul pune sub aceeași umbrelă două seturi de texte stranii care 
stârnesc curiozitatea încă din titlu, prin fantezia debordantă pe care acesta o 
emană. Bogat în informație, titlul se încadrează, prin această caracteristică, 
într-o lungă serie a autorului. Menirea lui este aceea de a păcăli cititorul. 
Așa cum ne-a obișnuit în repetate rânduri dramaturgul, titlul conține un șir 
întreg de capcane – este o invitație la joacă sau o falsă pistă de lectură. 
Opțiunea contopirii celor două cicluri este exclusă din start, fapt sugerat de 
conjuncția disjunctivă „sau“. Nu este vorba despre o alipire, ci despre o 
alegere, întrucât cele două universuri tematice se exclud. 

Matei Vișniec reușește să creeze o imagine extrem de plastică, ce 
excedează cotidianul prin pronunțate note suprarealiste. Titlul induce în 
eroare pe mai multe planuri: pe de o parte, prin ordinea aleasă de autor, 
deoarece primul ciclu este cel căruia i s-ar cuveni denumirea Cum am dresat 
un melc pe sânii tăi, în vreme ce al doilea set de epistole se desfășoară sub 
genericul Scrisori de dragoste către o prințesă chineză. Apoi, deoarece 
primul set are ca teme centrale dragostea și hegemonia vieții de cuplu, pe 
când al doilea dezvăluie, în ciuda titlului, relația concurențială dintre două 
companii diametral opuse ca viziune și modul în care acestea încearcă să se 
saboteze reciproc. În primul caz, subiectul care asigură unitatea este iubirea. Nu 
avem de-a face cu scrisori, ci cu false scrisori, de fapt cu confesiuni, cu 
declarații de dragoste care sfidează absența adresantului. În cel de-al doilea caz 
putem vorbi, într-adevăr, despre scrisori, însă, în ciuda pistei de interpretare 
sugerate de titlu, acestea nu-i sunt destinate unei prințese chineze, ci Marelui 
Consilier Imperial pentru Aranjamente Florale. În continuare mă voi referi la 
primul set de texte, acesta fiind mult mai ofertant pentru scenă. 

Monoloagele din prima parte reiau formula modulară deja verificată 
în Teatru Descompus sau Omul-ladă-de-gunoi. Textele au o frumusețe 
aparte, care exemplifică foarte bine raporturile dintre ludic și grotesc, 
realism și cădere în fantastic, dragoste și alienare, izolare și frica de a fi 
părăsit, teme prezente constant în opera dramaturgului. Trasând câteva chei 
de lectură, Daniela Magiaru face, în caietul-program al spectacolului sibian, 
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o scurtă prezentare a ciclului, punând relațiile dintre El și Ea sub pecetea 
iubirii curtenești: 

„Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un 
melc pe sânii tăi ne face martorii unui fals epistolar ce descrie o legătură de 
cuplu, oglindită în fantasme, plăsmuiri și hârtie. E o poveste care își scrie 
acordurile pe «suprafața nopților albe», în care sunt dresați în tăcere fluturi sau 
melci, acele nopți în care inima fuge literalmente din piept lăsând răni adânci sau 
explodează răspândind așchii cordiale prin tot corpul. El, un trubadur compus din 
multiple unghiuri ascuțite: deznădăjduit, ironic, înduioșat, îndrăgostit, blazat, 
consumat de și în gânduri, uitat – încercând să pună în cuvintele potrivite 
inexprimabilul. Ea, o donna angelicata a cărei imagine se reflectă intermediat, 
plămădită din cuvinte, rememorări sau himere. O relație în care pliurile sunt 
mereu surprinzătoare și mereu la granița (hiper)realității și a visării. De altfel 
structura textului extrem de carnală – cele treisprezece scrisori – ne oferă tot 
atâtea ipostaze de inimă, de suflet, de cord. Scrisori de dragoste către o prințesă 
chineză poate funcționa ca mic tratat de seducție, în care rolul seducătorului și al 
«victimei» sunt interșanjabile“261. 
 Evocarea Danielei Magiaru surprinde mai ales modul în care Matei 
Vișniec explorează trăirile contradictorii ale eroului său, dar și rafinamentul 
pe care se bazează relațiile dintre personaje. Dramaturgul realizează foarte 
iscusit trecerile abrupte de la o stare la alta, de la un sentiment la altul, de la 
o emoție la alta exemplificând cu o precizie aproape matematică viziunea 
propusă de laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, poetul și eseistul 
Octavio Paz, în remarcabilul său volum Dubla flacără. Dragoste și erotism. 
Autorul sondează aici legătura intimă între sex, erotism și dragoste, 
ajungând la concluzia că „[n]u există dragoste fără erotism, după cum nu 
există erotism fără sexualitate. Dar lanțul se rupe în sens invers: dragostea 
fără erotism nu e dragoste, iar erotismul fără sex e de neconceput și 
imposibil“262. Paz subliniază intensitatea trăirilor îndrăgostitului și observă 
schimbările de stări care se petrec fulgerător, atrăgând atenția asupra laturii 

                                                 
261 Daniela Magiaru, în caietul-program al spectacolului Scrisori de dragoste către o 
prințesă chineză, TNRS, regia Cristi Juncu, cu Ciprian Scurtea și Vlad Robaș, stagiunea 
2011-2012. 
262 Octavio Paz, Dubla flacără. Dragoste și erotism, Humanitas, București, 1998, p. 101. 
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profund dureroase a iubirii și insistând, de asemenea, asupra asocierilor pe 
care limbajul popular de pretutindeni le propune: 
 „Ca toate marile creații ale omului, dragostea este dublă: e norocul 
cel mai mare și nenorocirea cea mai mare. […] Îndrăgostiții trec fără 
încetare de la exaltare la deziluzie, de la tristețe la bucurie, de la furie la 
tandrețe, de la disperare la senzualitate. […] [Î]ndrăgostitul e animat în 
permanență de emoțiile lui contradictorii. În toate epocile și pretutindeni în 
lume, limbajul popular e plin de expresii care descriu vulnerabilitatea 
îndrăgostitului: dragostea este o rană, o plagă. Dar, așa cum spune Sfântul 
Ioan al Crucii, «o plagă dăruită», «o cauterizare dulce», «o rană dătătoare de 
delicii». Da, dragostea este o floare de sânge. Este și un talisman. Îndrăgostiții 
sunt apărați de vulnerabilitatea lor. Scut le este lipsa de apărare, sunt înarmați 
cu propria lor goliciune“263. 

Matei Vișniec pleacă în textele sale de la aceleași premize, dar 
surpriza apare atunci când constatăm că autorul ia lucrurile ad literam. 
Prima epistolă a ciclului gravitează în jurul inimii ce ignoră legile anatomiei 
și iese literalmente din pieptul îndrăgostitului pentru a-și celebra autonomia. 
Procedeul se bazează mult pe grotesc și amintește de Nasul lui Gogol, însă 
miza e cu totul alta. Matei Vișniec reușește să redea prin imagini emoționante, 
de o infinită duioșie, starea de îndrăgostire: vibrațiile provocate de 
expectativă, nerăbdarea, așteptarea iubitei, inconstanța trăirilor, planul de 
cucerire, făurirea în imaginar a discursului justificativ. 

Autorul mizează pe nenumărate jocuri lingvistice, pe proverbe 
construite plecând de la inimă ca locaș al iubirii. Vișniec preia aceste 
expresii literal: astfel, îndrăgostitul își va extrage inima din piept spre a i-o 
oferi în dar iubitei și pentru a putea vorbi cu inima deschisă. Personajul își 
imaginează complotul („Pentru că știți, doamnă, între dumneavoastră și 
inima mea există o relație pe care nu mai știu s-o stăpânesc“264). Tonul este 
confesiv, aproape complice, protagonistul expunându-și nenorocirea legată 
de nesupunerea inimii ce organizează din pieptul său succesive evadări 

                                                 
263 Ibid, pp. 196-197. 
264 Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un melc 
pe sânii tăi, în Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“ a 
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Humanitas, București, 2011, p. 213. 
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nocturne. Descrierea e plastică, minuțioasă, iar autorul nu omite niciun 
detaliu. El trece în revistă gravitatea situației, dar și demersurile cordului și 
obstacolele concrete pe care acesta le are de înfruntat: 

„Să îți dai seama că pieptul tău este gol, că inima ta nu mai e la locul 
ei, că inima ta nu mai e cu tine, că inima ta a fugit de acasă... e grav. Să 
aprinzi lumina și să-ți observi inima târându-se ca un crab pe pământ, 
îndreptându-se către fereastră, cățărându-se pe draperie și încercând să 
evadeze pe fereastra deschisă... […] Dac-ați ști de câte ori mi-am recuperat 
inima în plină noapte de la colțul străzii sau chiar din stația autobuzului pe 
care îl iau de obicei pentru a merge la dumneavoastră. O inimă singură, 
roșie-roșie, la capătul puterilor, după ce a părăsit un piept, după ce a coborât 
din pat, după ce a parcurs distanța dintre pat și ușă, după ce a ieșit prin ușița 
pisicii, după ce a coborât scările și după ce a traversat strada... chiar nu e 
normal... o inimă singură aflată la capătul puterilor să aștepte într-o stație de 
autobuz la ora patru dimineața...“265 

Granița dintre real și ireal se șterge. La nivel lexical, planul figurat e 
cucerit de cel propriu, fantasticul se intersectează cu banalul – „din fericire, 
inimile nu fug prea repede“266 –, iar datele anatomice par insensibile la 
universul interior: „inima unui adult cântărește între 300 și 350 grame, asta e 
tot, este demonstrat, între 300 și 350 grame indiferent de lucrurile pe care le-
am trăit, de emoțiile pe care le-am avut, de durerile pe care le-a simțit“267. 
Odată cu revelația asupra anormalității situației ne sunt furnizate amănunte 
de factură anatomică, iar personajul conchide cu afirmația că inima „este un 
organ pe care omul a reușit să-l sedentarizeze“268 sau, cu alte cuvinte, inima 
e un organ pe care omul a reușit să-l îmblânzească (a se citi dreseze). 
Această îmblânzire constituie, desigur, doar o aparență. 

