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O TENTAT I VA 
DE AUTOCONSPECTARE 

rima Reuniune najiona
lă a criticilor teatral i  a 
inventariat probleme 
de breaslă 'i a acumu
lat un set de sugestii 
pentru proiecte viito&
re. S-a dovedit utilă 'i 
prin schimbul de opi
nii .  A fost serioasă 'i 
aplicată. Cum, de obi
cei, nici noi, cei care 
participăm la atare 

dezbateri profesionale, nici gazetari i care 
le refledă nu scriem decît că «au avut 
loc» (rareori în, irînd 'i c îteva nume de 
vorbitori în ordine aleatorie) e opor
tun, poate, ca măcar pentru o dată să con
semnăm, cu aproximatie, ce au di scutat 
în mai 1 991 , la Bacău, membrii Secjiei de 
critică 'i teatrologie, i nvitlljii  lor 'i per
soanele care s-au autoinvitat din plăcerea 
de a se afla în c ontext. 

ln expu nerea mea, rez umînd activităjile 
numeroase pe care le-am deslă,urat îm
preună pe plan najiona l 'i internatio
na l, în cadrul Sec jiei din UN ITER, enun
jînd unele planuri 'i examinînd ceea ce 
nu am izbutit încă, mi-am pus (,i am 

pus) întrebarea dacă o asemenea formajie 
de critici  mai e necesară azi.  l nterogajia 
e justificată de în doiel ile unora asupra uti
lităjii unui asemenea lor şi inaderenja al
tora la el.  ln convi ngerea mea, el, fo
rul, are temei de exi stenjă, dacă adoptăm 
punctu l de vedere după care critici i fac 
parte din mişcarea teatrală şi c auti sa-i 
potenjeze demersurile, dezvoltîn d, în 
acelaşi timp, preocupări profesionale spe
cifice. Experienta nationali (a altor uniuni 
de creajie) şi internationali - functiona
rea unor formatiuni aseminitoare în apro
ximativ patruzeci de jiri şi viejuirea, de 
peste douizeci de ani ,  a u nei puternice 
asociajii mondiale - arati ci la întrebarea 
f�rmu lată de noi mulji au dat un rispuns 
pozitiv. Ne-am înscris în sus-zisa asociajie 
ca grupare najională, intrînd astfel pe o 
orbiti universală, situarea aducîndu-ne, 
deocamdată, privi legii  de care odi nioară 
am beneficiat foarte parjial �u deloc. Par
ticiparea nu echivalează cu o înregimenta
re, nu afectează personalitatea fiecăruia, 
crezurile, exerc ijiu l  liber al meseriei; sta
bile,te doar un larg şi flexibil cadru co
munitar de acjiune cu linalităji construdi
ve. 

Argumente sprij initoare în acest sens 
a adus 'i criticu l Constantin Paiu din laş i  
evocînd modu l benefic în care s-a insertat 
gruparea critici lor în u ltimele două de
cenii în constituirea sistemului românesc 
de competiti i 'i colocvii teatrale. El a atras 
atenjia ca în ce pr iveşte contactele cu alte 
mi,cări teatrale şi colegi din străinătate 
sa se aibă în vedere toti «breslaşii» din 
jari . Se sizare legitimă dacă ne gîndim că 
'i în alte privinte există deocamdată o in
sistentă prezentă bucureşteană în progr&
mele noastre de schimburi culturale. Cri
ticul George Genoiu, directoru l editurii 
«Rampa 'i ecranu l» şi a l  mensualului cul
tural «Monitor» a sol icitat, pentru vi itor, 
'i o dez batere de creajie asupra condijiei 
actorului  (la Gala recitalurilor dramatice 
de la Bacău), căci în sfera tuturor celorlalte 
manifestări de cultură teatrală intră 'i cîte 
un colocviu special izat, adaptat la profil ul 
acelei manifestări. Sînt critici în consi l i i le 
artistice ale teatrelor1 - s-a mai întrebat 
vorbitorul. Eu unu l mă întreb însă dacă 
mai sînt consi l i i  artistice, ori măcar comite
te de lectură. Am ascultat cu interes pro
gramul editurii «Rampa 'i ecranul•; ea in
tenjionează sa tipărească o antologie de 
dramaturgie, un anuar al spectacolelor ro
mAne,ti 'i inijiazi o colecjie de teatrolo
gie. Pledoari a pentru profesionali sm în 
critică a cronicarei I leana Lucaciu, s-a bi
zuit pe constatarea i nmultirii neaveniti lor 

