
Aceşti îngeri trişti de D.R. Popescu, Teatrul .Matei Mi Ilo" 
din Timişoara. 
Regia: Aureliu Manea. Scenografia: Doina Pop Almăşan. 
Cu: Florina Cercei (Silvia) , Horia Georgescu (Ion), lrene Flamann (Îngerul alb) , 

Cătălina Popescu (Îngerul negru), Ion Cocieru (Petru) , 
Gheorghe Pătru (Marcu), Ecaterina Herberescu (Ioana), 
Sever Câmpeanu ( Tată/ lui Ion) , Miron Şuvăgău (Cristescu) . 

Aureliu Manea: .în text mi-a plăcut o idee în legăttJră cu trecutul ,  pe care am căutat cu îndârjire s-o 
dezvolt. Textul m-a stânjenit, însă, printr-o violenţă vu lgară, concepţia mea de teatru promovând forme de 
ritual care caută puritate, mersul rel igios al sensului care înseamnă gravitatea actulu i .  Invadat de natural ism, 
am urmărit să mă apăr, şi de aici s-a închegat, s-a născut estetizarea reprezentări i .  M-am distanţat de text, 
cuvintele au devenit forme «song» (recitara brechtiană) . Pentru a distanţa actorul de emoţi i le personajelor am 
întrerupt de multe ori spectacolu l, care de fapt se denaturează pe sine însuşi de repetate ori (de pildă proba de 
microfon) .  L-am îmbrăcat pe Ion într-o cămaşă cu jabou, elegantă, curată pentru a-1 distanţa într-un fel de 
condiţia lui trecută. Şi pentru a fi consecvent cu respingerea naturalism ului ,  respingerea poveşti i ,  am transformat 
piesa în moralitate asemănătoare moralităţii medievale şi asta pentru că Ion, aşa cum am considerat, cultivă o 
nouă rel igie a adevăru lu i .  Lupta dintre bine şi rău devine lupta dintre îngeri şi umbră. Este primul spectacol al 
meu de d istanţare faţă de emoţi i ,  de efecte raţionale conduse în sens brechtian.  Am destăinuit ideile autoru lu i  
exprimate naturalist, deoarece piesa (care are ca acţi une principală vorbirea) la niine devine agresivă prin 
puterea ce-i acordă microfonul . Eroi i sunt îndureraţi de un trecut de tristă amintire căutând dar negăsind încă 
formele de viaţă pentru viitor, personajele nereuşind să acţioneze. Crispări le se descarcă prin electrica 
cuvântului.. "  ( 1 970) 

Traian Liviu Birăescu: .Spectacolul timişorean a potenţat, mai cu seamă prin metafore vizuale, poezia 
textului . Apoi, ca un corolar al bogăţiei metaforei ,  al neostenitei fantezii regizorale, prin investirea fiecărui element din 
spaţiul de joc cu funcţii proprii şi specifice: valenţele textului dramatic sunt subliniate prin mijlocirea unor microfoane; 
în scenă apar figuri alegorice care amintesc de moralităţi le medievale; năzuinţa spre ideal e surprinsă proiectând pe 
fundal, într-o lumină irizată a reflectorului , căţărarea opintită a unui înger spre înălţimi :  sensul replicilor e subliniat de 
bătaia unui gong. lată câteva dintre exemplele care învederează nu numai măiestria profesională a tânărului regizor, 
ci şi o viziune regizorale bine conturată." ( 1 970) 

George Banu: .Pentru Aureliu Manea, piesa lu i  D .R .  Popescu e o nesfârşită nostalgie · a neputinţei 
zborului comun. Ion şi Silvia se despart, deşi fiecăruia celălalt îi apare ca unică şansă de salvare: nunta e imposibilă. 
Rochia de mireasă, miracol intre cer şi pământ, coboară şi apoi înţepeneşte ca un fruct copt de care eroii se tem, 
căci, «nunta înseamnă maturizare şi maturitate, intrare în cealaltă etapă a zborului în care poate exista, alături de 
zbor, cădere şi moarte» .  Acest spectacol elegiac, psalmodiat cu o lentoare gravă, are consistenţa unei bărbăteşti 
Iubiri, în care, mai mult ca oriunde e implicată demnitatea umană. Îngerii trişti sunt îndrăgostiţii care nu se unesc 
pentru că se respectă prea mult. A iubi înseamnă pentru Si lvia şi Ion o protecţie împotriva decepţiei pe care fiecare 
o ştie iminentă. 