Nuanțele tensiunii amoroase, inconstanța și intensitatea trăirilor sunt 
surprinse prin enumerarea de verbe ale acțiunii. Frământările vor culmina 
printr-o explozie ce proiectează așchii de cord prin tot corpul personajului. 
Matei Vișniec reușește un du-te-vino impresionant între sensul propriu, 

                                                 
265 Ibid., p. 214. 
266 Ibid. 
267 Ibid., pp. 214-215. 
268 Ibid., p. 215. 
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planul anatomic și sensul figurat, cu toate semnificațiile inimii. Vindecarea 
de efectele exploziei se va face nu prin medicație, ci prin izolare, printr-un 
an de singurătate: 

„Am avut nevoie de un an întreg de singurătate pentru a-mi 
reconstitui inima, pentru a pune laolaltă totul... 

Iată de ce, doamnă, prefer acum să-mi pun inima pe masă, în fața 
dumneavoastră, între noi, la vedere... Dacă vreodată mai explodează, cel 
puțin veți purta și dumneavoastră urmele...“269 

Finalul reia acțiunea imaginată inițial, aceea de extragere a inimii din 
piept: e o asigurare în plus, o centură de siguranță, pentru că, dacă va fi ca 
inima să explodeze iar, iubita ar purta la rândul ei urmele, fiind oricum parte 
din inima lui. 

Cel de-al doilea text din ciclu ne introduce într-o atmosferă de 
poveste („Se făcea că ea trecea pe acolo“270), dar glisează apoi în sfera unei 
banale întâlniri dictate de hazard: el – naratorul – cade pe stradă și se lovește. 
Rana sa o face pe Ea să se oprească din drum. Dialogul este construit cu 
măiestrie, autorul surprinzând stângăciile inițiale, stinghereala dintre cei doi, 
dar și comentariile lui cu privire la situația creată, iritarea de a fi fost surprins 
în ipostaza de victimă și sarcasmul vizavi de reacțiile ei. Interesul femeii 
pentru accidentat se explică, mai întâi, prin compasiune: 

„Dar zău, doamnă, nu aveți ceva mai bun de făcut, doamnă, decât să 
vă legați de rana mea? 

Și atunci a venit cu aceste cuvinte, aceste cuvinte incredibile, cele 
mai reușite din toate povestea, ascultați-le... Mi-a spus... 

Sunteți un om rănit și asta mă mâhnește. 
Nu? E bună... «Sunteți un om rănit și asta mă mâhnește.» Chiar că-i 

bună. În tot cazul, eu consider că e bună, în tot cazul, asta m-a emoționat și 
m-a amuzat în egală măsură, și am continuat să strig...“271 

Situația se frânge fără avertisment, iar rana devine un pars pro toto 
pentru bărbat, apoi întreaga poveste capătă dimensiuni astronomice: 

                                                 
269 Ibid. 
270 Ibid., p. 215. 
271 Ibid., p. 217. 
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„Sunteți o rană ce se târăște pe jos. Nu e bine pentru oraș. Nu e bine 
pentru cetățenii care vor ieși în curând din casele lor pentru a merge la 
serviciu. Nu aveți dreptul să sângerați așa în mijlocul pieței, la ora cinci 
dimineața...“272 
  Atmosfera realistă înșelătoare se disipează, autorul schimbând brusc 
registrele, legile, convențiile și plonjând în alte sfere textuale. Astfel, o 
informație inițială ce nu părea să ofere vreo cheie de interpretare validă 
(„rana mea care avea ceva dintr-o oglindă“273) devine pista pe care se 
construiește acțiunea, întrucât instinctul de autoconservare cedează, iar 
femeia, tot mai fascinată, tot mai instigată și mai excitată la vederea rănii, va 
sfârși prin a fi absorbită, la propriu, de aceasta. 

Cea de-a treia scrisoare reia și duce mai departe ideea enunțată în 
primul text, aceea a inimii fugare. Aici inima nu se va mai mulțumi însă 
cu o evadare solitară, devenită de pe acum rutină, ci va prelua inițiativa 
devenind „lider de opinie“ și organizând o fugă în grup. Inima 
complotează cu un alt organ pe care personajul se sfiește să-l numească 
fățiș și pentru care va inventa o serie întreagă de eufemisme, care mai de 
care mai fantasmagorice: 

„Înțelegeți, doamnă, că am rămas extrem de perplex... Cu evadările 
inimii mele eram deja mai mult sau mai puțin obișnuit... dar... să organizeze 
o evadare în doi... și mai ales cu... cu... al meu... a mea... nu îndrăznesc să 
pronunț acest cuvânt pentru că oricum nu există un cuvânt just care să 
desemneze acest... această realitate... această parte din mine însumi care... 
această ieșire din mine însumi care... acest inconvenient, această povară, 
această formă de veghe continuă, această comedie metafizică, această formă 
de fugă în viitor, această tentativă de invadare neîncetată, această slăbiciune 
atât de vizibilă, această forță moale, acest prizonier ce evadează pe 
contrasens, acest milog erotoman, acest...“274 

Umorul propus de Vișniec este unul subtil, construit pe nuanțe 
multiple. Dacă evadările inimii pot deveni o rutină, fuga organului sexual e 
de natură să stârnească furori, lăsându-și posesorul perplex. Înșiruirea 
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sintagmelor ce l-ar putea denumi subliniază sentimentele contradictorii ale 
personajului: uluirea, furia, neputința, umilința. Protagonistul încearcă o ultimă 
reconciliere cu organul răzvrătit, însă argumentele – de la cele pragmatice, 
logice la cele patetice, sunt sortite eșecului. Reproșurile celor doi dezertori par 
împrumutate din registrul unei dispute conjugale și se țin lanț: 

„Ascultă, noi doi nu mai avem ce să ne spunem. 
Ba nu, așteaptă, ce faci tu nu e normal, nu e prevăzut... adică, noi doi 

avem un contract, suntem de ceva vreme împreună, se cade să facem 
anumite lucruri, în același timp... 

Contractul e reziliat. Adio. 
Dar, vreau să spun... am reacționat întotdeauna împreună, am făcut 

lucruri împreună, avem o memorie comună... 
Ascultă, n-ai făcut altceva decât să-mi pui încontinuu piedici. Și mi-

a ajuns. Asta nu e viață... Iar sentimentul tău neîncetat de rușine, pe care 
nu-l înțeleg...  

Ea, vreau să zic... nerăbdătorul... era în mod vizibil revoltat, chiar 
foarte revoltat, în tot cazul foarte supărat, hotărât iremediabil să facă act de 
separare, de... Iar ea, inima mea, pentru a-l susține, s-a apucat și ea să latre: și 
tăcerile tale... renunțările tale... și ezitările tale... și scuzele tale neîncetate... 
și retragerile tale... Adio!“275 

Invocarea contractului e menită să stârnească râsul. Niciun argument 
nu mai poate salva situația: complicitatea dintre trup și suflet, dintre iubirea 
spirituală și cea carnală e definitivă. Rezultatul gâlcevii e imaginea dezolantă 
(dar și extrem de comică) a unui trup părăsit de organe. Controversa se 
construiește pe clișeele arhicunoscute ale certurilor de cuplu, aspect ce sporește 
calitatea textului și senzația de ilar, provocând nu râs eliberator, ci un râs cu 
noduri în gât. În final, personajul nu poate decât să recunoască faptul că omul e 
un exemplu foarte prost pentru organele sale interne și să sfârșească prin a 
vegeta, dominat de vidul interior (vid la figurat, dar și la propriu). 
 Pe coperta patru a volumului Scrisori de dragoste către o prințesă 
chineză autorul își justifică demersul astfel: 
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 „Prin aceste texte mi-am propus de fapt un joc cu literatura erotică. 
Personajul pe care l-am imaginat nu-și interzice nimic, cu excepția vulgarității 
(unul dintre marile flageluri ale lumii contemporane, mai ales în literatură). 

Caligraf al fantasmelor, personajul meu redescoperă curtoazia, nu 
îndrăznește să-și trateze iubita la persoana a doua singular, constată că 
erotismul are doar de câștigat atunci când își dă întâlnire cu Doamna Poezie 
și Domnul Umor.“276 

Scrisoarea următoare are în centrul său universul obiectual ce 
constituie mediul, cu o puternică încărcătură erotică, în care se desfășoară 
randevuurile cu iubita. Complicitatea dintre obiecte și îndrăgostiți e totală, 
fapt ce sporește intensitatea trăirilor, creând o atmosferă stranie, misterioasă, 
dar și jucăușă: 

„Și supiera, grațios însărcinată cu această supă de ceapă, gata să 
povestească în orice clipă în detaliu circumstanțele care au ajutat-o să ajungă 
în această stare... Oh, doamnă, toată camera dumneavoastră respiră, de fapt, o 
complicitate erotică totală“277. 