în rubricile de teatru ale gazetelor, a co
mentariilor ce amesteci in considerati i le 
estetice diiputele politice. A propus sa 
facem un apel citre ziare şi revi ste si l ir
geasci spati i le acordate teatrului şi sa 
con lucreze în aceste spaji i cu specialişti. 
Cristian Tudor Popescu, din consil iul 
diredor al ziarului «Adevirul•, a solicitat 
colaborarea tuturor celor ce socotesc ci 
au un cuvînt de spus în exegeza publici sti
ci a actului teatral . Expozeul scriitorului 
şi eseistu lui Dumitru Solomon, redactor şef 
al revistei «Teatrul azi•  (şi membru al Sec
jiei de critici) a mentionat prezenta mo
bili şi eficace a acestei Secji i in U N I 
TER, dar ş i  numirul prea redus d e  critici 
tineri, precum şi inexplicabila absenti a 
secretarilor literari la unel e teatre impor
.tante - Nottara, Comedie, Nationalul ie
şean. Vorbitoru l a chemat critic i i  la corn
baterea spectacolelor kitsch, comercialis
te, al căror asalt nu e deloc negi ijabil. 
Am mai aflat ci revista «Teatrul azi• are 
o situatie "!ateriali grea, e s i l iti sa apară 
cu întîrziere şi în condijii nepropice. 1 ati 
o situajie anormală: e singura revisti de 
special itate din jară, oficiosul moral al miş
cirii teatrale; va fi necesar să i se �orde 
sprij in efectiv pentru ca sa iasă din pă
ienj en işul dificu ltijilor. Redactorul şef ad
junct al aceleiaşi reviste, Marian Popesc u, 
membru în Birou l Secjiei de critică şi vi
cepreşedi nte al UN ITER, a sugerit ci e 
cazul să ne reorientăm activitatea şi să pri
vim mai profund fenomenu 1 teatral de azi 
în raport cu frămîntări le sociale şi pol itice 
actuale. Sînt ceri nje posibi le, dar n-am pri
mit din partea vorbitorului şi sugestii con
crete. Dacă am înjeles bine, ar trebui si-i 
urmărim cu atenjie pe tinerii art işti -
ceea ce am impresia ci o facem mai 
toj i,  totu,i - 'i să sti mulăm experientele 
- ceea ce, iarăşi, am senzatia că a fi
cut-o 'i pînă acum critica, ba chiar cu o 
prisosinjă ce i-a adus în trecut nu . pujine 
lovituri d i r�;�cte şi indirecte din partea ofi
cialităjii cu lturale. Rămîne, desigur, actu&
lă chemarea citre sesizarea atenti a mo
dificărilor ce survin în rejeaua institutii lor 
de artă teatrală, aparijia teatrelor particu
lare. 

Referatul  lui Mircea Ghijulescu, secre
tar al Secjiei de critică, directorul Direcjiei 
teatrelor din Ministerul Culturii,  s-a inti
tulat «Victorii 'i e,ecuri ale criticii 
teatrale,. şi a glosat asupra unora din cele 
esenjiale. Cum lucrează criticul? Care e 
eficienta actu lui său1 Cum se raporteazi 
actiunea sa la ansamblul viejii teatrale? 
sînt cîteva din întrebările la care vorbito
rul a schijat răspu n su ri sau prin care a so-



lic itat un rlispuns co lectiv. Una din con
cluzi i le sale: liderii de opinie  vor fi aceia 
care vor şti să cîştige încrederea tutu
ror, nu a unor grupuri. Criticul teatral Mi
runa I onescu s-a ocupat, la modul cel mai 
critic, de uni i  semnatari de cronici teatrală 
ce produc confuzie, sînt l ipsiti de crite
rii, deformead realitifile, ataci firi ar
gumente, uneori nedemn, personalit6fi ş i  
real i ziri scenice importante . Asanarea 
morali a breslei începe să capete con
tururi de imperativ. Criticul Ludmi la Pa
tlanjoglu s-a ocupat de înfiptui ri le ce se 
datoresc critici lor, de i ni ţiativele lor de 
anverguri, cum ar f i  alcituirea primului 
lexicon al teatru lui romAnesc. Ea a fost de 
pirere d trebuie resuscitati activitatea 
editoriali în domeniu l teatrului şi al şti
inţei despre teatru, citind în acest sens 
o pornire a editurii «Meridiane» către 
cirfi ori ginale şi traduceri ale unor studi i  
striine de doctrină teatrali ce nu au apă
rut pîni acum la noi .  I storicul şi teatrolo
gul I oana Baciu Mărgineanu a avut opinia 
ca acestor studii să l i  se adauge ş i  mo
nografii ale mari lor regizori şi actori .  Ea 
ne-a propus tuturor să medităm asupra de
fin ir i i  conceptului de teatrologie româ
nească, întrucît acum avem acces l a  toate 
datele ce pot duce spre atare definire. 
I nterventia critică a dramaturgului Dumi
tru Solomon a vi zat un mod ambiguu de 
a face azi critică, prin amestecul  de ju
decăţi ş i  prejudecăţi . Revista pe care o 
conduce a hotirît si publice mai multe 
cronici diferite la acelaşi spectacol - care 
comportă discuţii, evident. Tn cuvîntul ei , 
Miruna Runcan, i nspector în Directia tea
trelor, a · pomenit despre nevoia de a se 
păstra ceea ce a fost pozitiv în activitatea 
criticilor de pînă acum, «lucru ri le bune la 
care nu ar trebu i să se renunte». Polemici
le (serioase) sînt fecunde. Şi tot astfel lu
ări le de at itudine ( întemeiate) fată de gu
gumăni i .  Ne-a mai ami ntit că ne scapă un 
teatru cu mil ioane de spectatori , acela de 
televiz iune, care nu are «cronică» şi se 
resimte de aceasta. Tntr-adevăr cronici le 
de televiziune di n presă se îndărătnicesc 
să discute aproape exclusiv reportajele, 
aspectele politice, impl icati i le TV în vi ata 
socială etc. şi doar foarte rar ce se petrece 
în sectorul ei de creafie arti stiei. Criticul 
Ermi l Rădulescu din Braşov a atras lua
rea-aminte asupra slabei preocupări fată 
de improvizatiile regi zorale, proastelor 
optiuni repertoriale, ritm ului nesati sfkă
tor al premiere lor în multe teatre. Sînt des
tul de rare, ce-i drept, perspectivele cri
tice asupra acestor fenomene. Criticul Dan 
Predescu a semnalat cazuri de neprofesio-