Aureliu Manea se detaşează de aparenţa reală a personajelor, el propunând simboluri pe care le inscrie in 
acest prelung cântec (de aceea cred că şi textul trebuia să suporte acelaşi regim de esenţializare) . Decorul Doinei 
Pop � conceput cu o deosebită şi sugestivă pregnanţă: un planşeu imparte imaginea scenică in două, lăsând jos o 
bandă îngustă, iar deasupra o deschidere largă, de unde se marchează, in alte sfere, ecoul acestor vieţi la care 
asistăm. Aici stăpâneşte dominator un idol straniu. Manea de multe ori a oferit imagini literale ale sensurilor din 
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textele tratate; procedeul apare şi acum, dar mult atenuat. Ingerul alb (interpretat cu un fascinant farmec de lrene 
_Fiamann) şi Îngerul negru (Cătălina Popescu) nu mai ţâşnesc din adâncuri infiorătoare, ci participă senin metaforic 
la iubirea oamenilor. O scenă memorabilă încheie actul l :  Îngerul alb se caţără pe o scară şi, sub tirul fulgerător al 
Îngerului negru, se prăbuşeşte la nesfârşit. În actul I I I  are loc frumoasa mutaţie: Silvia execută gesturile Îngerului alb, 

. iar acesta pe ale ei . Unei asemenea soluţi i ,  ce ascultă parcă de principiul alegoric medieval, îi răspund contrapunctic 
o sumă de simboluri ale civilizaţiei moderne. Eroii vorbesc deseori la microfoane - poate şi de aici provine sentimentul 
de vastitate al iubirii lor - muzică uşoară, de un elegant lirism, le acompaniază replicile. În acest amestec de 
instrumentaţie medievală şi actuală se află o meditaţie asupra dragostei . Manea, până acum sincopat şi halucinant 
in spectacolele sale, povesteşte aici un basm. Silvia, rostind in final «A fost odată . . .  ,� oferă cheia intregii montări: 
îndepărtată poveste a unei iubiri ne înlănţuite. Oamenii care visează zburând trebuie să rămână până la capăt singuri." 
( 1 970) 

Recital de poezie, 
Teatrul de Stat din Timişoara. 

Regia: Aureliu Manea 

Andrei Băleanu: "Un spectacol de poezie pe care acelaşi regizor 1-a pregătit la Timişoara se deschidea cu 
imaginea unui tânăr înfăşurat maiestuos într-o mantie de cavaler incoruptibil ( ••Pururi tânar, înfăşurat in manta-mi .  . . » 

- Eminescu) .  Urma un panoptic al secolului nostru ,  în care tinereţea apărea când avântată, când neliniştită, 
afişându-şi tumultuos idealurile şi speranţele, urmărită de ameninţarea războaielor, întinată uneori de ipocrizie şi 
frivolitate. ( I ronia este la Manea la fel de nimicitoare ca şi mânia: un june spunea versuri faci le de amor, pe care trei 
fete le recepţionau simultan, chicotind în trei variante personale şi bătându-le fiecare, automat, la câte o maşină de 
scris imaginară; la sfârşit, donjuanul azvârlea cu indiferenţă textul dictat, iar hârtia ajungea in tulumba măturătorilor.) 
Era un recital al contrastelor, al întrebărilor chinuitoare ori sarcastice, printre care apăreau însă, tonifiant, străfulgerări 
de sublim .  În încheiere, o poezie închinată străvechiului pământ al patriei . O masă dreptunghiulară, de lemn, era 
aşezată în mijlocul scenei. Tinerii interpreti aduceau o pâine mare, rotundă, rupeau fiecare câte o bucată şi o mâncau 
in tăcere, solemn, uniţi în acelaşi ritual străbun. După o excursie frământată şi contradictorie în inima epocii , Manea 
se lntorcea la certitudinile grele, permanente, pe care le vedeam parcă apărându-le neclintit cu spada în mână." 
( 1 970) 