Totuși, autorul nu are în vedere elogierea ustensilelor și nici găsirea 
de înțelesuri ascunse pentru acestea. Miza nu este învestirea obiectelor cu 
sensuri dintr-o sferă superioară, cum e cazul în poeziile lui Rainer Maria 
Rilke. Nu este vorba nici despre fetișism. Nu, întreaga cameră, toate obiectele 
sunt nu martori impasibili, ci complici activi în ritualul amoros. Autorul 
creează imagini luxuriante ale mesei servite în doi. Surplusul de erotism pe 
care femeia îl degajă se răsfrânge și asupra ustensilelor ce o înconjoară. În 
același timp, bărbatul se folosește de acestea inventând diverse trucuri pentru 
a-și înlesni accesul – vizual – către iubită: 

„Îmi dați, vă rog, încă o dată, sarea, doamnă? Vă mărturisesc nu este 
pentru a mai săra puțin această minunată mâncare exotică pe bază de broaște 
marinate pe care mi-ați pregătit-o și care este perfectă... nu, e mai degrabă 
pentru a vă vedea încă o dată brațul desprinzându-se de breteaua subțire a 
rochiei dumneavoastră, călătorind grațios pe deasupra mesei, apucând solnița 

                                                 
276 Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză, Humanitas, București, 2011.  
277 Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un melc 
pe sânii tăi, în Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“ a 
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, ed. cit., p. 222. 
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și traversând apoi încet spațiul neîndurător care ne separă pentru a mi-o 
încredința cu un zâmbet pătrunzător...“278 

O altă scrisoare gravitează în jurul cuvintelor, perspectiva amintind de 
eseul Hertei Müller Heimat ist das, was gesprochen wird (Patria este ceea ce 
se vorbește)279, dar și de Scrisoarea lordului Chandos, de Hugo von 
Hofmannsthal, despre neputința limbajului de a descrie lumea și despre 
neîncrederea cu care trebuie tratată limba. Avem, din nou, în față un text 
confesiv, adresat unei doamne absente, în care personajul masculin ia 
atitudine față de cuvinte, față de limbaj, și le critică înverșunat. Bărbatul 
vorbește despre imposibilitatea cuvintelor de a-i reda trăirile, dar și despre 
atracția resimțită față de anumiți termeni. Relația cu limbajul este una 
conflictuală, duală, căci niciunul dintre demersurile sale de a-și descrie 
simțămintele nu are sorți de izbândă. Acestea oscilează între dragoste și ură. 
Surpriza constă în raportarea limbii, a cuvintelor la contextul erotic, cu 
păstrarea tonului grav: 

„Doamnă, cuvintele sunt o moștenire care mă exasperează. De 
fiecare dată când vreau să spun ceea ce simt pentru dumneavoastră, în raport 
cu dumneavoastră sau după întâlnirile noastre, nu găsesc cuvintele potrivite. 

Și, cu toate acestea, fac exerciții, scotocesc printre miile de dicționare 
din biblioteca mea... Și inventez, chiar, cuvinte susceptibile să explice cumva, 
chiar și într-o manieră aproximativă, senzațiile și dorințele mele, angoasele și 
lipsa de cunoștințe. […] 

Îmi reproșați că urăsc cuvintele. Dar nu e adevărat. Vă jur. Sunt 
enorm de multe cuvinte de care sunt îndrăgostit. Dar e adevărat că îmi plac 
mai ales cuvintele cărnoase, rubensiene, cuvintele cu sâni mari și fese 
frumoase, cuvintele care vibrează în gură mult timp după ce au fost 
pronunțate. Și îmi plac și cuvintele periculoase, cuvintele pentru care se 
                                                 
278 Ibid., p. 224. 
279 În context politic, manipularea prin limbaj și instrumentalizarea acestuia sunt tematizate 
de Herta Müller în Heimat ist das, was gesprochen wird (Patria este ceea ce se vorbește): 
„Limbajul nu se situează în afara vieții. Trebuie să urmărim ce face cu oamenii. În fiecare 
context, intențiile îl preced. Dacă asculți cu atenție, el nu poate ascunde ce are de gând cu 
oamenii. Și ceea ce face cu oamenii a fost și rămâne singurul criteriu, criteriul indispensabil 
al fiecăruia în judecarea limbajului. […] și în ce privește limbajul avem zilnic nevoie de un 
registru situat între legitim și inacceptabil“. Herta Müller, Heimat ist das, was gesprochen 
wird, Gollenstein, Blieskastel, 2001, p. 43, trad. m., A.M. 
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măcelăresc de obicei soldații pe câmpul de luptă, cuvintele care devorează 
moartea și care nu rămân niciodată orfane“280. 

Autorul știe să creeze imagini frumoase, în care cuvintele pot fi 
cărnoase, rubensiene, voluptoase, cu fese încântătoare, împrumutând, de fapt, 
atribute umane, feminine. Gândul este preluat și dezvoltat din poemul 
Cuvintele rubensiene, publicat în volumul La masă cu Marx281. Astfel, ele 
pot îmbrăca nuanțe și forme variate și nu exprimă doar pericolul, ci devin, ele 
însele, primejdioase, devoratoare. Matei Vișniec reia ideea revoltei organelor 
și o aplică asupra cuvintelor, dezgustate de conținutul pe care trebuie să-l 
redea. Este o opțiune ce presupune învestirea termenilor cu rațiune și cu 
voință proprie. Forța cuvintelor e folosită în sens propriu, ele fiind capabile 
de răzvrătiri și de refuzuri categorice: 

 „De altfel, atunci când cuvintele sunt foarte, foarte supărate, 
dezgustate de tot ceea ce sunt obligate să comunice, ele se îngroapă de 
bunăvoie în carnea arzătoare și mișcătoare a propriei noastre guri...“282 

Discursul continuă prin exemple elocvente ce se constituie în replică 
la acuzele doamnei, nemulțumită de iubitul care refuză să-i reproducă vorbele 
pe care Ea le rostește în timpul actului amoros. El se justifică, se scuză, îi 
cere iubitei să nu-i mai vorbească atunci când fac dragoste și să nu-i mai 
ceară nici lui să îi redea apoi spusele, deoarece există cuvinte care nu se 
potrivesc decât cu anumite situații, care nu se cuvin a fi rostite în orice 
împrejurare. Tonul bărbatului este de natură să domolească pasiunea 
devoratoare. Senzația de stânjeneală își face simțită prezența în vorbele 
sale. Monologul are în vedere o contextualizare a sensurilor cuvintelor, 
dar și o raportare la morală și la pudoare: 

„Doamnă, chiar trebuie să-ncetați să-mi vorbiți în timp ce facem 
dragoste. Și nu-mi mai cereți să vă repet, după, cuvintele pe care mi le spuneți 
în timp ce. Nu, serios, nu îndrăznesc să reproduc în fața dumneavoastră 
după cuvintele pe care mi le spuneți în timp ce, cele pe care mi le susurați 
în timp ce, pe care mi le șoptiți la ureche în timp ce. Nu, nu-mi cereți asta, 
                                                 
280 Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un melc 
pe sânii tăi, ed. cit., pp. 224-225. 
281 V. Matei Vișniec, La masă cu Marx, Cartea Românească, București, 2011. 
282 Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un melc 
pe sânii tăi, ed. cit., p. 225. 
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n-aș putea niciodată să vă repet după ceea ce îmi spuneți în timp ce, între 
după și în timp ce există un abis enorm, o prăpastie semantică, un gol de o 
pudoare insurmontabilă... […] 
 [D]e ce-mi vorbiți în timp ce facem dragoste, de ce aveți dumneavoastră 
nevoie de toate aceste cuvinte, să le inventați chiar, să mă faceți să ascult 
cuvinte nemaiauzite, să vorbiți aproape tot timpul, să faceți cuvintele să 
explodeze, să faceți să revină de o mie de ori același cuvânt în momentul 
plăcerii, să măsurați plăcerea în cuvinte, să aveți la sfârșit, când facem 
dragoste, un cuvânt în gură, aproape întotdeauna același cuvânt, de 
nepronunțat, de altfel, altcândva decât în timpul încleștării finale... De ce 
există cuvinte pe care nu le putem pronunța decât în timp ce facem dragoste, 
care nu rezonează în spirit decât atunci când trupurile sunt înlănțuite, topite 
unul într-altul, deposedate de materialitate, gata să-și ia zborul, gata să se 
dizolve în vid, capabile să absoarbă timpul, să se sustragă timpului, să 
termine cu temporalitatea...  

Da, doamnă, dumneavoastră vă vorbesc, și vă întreb de ce, dar de ce-
mi vorbiți mereu în timp ce, și vă doriți apoi să mă auziți vorbind după?“283 

Și acest fragment de o poeticitate aparte are o puternică încărcătură 
erotică. Raportarea la noțiuni primește, de fiecare dată, alte nuanțe, alte 
valențe și are efecte diferite în funcție de context. Practic, contextul este cel 
care dictează dacă un anumit termen va stârni sau, dimpotrivă, va stânjeni. 
Discursul personajului masculin va lua forma unei singure întrebări majore – 
de ce are ea nevoie de vorbe pentru a numi ceva ce cuvintele oricum nu pot 
exprima? Cuvintele apar hiperbolizate, ele acționează ca un barometru al 
plăcerii. Cum însă pe Ea cuvintele o eliberează, le uită imediat. De aceea îi 
cere lui să i le redea după. Nenorocirea vine din faptul că pentru El efectul e 
invers – cuvintele îl încarcă, îl copleșesc, îl înrobesc: 

„Da, știu că după nu vă mai amintiți toate aceste cuvinte... Sunt cuvinte 
care nu rămân decât în memoria pielii mele... dar eu sunt generos... dacă doriți să 
le regăsiți nu trebuie decât să scotociți, doamnă, în memoria cărnii mele, am 
devenit dicționarul cuvintelor pe care mi le spuneți în timp ce“284. 
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Propunerea iubitului conține o frumoasă stilizare a iubirii carnale, ce 
câștigă mult în profunzime – El nu-i va reproduce spusele, în schimb carnea 
sa va fi impregnată de cuvintele Ei, care vor lăsa semne pe care iubita le va 
putea interpreta; carnea va funcționa ca lexicon, dar și ca memorie vie. 
Tematizarea relației intime dintre sexualitate și limbaj nu este întâmplătoare. 
Octavio Paz propune în volumul Dubla flacără. Dragoste și erotism o 
paralelă seducătoare între erotism și poezie, ambele fiind percepute ca 
metafore: primul, pentru sexualitate, cea de-a doua, pentru limbaj: 
 „Legătura dintre erotism și poezie este în așa fel încât se poate 
spune, fără prețiozitate, că primul este o poetică trupească, iar cea de-a 
doua este o erotică verbală. Ambele se constituie printr-o opoziție 
complementară. Limbajul – sunet care emite sensuri, semn material care 
denotă idei incorporale – este capabil de a da nume celui mai trecător și 
evanescent lucru: senzației; la rândul său, erotismul nu este simplă 
sexualitate animalică; este ceremonie, reprezentare. Erotismul este 
sexualitate transfigurată – metaforă. Agentul care pune în mișcare atât 
actul erotic, cât și pe cel poetic este imaginația. Ea este forța care 
transfigurează sexul în ceremonie și rit, iar limbajul, în ritm și metaforă. 
Imaginea poetică e îmbrățișare a unor realități opuse, iar rima e copulație 
de sunete; poezia erotizează limbajul și lumea pentru că ea însăși, prin 
felul ei propriu de acțiune, este deja erotism. Tot așa, erotismul este o 
metaforă a sexualității animalice“285. 

În următorul text, cel care inspiră titlul ciclului, erotismul se 
reîntâlnește cu ludicul și cu umorul fin și bine dozat. Povestea pornește de la 
reproșul doamnei de a fi fost iubită prea în grabă. În replică, bărbatul face o 
expunere detaliată a infinitelor explorări, a călătoriilor îndelungate în susul și 
în josul trupului ei, a dresării melcului Bazil pe sânii iubitei, a 
giumbușlucurilor lor, a complicității sale cu Bazil. Posibilitatea interpretării 
melcului ca simbol al organului sexual masculin este lăsată deschisă. Se 
remarcă o diferențiere clară între masculin, ca principiu activ, și feminin, ca 
principiu pasiv. În final răzbate nevoia personajului de recunoaștere a 
calităților sale prin cererea adresată iubitei de a admite faptul că nimeni nu i-a 
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203 

explorat trupul mai atent decât el. Reținem ideea de dresură în strânsă 
legătură cu relația amoroasă. 

Următorul monolog conține ideea dezolantă a arderii scrisorilor 
primite din partea femeii iubite, a auto-incinerării lor pe măsură ce bărbatul 
încearcă să le citească. Răzbat din vorbele personajului chinul, disperarea și 
neputința. Deși el le tratează cu delicatețe, scrisorile se transformă, invariabil 
și inevitabil, în cenușă: 

„Le ce bun, doamnă, să primești mesaje pe care le aștepți uneori o 
viață întreagă și să le vezi arzând în fața ochilor chiar în momentul în care te 
pregătești să le citești?“286 

Descrierea demersului se face cu lux de amănunte, personajul sfârșind 
prin a se resemna. În final protagonistul îi adresează femeii rugămintea de a 
nu înceta să-i scrie. Faptul că mesajul nu poate ajunge la destinatar nu mai 
are nicio relevanță, dimpotrivă, scrisorile par să-și facă efectul terapeutic 
tocmai datorită păstrării intacte a aurei lor tainice: 

„Dar nu țineți cont de elucubrațiile mele. […] Continuați să-mi scrieți, 
doamnă, deoarece, chiar dacă nu reușesc să vă citesc scrisorile, ele îmi fac 
mult bine. Și oricum nu le mai deschid deloc, le păstrez așa, misterioase și 
mute, în sertarul cel mare al biroului meu...“287 

Pornind de la un poem publicat în volumul La masă cu Marx (topirea 
poemelor sale în piese de teatru este, de altfel, o procedură la care Matei 
Vișniec recurge adesea), Ea trăiește în corpul meu288, scriitorul își 
imaginează în următorul monolog o situație suprarealistă în care personajul 
devine lăcaș pentru femeia iubită. Aceasta se instalează literalmente în trupul 
său, pe care pune, fără menajamente, stăpânire. Pașii sunt rapizi și siguri și 
presupun o negociere scurtă, apoi ofensive, confruntări și renegocieri 
succesive până la capitularea finală. Textul sondează inspirat mecanismele 
prin care raportul de putere se poate altera într-o relație. Este același 
mecanism prin care se produc, treptat, schimbările la nivel politic și social, 
pare să ne avertizeze autorul. De la adăpostirea temporară pentru o zi, 

                                                 
286 Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un melc 
pe sânii tăi, ed. cit., p. 232. 
287 Ibid. 
288 V. Matei Vișniec, La masă cu Marx, Cartea Românească, București, 2011. 
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locuirea se va transforma, pas cu pas, într-una definitivă. De la perioada 
determinată se trece la perioada nedeterminată, înainte chiar ca El să se poată 
dezmetici. Dacă inițial bărbatul este cel care o tutuiește, situația se schimbă 
radical spre final, când raportul de putere se modifică. Inițial timidă, femeia 
își va schimba pe parcurs atitudinea și va pune definitiv stăpânire pe El 
dezlănțuindu-se în trupul său, posedându-l: 

„Iar ea voia să se refugieze repede sub pielea mea, în corpul meu, în 
sângele meu, în carnea mea, pentru o noapte, am crezut-o pe cuvânt, era atât 
de curtenitoare, complet goală, în fața mea, încât am cedat, am spus fie, te 
accept complet goală, toată noaptea, în pielea mea, locuiește-mă, hai, vino 
cuibărește-te în corpul meu, relaxează-te, simte-te ca acasă, gustă-mă, 
prăbușește-te în ființa mea. […] 

Cum e atât de tânără, atât de fremătândă, atât de atrăgătoare, atât de 
însetată de iubire și de mângâieri, își primește amanții în corpul meu și 
câteodată rămâne închisă acolo (cu amanții ei) zile și nopți, zile și nopți 
întregi. Iar eu o simt cum face dragoste cu amanții ei în corpul meu, o simt 
cum zburdă cu amanții ei în corpul meu cald și știu că nu prea am dreptul s-o 
deranjez în acele clipe... Și, în plus, trebuie să închid ochii, nu mai am dreptul 
de a-mi întoarce privirea spre mine însumi, orice privire introspectivă devine 
o formă de voaierism pe care o consider nedemnă, astfel că încerc să aștept 
plecarea amanților săi pentru a o putea aborda din nou și a-i spune «doamnă, 
mă locuiți prea mult, nu mai pot». Dar ea, care a început să mă tutuiască, 
pentru că acum nu-i mai este frică de nimic, îmi spune «încetează, sufletul 
meu, tu ești omul vieți mele, nu mă vei părăsi acum, vezi bine că am rămas 
însărcinată în tine»“289. 

Vestea că a devenit un soi de matrioșcă în interiorul căreia e 
adăpostită o alta care la rândul ei adăpostește o matrioșcă se revarsă asupra 
lui ca un puhoi. Atitudinea personajului alternează de la consternare la 
neputință, de la bună-cuviință la revoltă, de la naivitate la deznădejde. 
Capitularea e totală odată cu constatarea că prezența ei îi împlinește, asemeni 
unui veritabil Copil divin, existența. 

                                                 
289 Matei Vișniec, Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un melc 
pe sânii tăi, ed. cit., pp. 233-234. 
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Motorul creației, sursa de inspirație, Muza o reprezintă în scrisoarea 
următoare sânii femeii iubite. Într-o asemenea măsură, încât absența acestora 
îi paralizează creativitatea. „Nu, doamnă, în prezent nu mai scriu. Nu mai 
scriu pentru că mi-e dor de sânii dumneavoastră“290, afirmă protagonistul – 
un scriitor celebru – în debutul epistolei. Treptat ni se relevă rutina vieții de 
cuplu. Aflăm cu stupoare că sânii femeii iubite au fost nu doar imboldul 
creator al întregii opere, ci chiar autorii acesteia: 

„Odată fixate palmele mele pe sânii dumneavoastră, rămâneam 
nemișcat, respirând parfumul părului dumneavoastră […]. 

Rămâneam așa cam cinci minute, suficient pentru ca sânii 
dumneavoastră în formă de mere perfecte să îmi transmită energia de care 
aveam nevoie. Aș putea chiar spune, doamnă, că mi-am scris opera cu sânii 
dumneavoastră. […] 

Uneori, după ce vă întemnițam sânii în palme preț de cinci minute, 
urcam, alergând ca un nebun, în camera mea mansardată, pentru a începe să 
scriu înainte să se disipeze căldura ideilor acumulate în degetele mele. […] 

Dar eu mă simt teribil de vinovat, doamnă. Mă simt vinovat, deoarece 
știu, simt, nu pot uita cine este adevăratul autor al acestor cărți. În mod 
normal, doamnă, sânii dumneavoastră sunt cei care ar trebui să dea toate 
aceste autografe. Sânii dumneavoastră ar trebui primiți în Academia 
Franceză. Și tot sânii dumneavoastră, doamnă, ar trebui să încaseze toate 
drepturile de autor... eu, eu nu am fost decât un simplu mesager între uriașa 
lor rezervă de fantasme și pagina mea albă“291. 

Matei Vișniec mizează pe cartea exacerbării atracției sexuale, care atinge 
aici cote astronomice. Efectul scontat este umorul, un umor subtil și nuanțat care 
provoacă râsul, dar care propune, de asemenea, câteva teme de reflecție. 

Cel de-al zecelea monolog se încadrează perfect în paradigma 
Scenelor dintr-o căsnicie al lui Ingmar Bergman. Textul debutează cu 
declarația că: „Nu te mai iubesc“. Această propoziție, în egală măsură 
spectaculoasă și banală, se dovedește a fi parte integrantă a confruntării 
zilnice dintre cei doi parteneri. Rostită în fiecare dimineață, replica pălește și 
se acutizează, paradoxal, în același timp, întrucât ea conține neputința femeii 
                                                 
290 Ibid., p. 234. 
291 Ibid., pp. 235-236. 
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de a pleca, dar și setea de libertate. Monologul aduce în discuție imposibilitatea 
de a se rupe dintr-o relație de durată, în care cei doi se sudează într-o existență 
comună, într-o singură ființă. Astfel, despărțirea, partajul, presupune o 
amputare. Autorul descrie cu lux de amănunte procedura chinuitoare de 
separare a organelor comune. Atitudinile personajului masculin sunt bine 
articulate: de la satisfacție răutăcioasă la masochism, de la reproș la 
răzbunare. El tranșează fără ezitare, provocându-i în final lacrimile și 
savurându-și victoria: 

„Dar, cum ea locuiește în pielea mea, în sângele meu, în sufletul meu, 
despărțirea e grea. Adică, despărțirea fizică. Pentru că are dreptul să plece cu 
jumătate din pielea mea, cu jumătate din sângele meu, cu jumătate din 
sufletul meu. […] 

Poftim, acum ești mulțumită? Cinci degete de la mâna stângă ție, 
cinci degete de la mâna dreaptă mie, plămânul stâng ție, plămânul drept, 
mie... Asta voiai? Îți convine partajul ăsta? 

Da, e mulțumită, și nici măcar nu-și dă seama că ne afundăm în 
imposibil, în insurmontabil... Pentru că acum, draga mea, ajungem la inimă, 
iată, ajungem la inimă și se întâmplă să n-am două inimi. […] inima nu e 
divizibilă... iată, și, pentru că nu e divizibilă, prefer să ți-o dau pe toată... Ca 
și sângele meu, de altfel, sângele, draga mea, e prea volatil, prea aerian, prea 
visător, prea clocotitor, nu-l putem împărți în două părți perfect egale, așa că 
ți-l dau pe tot, poftim, e al tău... 

În acest moment, ea ezită și simt că e chiar pe punctul de a scăpa o 
lacrimă. […] Uite, draga mea, îi spun, iei tu sângele și păstrez eu lacrimile, 
așa mi se pare echitabil, așa mi se pare rezonabil, așa mi se pare... 

E incredibil cât mă satisface s-o văd plângând“292. 
Retorica Lui se dovedește infailibilă și îi aduce câștig de cauză în 

confruntarea cu partenera. Viața de cuplu este redată, din nou, nu ca o 
perpetuată stare de compromis, ci ca o dispută, ca luptă continuă, ca o relație 
hegemonică de „care pe care“. Sadismul se conjugă cu compasiunea, iar 
separarea se dovedește a fi imposibilă. 

                                                 
292 Ibid., pp. 237-238. 
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Un alt text al ciclului descrie o clasică despărțire la gară, o rutină ce 
se traduce pentru El în angoasa de a fi părăsit pentru totdeauna: 

„Oricum ne vedem săptămâna viitoare, îmi spuneți. 
Zâmbesc și dau din cap că nu. Nu, pentru mine, fiecare despărțire este 

ceva definitiv și ireversibil, un josnic sfârșit al lumii, expresia însăși a 
injustiției divine... și nu cred în miracolul regăsirilor“293. 

Personajul își expune trăirile, emoțiile și spaimele provocate de 
plecarea iubitei, surprinzând fiecare moment în detaliu. Toate despărțirile 
sunt, pentru el, finale. Rutina aceasta se leagă întotdeauna de anumite 
tabieturi: după plecarea Ei, bărbatul continuă să rătăcească prin gară, golit de 
sens, dar cu senzația paradoxală că acolo, în gară, în mulțimea de 
necunoscuți, se află în punctul cel mai apropiat de ea: 

„Dar, după plecarea trenului, nu sunt niciodată grăbit. Iar ceea ce 
nu știți, doamnă, ceea ce nici măcar nu bănuiți este că eu, după plecarea 
trenului, nu mă întorc niciodată imediat acasă. Nu, mă instalez la o masă, 
la bistroul gării, unde rămân ore și ore în șir, să beau cafele prelungite sau 
pahare de rosé. Deși trenul se îndepărtează cu femeia pe care o iubesc, 
gara rămâne, totuși, locul în care, fizic și în termeni de spațiu și timp, mă 
simt cel mai aproape de dumneavoastră“294. 

În următorul text asistăm la un dialog al surzilor. Comunicarea dintre 
cei doi parteneri trenează, replicile sunt întrerupte brusc, par a fi fracturate, 
tăiate în carne vie. Niciunul dintre cei doi nu-și poate duce ideile până la 
capăt. Simpla prezență a celuilalt provoacă crize nervi. Reacțiile sunt prinse 
din zbor, fără a avea nevoie de tălmăciri. Dialogul curge ezitant, cu 
întreruperi și noduri, semn al unei legături disfuncționale. Nu suntem 
martori la discuții, ci acestea ne sunt redate de către personajul masculin, 
care ni se plânge. Practic asistăm aici la un dialog intermediat: 
 „Iar ea.. ea, ea face... ea face... ea...  
Bun, ce face ea nu e important...  

                                                 
293 Ibid., p. 240. 
294 Ibid., pp. 240-241. 
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Aștept totuși reacția sa, și atunci îi spun... Nu, nu-i spun nimic, dar ea, ea 
înțelege... Și atunci, se supără... Și atunci, îmi spune... încearcă... mă rog, 
încearcă să-mi spună că este supărată...  
Dar eu, cum înțeleg oricum că este supărată... îi spun... ascultă, înțeleg că tu...  
Dar ea, care a înțeles că eu am înțeles că este supărată... face... zice... […] 
Bun, e momentul să mă opresc, da, mă opresc, mă opresc, pentru că... 
altfel... În fine, nu mai pot și-i zic... reîncepem dacă vrei... sau altfel... 
Atunci ea zice tot nu. 
Atunci, îi spun... eu nu ți-am spus nimic, n-am spus decât „sau altfel“...  
Și atunci, ea zice... și atunci? […] 
Dar eu sunt deja enervat... atunci, îi spun... 
Nu-i spun nimic, dar ea, ea înțelege că sunt deja foarte, foarte enervat... 
Și atunci, se supără, pentru că, dacă eu sunt foarte, foarte, foarte enervat, 
ea se supără... Și atunci, îmi spune... mă rog... încearcă... încearcă să-mi 
spună că și ea e foarte, foarte, foarte supărată, la capătul puterilor... 
Dar eu înțelesesem că era foarte, foarte, foarte supărată și la capătul 
puterilor, pentru că eu eram deja nervos...“295 
 Alternarea situațiilor sporește valoarea ciclului încărcându-l cu 
spectaculozitate. În ultimul monolog situația este, într-adevăr, bizară. 
Acțiunea se desfășoară într-un magazin de încălțăminte, care e, de fapt, un 
cabinet cu o filozofie extrem de elaborată. E un soi de librărie din care 
femeile pot obține cea mai variată gamă de pantofi, însă nu contra cost, ci în 
schimbul unor „suplicii sexuale“. Cuvântarea de întâmpinare e bine dozată; 
ea conține mister, promisiune, stârnește curiozitatea și seduce: 
 „Doriți, într-adevăr, să începeți vizita? Veniți. Vom trece pe la secția 
mulaje... Pentru fiecare dintre clientele noastre, fabricăm o replică din latex 
a picioarelor ei... În acest fel, putem continua să lucrăm pentru dumneavoastră, 
să vă examinăm minuțios detaliile picioarelor și particularitățile anatomiei... Și, 
totodată, putem crea perechi de pantofi exclusiv pentru dumneavoastră, 
perfect adaptați la tipul dumneavoastră de piele, la structura dumneavoastră 
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osoasă, la sensibilitatea tactilă, și chiar la fantasmele dumneavoastră 
erotice... […] 
 Așa cum puteți constata, suntem într-un fel psihologi ai 
pantofilor. Deoarece pantofii nu sunt niciodată nevinovați la o femeie. 
Tocurile sunt o formă de seducție, un dispozitiv emoțional inventat 
pentru a capta priviri. Zgomotul făcut de o pereche de pantofi cu toc pe 
un trotuar este o invitație muzicală la un joc de urmăriri... Când o 
femeie decide să facă dragoste cu un bărbat, îi trimite mesajul prin 
maniera complice în care-și dă jos pantofii. 
 Da, ați observat bine, prețurile pantofilor noștri nu sunt afișate 
niciunde. […] 
 De fapt, noi îi cerem fiecărei cliente să accepte un supliciu erotic în 
schimbul perechii de pantofi dorite. Este modul nostru de a organiza această 
formă de schimb de emoții care este achiziția temporală a unei perechi de 
pantofi...“296 

 Magazinul pare să ofere răspunsuri la toate problemele. Vorbitorul 
pare pregătit pentru orice tip de întrebare. Fiecare detaliu e exploatat, pentru 
fiecare amănunt există explicații. Textul este o replică neașteptată la reclama 
pentru spălarea de creier din Teatru descompus sau Omul-ladă-de-gunoi. 
Discursul este persuasiv, înfășurând mesajul într-un ambalaj ce „ia ochii“. 
 Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau Cum am dresat un 
melc pe sânii tăi oferă o perspectivă spectaculoasă asupra dimensiunii 
hegemonice a relației de cuplu. Iubirea este surprinsă în ipostaze multiple, în 
variațiuni în care se distinge permanent ideea de dresaj, de fisură, de 
pojghiță subțire pe care se derulează întâlnirile, de fragilitate a sentimentelor 
și a legăturilor, de joc amoros în iminența pericolului. Reproșul apare ca o 
componentă constantă a acestui ciclu. Scrisorile ies în evidență prin tendința 
de exagerare, de stilizare, de sublimare a actului amoros. Iubirea este trăită 
ca stare spasmodică, ca febrilitate, freamăt, dezechilibru încadrat în nuanțe 
grotești. Despre latura duală a acestui sentiment vorbește și Octavio Paz în 
lucrarea citată: 
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 „Dragostea este suferință, pătimire, pentru că este lipsă și dorință de 
a poseda ceea ce dorim și nu avem; în același timp, e fericire pentru că e 
posesie, deși instantanee și totdeauna precară. […] 
 Conform tradiției, dragostea este un indefinibil compus din suflet și 
trup; între ele, precum un evantai, se desfășoară o serie întreagă de 
sentimente și emoții care merg de la sexualitatea cea mai directă la 
venerație, de la tandrețe la erotism. Multe din aceste sentimente sunt 
negative: în dragoste întâlnim rivalitate, mânie, frică, gelozie, în sfârșit, ură. 
A spus-o și Catul: ura este nedespărțită de dragoste. În orice legătură de 
dragoste aceste afecte și resentimente, simpatii și antipatii, se amestecă și 
compun o licoare unică, de fiecare dată diferită și care-și schimbă culoarea, 
aroma și savoarea după cum se schimbă timpul, împrejurările și dispoziția. 
Este un filtru mai puternic decât cel al lui Tristan și al Isoldei. Poate da viață 
sau moarte – totul depinde de cei doi. Se poate transforma în pasiune, 
plictiseală, duioșie sau obsesie“297. 
 Prin Scrisori de dragoste către o prințesă chineză Matei Vișniec 
reușește lansarea unei reale provocări pentru orice actor pasionat de 
sondarea resorturilor ce animă sau suprimă dorința în viața de cuplu, dar și a 
mecanismelor de control și de reglaj fin, întrucât pe lângă nuanțele multiple 
pe care le conțin epistolele e nevoie de numeroase treceri gradate de la o  
stare la alta, de la o trăire la alta, de la o intenție la alta. 

                                                 
297 Octavio Paz, Dubla flacără. Dragoste și erotism, Humanitas, București, 1998, pp. 199-200. 
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CONCLUZII 

 
În prezenta lucrare mi-am propus ca, pornind de la Antologia pieselor 

prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“ a Festivalului Internațional de 
Teatru de la Sibiu, să cercetez stadiul actual al dramaturgiei românești în 
contextul celei universale. Am considerat utilă realizarea unei prezentări a 
metamorfozelor petrecute în teatrul românesc din ultimii douăzeci – treizeci 
de ani pentru a înțelege cadrul în care evoluează dramaturgia contemporană. 
Revoluția din 1989 a avut influențe majore asupra teatrului românesc, care a 
suferit numeroase mutații ce se reflectă și asupra textelor de scenă. Am 
ajuns la concluzia că transformările survenite pe plan social și politic au 
afectat relația dintre scenă și public printr-o schimbare de limbaj, prin 
modificările la nivel instituțional și de repertoriu. Apariția unor teatre 
independente și a unui număr important de festivaluri naționale și 
internaționale a contribuit substanțial la racordarea scenei noastre la 
realitățile scenei mondiale. 

Am dedicat un capitol analizării Festivalului Internațional de Teatru 
de la Sibiu din perspectivă diacronică, dar și sincronică, deoarece el se 
constituie, pe termen lung, în punte importantă între teatrul românesc și cel 
internațional, între dramaturgia română contemporană și cea universală. 
Deoarece nu există încă niciun studiu cu privire la această temă, am recurs 
la arhive și am observat, pe baza articolelor de presă publicate în intervalul 
1993-2010, avatarurile și constantele Festivalului: a fost vădită, pe de-o 
parte, creșterea în amploare a evenimentului și, pe de altă parte, consecvența 
cu care și-a păstrat eclectismul. 

Nici Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu nu a beneficiat până în prezent 
de analize temeinice deși ea constituie (împreună cu secțiunea de 
spectacole-lectură din cadrul Festivalului) proiectul cel mai solid și cel mai 
longeviv de aliniere a dramaturgiei românești la cea universală. Concluziile 
cuprinse în capitolul dedicat acestui proiect sunt legate de observația că 
Antologia i-a promovat pe cei mai importanți dramaturgi (români) actuali. 
Astfel, este surprinzătoare lipsa studiilor pe această temă și dezinteresul 
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publicațiilor de specialitate față de acest proiect. Am încercat să ofer aici 
câteva puncte de plecare pentru viitoare cercetări, întrucât subiectul este 
departe de a fi epuizat. Textele din Antologie propuse spre analiză constituie 
eșantioane ale unor direcții prezente în dramaturgia contemporană, fapt ce 
reiese din capitolul care tratează acest subiect. 

Partea finală lucrării, centrată pe dramaturgia românească a ultimilor 
ani, pornește de la considerații de ordin general cu privire la contextul anilor 
nouăzeci, urmărind transformările produse, apariția unui nou tip de scriitură, 
programele de resuscitare a dramaturgiei naționale, pentru a se concentra 
apoi pe cel mai important dramaturg român contemporan, Matei Vișniec. 

Am observat faptul că există încă defazări față de dramaturgia 
universală, că scriitorii dramatici încă se confruntă cu nenumărate probleme 
legate de mentalitatea din lumea teatrului, că programele coerente de 
promovare sunt reduse la număr, că lipsesc în continuare structuri 
importante, astfel încât puținele persoane care au reușit să-și impună textele 
sunt, cu câteva excepții notabile, practicieni ai scenei legați de teatru prin 
alte meserii decât cea de dramaturg. 
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CATALOG AL TEXTELOR PUBLICATE ÎN ANTOLOGIA PIESELOR 
PREZENTATE ÎN CADRUL SECȚIUNII „SPECTACOLE-LECTURĂ“. 

PERIOADA 1996-2019 

 
I. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. Mircea 
Ivănescu, cuv. înainte Constantin Chiriac, Biblioteca Euphorion, 
Sibiu, 1996 

 
1. Orbul Borges / Borges, l’aveugle, de Dan Mihu, România 
2. Maria moare de patru ori / Les Quatre Morts de Marie, de Carole 

Fréchette, Canada 
3. Aspirină pentru popor / Aspirin for the Masses de Adam Wayne 

Nixon, SUA 
4. Balul Călăilor / Le Bal des Bourreaux, de Driss Ksikes, Maroc 
5. Pitagaba / L’entre-deux reve de Pitagaba de Kossi Efoui, Togo 
6. Una cosa mentale / Una cosa mentale de Alina Cadariu (Nelega), 

România 
 

II. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. și nota trad. 
Mircea Ivănescu, cuv. înainte Constantin Chiriac, Biblioteca 
Euphorion, Sibiu, 1997 

 
7. Capricii (publicată doar în limba română), de Olga Delia Mateescu, 

România 
8. Femeia invizibilă / The Invisible Woman de Paul Godfrey, Marea 

Britanie 
9. Potopul / Flood de Mary Beth McNulty, SUA 
10. Edge / La limită, de Paul Stamat, SUA 
11. Billy Strauss / Billy Strauss, de Lise Vaillancourt, Canada 
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12. Autostradă fără ieșire / No Exitway de Clay McLeod Chapman, 
SUA 

13. Planeta singuratică / Lonley Planet de Steven Dietz, SUA 
14. Dumnezeu binecuvântează America (publicată doar în limba 

română), de Petre Barbu, România 
 

III. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. și nota trad. 
Mircea Ivănescu, postfață Constantin Chiriac, Biblioteca 
Euphorion, Sibiu, 1998 

 
15. Visând o limbă în care să ne înțelegem cu toții / Dream of a 

Common Language, de Heather McDonald, SUA 
16. Cât de important e să fii pozitiv / The Importance of Being Positive, 

de Darko Lukič, Croația 
17. Trei pronume personale / Three Personal Pronouns, de Ana Ripka-

Rus, România 
18. Strada Euclid nr. 8, familia M / 8, Euclid St., The Ds. de Iustin 

Panța, România 
19. Pensiunea pentru câini / A Dog’s House, de Yuriy Dachev, Bulgaria 
20. Omul gunoaielor / The Man of Rubbish de Ewa Lachnit, Polonia 
21. Saxofonul cu frunze roși / The Saxophone with Red Leaves, de Val 

Butnaru, Republica Moldova 
22. Scrisori netrimise / Unsent Letters, de Andor Szilagyi, Ungaria 
23. Tu / You, de Olga Mukhina, Rusia 

 
IV.  Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. și prefață 
Mircea Ivănescu, postfață Constantin Chiriac, Biblioteca 
Euphorion, Sibiu, 1999  

 
24. În așteptarea lui Godette / Waiting for Godette, de Alexandru Uiuiu, 

România 
25. Chelul și brunetul / Bald / Brunet, de Daniil Gink, Rusia 
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26. Găleata din Babel / The Bucket of Babel, de Ivan Golev, Bulgaria 
27. Treapta a noua / The Ninth Step, de Tom Ziegler, SUA 
28. Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii / The Way I Spent the End of the 

World, de Andreea Vălean, România 
29. Tortura / La Flotte de la Reine, de Claude Paiement, Canada 
30. Seara cea mare / Le grand soir, de René Zahnd, Elveția 
31. A / A, de Eric Durnez, Belgia 

 
V. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. Mircea 
Ivănescu, Editura Nemira, București, 2000 

 
32. Lume, lume, soro lume... / Beurré comme un p’tit loup, de Valentin 

Nicolau, România 
33. Cheia / La clef, trad. din bulgară în fr. Svetlana Pantcheva, de Kalin 

Iliev, Bulgaria 
34. Judith (prea devreme fără îndoială) / Judith (Trop tôt sans doute), 

de Luc Dumont, Belgia 
35. Ultimul labrador / The last Labrador, de Gabriel Bădică, România 
36. Triplu A / Triple A, de Wendy Mathis Parker, SUA 
37. Frankie-i OK, Peggy e și ea bine și totu-i cum nu se poate mai bine / 

Frankie is OK, Peggy is fine and the house is cool!, trad. în engl. 
Martin Čičvák și C.B. Paton, de Martin Čičvák, Cehia 

38. Noi nu suntem îngeri / Nous ne sommes pas des anges, de Philippe 
Lüscher, Elveția 

 
VI. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. Mircea 
Ivănescu, prefață Constantin Chiriac, Editura Nemira, 
București, 2001 

 
39. Provocare sau Zborul – ce fericice! / Challenge or Flight – What 

Happiness!, de Doru Moțoc, România 
40. Blues pentru Millner / Bluing Millner, de Matthew Reeder, SUA 



230 

41. Apocalipsa gonflabilă / The Inflatable Apocalypse, de Saviana 
Stănescu, România 

42. Moartea Ligeiei / The Death of Ligeia, de Mislav Brumec, Croația 
43. Îngerul electric / Electric Angel, de Radu Macrinici, România 
44. Emisiunea de televiziune / L’émision de télévision, de Michel 

Vinaver, Franța 
 

VII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. Radu Vancu, 
prefață Constantin Chiriac, Editura Nemira, București, 2002 

 
45. A.S.R. / H.R.H., de Snoo Wilson, Marea Britanie 
46. Păstrătorul / The Keeper, de Radu Herjeu, România 
47. Pădurea Călugăriței / The Nun’s Wood, de Pat Kinevane, Irlanda 
48. Berlioz / Berlioz, de Sergei Korobkov, Rusia 
49. Fasole / Beans, de Elin Rahnev, Bulgaria 
50. Ciupercutze / Mushroomz, de Cristi Juncu, România 

 
VIII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, prefață Constantin 
Chiriac, Editura Nemira, București, 2003 

 
51. Femeia din manuscris / Manuscript Woman, de Lia Bugnar, România 
52. Adorația, trad. din fr. Roxana-Nicoleta Pinciu și Roxana Sălăvăstru / 

L’adoration, de Jean-René Lemoine, Haiti & Franța 
53. Pentru Alejandra trad. din engl. Ioana Ciuban / For Alejandra, de 

Allan Graubard, SUA 
54. Epilog / Epilogue, trad. în engl. Cristina Oprea, de Ștefan Caraman, 

România 
55. Zile de 1 Mai, trad. din engl. Emilia Ursachi-Hasmațuchi, Roxana-

Nicoleta Pinciu și Roxana Sălăvăstru / Maydays, de David Edgar, 
Marea Britanie 

56. Totuși, trad. din engl. Ioana Roșca / Still, de Rosalind Haslett, Irlanda 
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IX.  Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, prefață Constantin 
Chiriac, Editura Nemira, București, 2004 

 
57. Copilul din spatele ochilor, trad. Liana Ceterchi / The Child behind 

the Eyes, trad. din ebraică Miriam Shlesinger, de Nava Semel, Israel 
58. Viața fără lecții, trad. A.C. / Life without Instruction, de Sally Clark, 

Canada 
59. Ultimul Bufon, trad. Radu Vancu / The last Jester, trad. Anahit 

Chuldjyan, de Samvel Khalatyan, Armenia 
60. Meduza, trad. Radu Vancu / The Medusa, de Gavin Kostick, Irlanda 
61. Irealități din Estul Sălbatic, trad. Radu Vancu / Irealities from the 

immediate Wild East, trad. Claudiu Trandafir, de Gianina 
Cărbunariu, România 

62. Descheiat la cataramă, trad. Gabriela Petre / Unbuckled, de Bryan 
Reynolds, SUA 

 
X. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, prefață Constantin 
Chiriac, Editura Nemira, București, 2005 

 
63. Femei în ghips / The invisible flying woman, trad. Andrei Marinescu, 

adapt. Michael Collins, de Mircea Daneliuc, România 
64. Carmen-2, trad. din fr. Petruța Popescu / Carmen-2, trad. fr. Simon 

Aelion, de Dimitry Minchenok, Rusia 
65. Scrisori de dragoste către Stalin, trad. din spaniolă Doina Făgădaru / 

Love letters to Stalin, trad. Maria E. Padilla, de Juan Mayorga, 
Spania 

66. Joc de interior, trad. Petruța Spânu / Jeu d’intérieur, de Jacques De 
Decker, Belgia 

67. Eddie înfruntă răul, trad. Petruța Popescu / Eddie battels evil, de 
Lisa Beth Kovetz, SUA 

68. Dreptate celor dragi, trad. Andrei Marinescu / Take me away, de 
Gerald Murphy, Irlanda 
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XI.  Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Editura Nemira, 
București, 2006 

 
69. Despre Muieri, trad. Magdalena Boiangiu / On the subject of hags, 

trad. Yana Ross, Mihail Baranovski, Rusia 
70. Mutter, trad. Alioșa Nichita / Mutter, trad. Yana Ross, de Viaceslav 

Durnenkov, Rusia 
71. Managerul, trad. Magda Achim / Manager, trad. Yana Ross, Ruslan 

Malikov și Nikita Denisov, Rusia 
72. Vreau să fie război, trad. Maria Dinescu / I wish there was a war, 

trad. Yana Ross, Anna Ceaika, Rusia 
73. Pantoful lui Lenin / Lenin’s shoe, de Saviana Stănescu, România 
74. Cine a câștigat războiul mondial al religiilor? / Who won the war of 

religions?, trad. Radu Vancu, de Daniel Bănulescu, România 
 

XII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, Editura Nemira, București, 2007 

 
75. Mariaj, trad. Eugenia Anca Rotescu / Marriage, de David Lescot, Franța 
76. Stăteam acasă și așteptam să vină ploaia, trad. Eugenia Anca 

Rotescu / J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, 
de Jean-Luc Lagarce, Franța 

77. Întruviațăîntrunoapte, trad. Anca Măniuțiu (Coborârea lui Orfeu la 
Dracula) / Alaviealanuit, de Oliver Apert, Franța 

78. România 21. O comedie contemporană cu cântece / A Romanian 
Contemporary Comedy with Songs, de Peca Ștefan, România 

79. Merde!, trad. Eugenia Anca Rotescu / Merde!, de Yoshvani Medina, 
Cuba 

80. Fetițe și păpuși, trad. Violeta Popa / Girls and dolls, de Lisa McGee, 
Irlanda 

81. Cimitirul de trenuri publicată doar în limba română, de D.R. 
Popescu, România 
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XIII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, Editura Nemira, București, 2008 

 
82. Malaga, trad. Ion Cristofor / Malaga, de Paul Emond, Belgia 
83. Occident, trad. Anca Eugenia Rotescu / Occident, de Rémi de Vos, 

Franța 
84. Spațiul furios, trad. Paola Bentz-Fauci / L’Espace furieux, de Valère 

Novarina, Franța & Elveția 
85. Noah și Floarea de Turn, trad. Ionuț Sociu / Noah and the Tower 

Flower, de Sean McLoughlin, Irlanda 
86. Fisuri în beton, trad. din engleză Ionuț Sociu / Cracks in the 

Concrete, trad. Shanon Kisch, Zadok Zemach, Israel 
87. Angajat la stat / Self-Employed, trad. engl. Ioana Bogdana Jucan, de 

Ioana Bogdana Jucan, România 
88. Taina îngerilor / The Mistery of Angels, trad. în engl. Adina Oniciuc 

și Ionuț Sociu, de Valentin Nicolau, România 
 

XIV. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, postfață Alina Mazilu, Editura Nemira, 
București, 2009 

 
89. Incendii, trad. Zeno Fodor / Incendies, de Wajdi Mouawad, Franța & 

Liban & Canada 
90. Sfârșitul lumii, trad. Ana-Stanca Tabarasi / Le bout du monde trad. 

Catherine Lise Dubos, de Astrid Saalbach, Danemarca 
91. Atelier / Workshop, trad. Dan Sociu, Ionuț Sociu (cu o corectură 

gramaticală de Daniela Magiaru), de Vlad Zografi, România 
92. Scorpionul, trad. din turcă Azel Mavi Anton / Scorpion, trad. în 

engleză Refik Erdura, de Eșber Yağmurdereli, Turcia 
93. Pumpgirl, trad. Dan Sociu, supervizarea traducerii Ionuț Sociu / 

Pumpgirl, de Abbie Spallen, Irlanda 
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94. Un om ca oricare, trad. Ioana Ieronim / Everyman, de Goran 
Stefanovski, Macedonia 

95. Nevinovăție, trad. Victor Scoradeț / Unschuld, de Dea Loher, 
Germania 

 
XV. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, selecție și postfață Alina Mazilu, Editura 
Nemira, București, 2010 

 
96. Ghepardul, trad. Ana Mureșanu / Der Panther, de Felix Mitterer, 

Austria 
97. acest pat e prea scurt sau doar fragmente, trad. Nicolae Prelipceanu 

/ this bed is too short or just fragments, de Nina Mitrović, Croația 
98. Jim cară molozul / Jim Carries the Rubble, trad. Daniela Magiaru, 

Peter Ioan Pit, România 
99. Felii / Slices, trad. Lia Ghimpu, de Lia Bugnar, România 
100. Mountainbikerii, trad. Alina Mazilu / Die Mountainbiker, de 

Volker Schmidt, Austria 
101. Ah, bătrâna magie neagră, trad. Daniel Nicolescu / Cette vieille 

magie noire, de Koffi Kwahulé, Franța & Coasta de Fildeș 
102. Moartea lui Harry Leon, trad. Vlad Russo / The Death of Harry 

Leon, de Conall Quinn, Irlanda 
 

XVI. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, selecție de Alina Mazilu, Editura 
Humanitas, București, 2011 

 
103. Scrisori de dragoste către o prințesă chineză sau cum am dresat un 

melc pe sânii tăi, trad. Daniela Magiaru / Lettres d’amour à une 
princesse chinoise ou Comment j’ai dressé un escargot sur tes 
seins, de Matei Vișniec, România & Franța 
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104. Cerbii întunecați, trad. din letonă Mihai Hodrea / Die dunklen 
Hirsche, trad. din letonă Matthias Knoll, de Inga Abele, Letonia 

105. Factor uman, trad. Nicolae Prelipceanu / Facteur humain, de 
Thierry Jannsen, Belgia 

106. Femeia fără corp, trad. Mariana Ștefănescu / Frau ohne Körper, 
trad. Blazena Radas, de Mate Matišić, Croația 

107. Soră-sa, trad. Valentina Țirlea / Soeur de, trad. Alain van Crugten, 
de Lot Vekemans, Olanda 

108. Lapte de șarpe, trad. Mariana Mangiulea / Schlangenmilch, trad. 
Alexander Sitzmann, de Teodora Dimova, Bulgaria 

 
XVII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, selecție și argument Alina Mazilu, Editura 
Humanitas, București, 2012  

 
109. Medeea: proiect, trad. Luiza Săvescu / Medea, trad. în germană 

Olaf Kühl, de Grzegorz Jarzyna, Polonia 
110. Un loc numit Eden (Marginalia la Tristan), trad. Alexandru 

Șahighian / Heaven (zu Tristan), de Fritz Kater, Germania 
111. Camera Isabellei, trad. de Anda Dragomir / Isabella’s Room, de 

Jan Lauwers, Belgia 
112. La comun, trad. de Toma V. Munteanu / Die Kommune, trad. în 

germană Plinio Bachmann, de Thomas Vinterberg și Mogens 
Rukov, Danemarca 

113. De Sade (A Sad Story), trad. de Daniel Nicolescu / De Sade (A Sad 
Story), de Dick McCaw și Silviu Purcărete, Marea Britanie & 
România 

114. Vise, trad. Daniela Magiaru / Rêves, de Wajdi Mouawad, Canada & 
Liban & Franța 

115. Penelopa rămâne îngândurată / Penelope Falls To Thinking, trad. 
Alistair Ian Blyth, de Aureliu Manea, România 
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XVIII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-
lectură“. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. 
înainte Constantin Chiriac, selecție de Ioana Mălău, Editura 
Nemira, București, 2013 

 
116. Primarul. Partea a I-a și Partea a II-a, trad. colectivă din limba 

engleză / The Mayor (I) & The Mayor (II), trad. în engl. Artur 
Zapałowski, de Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Polonia 

117. Dansul „Delhi“, trad. Mașa Dinescu / Delhi, ein Tanz, trad. în 
germană Stefan Schmidtke, de Ivan Vîrîpaev, Rusia 

118. Moarte și reîncarnare într-un cowboy, trad. de Luminița Voina-
Răuț / Mort et réincarnation en cow-boy, trad. în franceză Christilla 
Vasserot, de Rodrigo Garcia, Argentina & Spania 

119. Piatra, trad. Alexandra Pâzgu / Der Stein, de Marius von 
Mayenburg, Germania 

120. Roșu, roșu, catifea / Red, Red, Velvet, trad. în engleză Anca 
Bărbulescu, de Veronica Niculescu, România 

121. Orb de mină, trad. din maghiară Sándor László și Varró Izabella / 
Mineblindness, trad. în engleză Paul Crowson, de Székely Csaba, 
România 

122. Caractere, trad. Mihaela Merlan / The Character, trad. în engleză 
Keiko Tsuneda și Peter Marsh, de Hideki Noda, Japonia 

123. Camera mea frigorifică, trad. Vlad Russo / Ma chambre froide, de 
Joël Pommerat, Franța 

 
XIX. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, selecție Ioana Mălău, Editura Paideia, 
București, 2014 

 
124. Ceruri, trad. Vlad Russo / Ciels, de Wajdi Mouawad, Franța & 

Liban Canada 
125. Casa forței, trad. Marin Mălaicu-Hondrari / La maison de la force, 

trad. în franceză Christilla Vasserot, de Angélica Liddell, Spania 
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126. Pulverizare, trad. Eugen Jebeleanu / Pulvérisés, de Alexandra 
Badea, România & Franța 

127. 54’ 5’ Nord 10’ 54’ Est, trad. Victor Scoradeț și Alex Adam / 54’ 
5’ Nord 10’ 54’ Ost, de Alex Adam, Germania 

128. Ierusalim, trad. Rareș Moldovan / Jerusalem, de Jez Butterworth, 
Marea Britanie 

129. Limbi adorabile, trad. Dan Sociu / Lovely Head, de Neil LaBute, SUA 
130. Numitul Gospodin, trad. Gabriel H. Decuble / Genannt Gospodin, 

de Philipp Löhle, Germania 
131. Corpuri străine, trad. Cristina Godun / Foreign Bodies, trad. în 

engl. Artur Zapałowski, de Julia Holewińska, Polonia 
 

XX. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, selecție Claudia Domnicar, Editura Paideia, 
București, 2015 

 
132. Reunificarea celor două Corei, trad. Vlad Russo / La réunification 

des deux Corées, de Joël Pommerat, Franța 
133. Antisocial / Antisocial, trad. în engleză Bogdan Georgescu, de 

Bogdan Georgescu, România 
134. Om fără om. (Oriunde mă duc, numai de mine dau) / A Man 

Without a Man (Wherever I Go, All I Find is Myself), trad. în 
engleză Anca Bărbulescu, de Valentin Nicolau 

135. I’m searching for I:N:R:I (Eine Kriegsfuge), trad. Ciprian 
Marinescu / I’m searching for I:N:R:I (Eine Kriegsfuge), de Fritz 
Kater, Germania 

136. Din minunata lume a animalelor: conversație nocturnă, trad. 
Luminița Voina-Răuț / Del maravolloso mundo de los animales: 
conversación nocturna, de Daniel Veronese, Argentina 

137. Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă, trad. Sabra Daici 
/ Diamonds are Coal that Got Down To Business, trad. în engl. 
Artur Zapałowski, de Paweł Demirski, Polonia 

138. Iubirea la oameni (Din viața în pragul iernii și în așteptarea verii), 
trad. Raluca Rădulescu / Amor de gente (Escenas de vida en 
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vísperas del invierno y a la espera del verano), trad. în spaniolă 
Alberto Guarnieri, de Dmitri Bogoslavski, Belarus 

139. Forme (Cordelia Mcclain) trad. Dan Sociu / Shape (Cordelia 
Mcclain), de Erik Ehn, SUA 

 
XXI. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, selecție Claudia Domnicar, Editura Paideia, 
București, 2016 

 
140. Lei, trad. Luminița Voina-Răuț / Liones, trad. în franceză Clarice 

Plasteig Dit Cassou, de Pau Miró, Spania 
141. 8 giga de pornografie, trad. Dan Sociu / Eight Gigabytes of 

Hardcore Pornography, de Declan Greene, Australia 
142. Apă de mină, trad. din maghiară Sándor László / Minewater, trad. 

în engleză Maria Albert, de Székely Csaba, România 
143. Deconectat, trad. din engleză Anca Bărbulescu / Disconnect, de 

Anupama Chandrasekhar, India 
144. Războiul nu a început încă, trad. Raluca Rădulescu / The War 

Hasn’t Started Yet, trad. în engleză Alexandra Smith, adaptat de 
Davey Anderson, de Mihail Durnenkov, Rusia 

145. Film, trad. Bogdan Georgescu / The Flick, de Annie Baker, SUA 
146. #minor / #minor, trad. în engleză Bogdan Georgescu, de Bogdan 

Georgescu, România 
 

XXII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-lectură“. 
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. înainte 
Constantin Chiriac, selecție Claudia Domnicar, Editura Paideia, 
București, 2017 

 
147. Familii / Familles, trad. în franceză Mirella Patureau, de Eugen 

Jebeleanu, România 
148. Mulțimea, trad. din engleză de Camelia Oană / The Crowd, trad. în 

engleză Gigi Chang revăzută de Claire Conceison, de Nick 
Rongjun Yu, China 
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149. Consiliu de familie, trad. Luminița Voina-Răuț / Consejo Familiar, 
în catalană de Francesc Albiol, de Cristina Clemente, Spania 

150. Otravă, trad. din olandeză de Alexa Stoicescu / Poison / Gift (Eine 
Ehegeschichte), în germană de Eva Pieper și Alexandra 
Schmiedebach, de Lot Vekemans, Olanda 

151. Fete în iubire, trad. Raluca Rădulescu / Girls in Love, trad. în 
engleză de Elena D. Richard și Paul J. Richard, de Irina 
Vaskovskaia, Rusia 

152. Orlando sau Nerăbdarea, trad. Eugen Jebeleanu / Orlando ou 
l’Impatience, de Olivier Py, Franța 

153. MAL / PRAXIS / MAL / PRAXIS, trad. în engleză de Bogdan 
Georgescu și Stephen Motika, de Bogdan Georgescu, România 

 
XXIII. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-

lectură“. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cuv. 
înainte Constantin Chiriac, selecție Claudia Domnicar, Editura 
Paideia, București, 2018 

 
154. Iubire secretă pe tărâmul piersicilor în floare, trad. din engleză de 

Camelia Oană / Secret Love in Peach Blossom, trad. în engleză și 
adapt. Stan Lai, de Stan Lai, China 

155. Teroare, trad. din germană Ciprian Marinescu / Terror, de 
Ferdinand von Schirach, Germania 

156. Sulki și Sulku poartă conversații inteligente, trad. din franceză de 
Diana Nechit / Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes, de 
Jean-Michel Ribes, Franța 

157. White Room, trad. din franceză de Cristina Toma / White Room, de 
Alexandra Badea, România & Franța 

158. Prințesa de cartier, trad. din rusă Raluca Rădulescu / La rea, trad. 
în spaniolă Alberto Guarnieri, de Andrei Ivanov, Belarus 

159. Un loc strategic, trad. din spaniolă Luminița Voina-Răuț / Un lugar 
estratégico, de Garcia Morales, Spania 
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XXIV. Antologia pieselor prezentate în secțiunea „spectacole-
lectură“. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, trad. 
Diana Nechit, cuv. înainte Constantin Chiriac, coord. Claudia 
Domnicar, Editura Paideia, București, 2019 

 
160. Atunci, Carcasse / Alors Carcasse, de Mariette Navarro, Franța 
161. Coaching literar / Coaching littéraire, de Tristan Choisel, Franța 
162. Insiders / Insiders, de Jean-Daniel Magnin, Franța 
163. Kadoc / Kadoc, de Rémi De Vos, Franța 
164. Pedagogiile eșecului / Les pédagogies de l’échec, de Pierre Notte, 

Franța 
165. Pig Boy. 1986 – 2358 / Pig Boy. 1986 – 2358, de Gwendoline 

Soublin, Franța 
166. Teatru fără animale (opt piese jucăușe) / Théâtre sans animaux 

(Huit pièces facétieuses), de Jean-Michel Ribes, Franța 
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