nalism ·şi superficial itate (concludent ale
se) al e unor confrati. 

Referatul l ui Marian Popescu - în z iua 
a doua - a propus o viziune critică asupra 
repertoriu lui teatral , cu specială pr ivire pe 
locul oc upat ne satisfkitor de dramaturgia 
originali şi pe înnoirea greoaie din par
cela literaturii striine. Nu prea sîntem la 
curent cu ceea ce apare în lume, deşi sînt 
deschi se toate posibilititile de a ne in
forma, de a avea contacte cu alfi i ,  de a 
întreprinde schimburi documentare. Prin
tre resturile criticii ar fi şi acela de a da 
sugestii factori lor ce aldtuiesc programe
le teatrelor, de a impulsiona cercetiri le 
în domen iu .  Carmen Mihalache Popa, cro
nicar al revistei «Ateneu», a formulat ci
teva opini i despre «condiţia criticului de 
provincie»; în anumite împrejurări el are 
sentimentul marginalizări i ,  suferă, nu oda
tă, injoncti uni le teatru lui de care e l egat 
geografic ş i  dispune de un acces precar 
la informatia de special itate . Ne-a reami n
tit de necesitatea unu i  buletin apt să anime 
întrucîtva relati i le  dintre colegi, dintre 
teatre, dintre oameni i  «de la centru» şi 
cei din tară. Constantin Paiu a insistat asu
pra utilitătii dialogului direct al criticilor 
cu publicul ş i  cu teatrele .  I oana Pro
dan, secretar literar al teatrului  TV, a ape
lat la colegii din teatrele dramatice şi la 
cronicari să semnaleze televiziuni i  spec
tacolele importante ce ar merita să fie pre
luate de mass-media. Regizorul Dan Micu, 
preşedintele juriului Galei , a subliniat în
semnătatea practică a festi valurilor şi co
locvi i lo.r pentru crearea unei sol idarităti 
în rîndurile oameni lor de teatru, sol idari
tate esentială mai ales în momentele de 
impas ale mişcă ri i .  Tn cadrul competiti i lor 
diverse se poate statornici «un tîrg de ac
tori» în lesnindu-se o mai buni cunoaştere 
a actori lor de cifre regizori şi direc
tori. Criticul I on Calion, de la Tg. Mureş, 
a adus în discu�e «cri za de public», că
utîndu-i explica.fi i .  A amendat deruta mul
tor scene, în raport cu  optiuni le - şi mai 
ales non-opti unile - în materie de dra
maturgie originală. Dan Tudor, secretar li
terar al Teatru lui din Rîmnicu Vîlcea, a 
pledat pentru un tratament critic serios şi 
obiecti v, nu encomiastic sau clamoros, al 
spectacolelor şi forma�i lor teatrale basara
bene ce se află acum, ori trec în tur
nee, prin România. Carmen Tudora, c ro
nicar al revistei «Tomi s», a sustinut, cu ar
gumentatia binevenită ş i  inc i sivitate, ide
ea coez iuni i  de interese ce poate cimenta 
actiunea colectivă a critici lor. A cerut în
fii nţarea de subsecti i (comi si i) în măsură 
să dea profunzime şi extensie unora din 

preocupările noastre. Criticul Cr istian Li
vescu, consi l ier şef al Inspectoratu lui de 
cu ltură din judetul Neamt, a deschis o po
sibi lă  strategie a interventiilor crit ic i i  în 
viafa teatrală, ea, c ritica, putîndu-se in
stitui azi ca «O cenzuri estetică» a spec
tacolelor. A propus si nu neglijim gru
pări l e  tinere de teatru amator, ce sînt une
ori interesante şi active . Ne-a înştiintat 
- şi am aflat cu sat isfactie - d se va 
rel ua Festivalul spectacolelor pentru tine
ret de la Piatra Neamj. Regizorul Ovidiu 
Lazir de la laşi a fost de pirere ci ge
neraţia sa nu-şi are criticii ei şi s-a plîns 
de o neglijare, de cifre critici, a spec
tacolelor di n fari, de ana liza superficiali 
a teatral ităt i i .  Tn replica lui Constantin Paiu 
s-a arătat ci lungimea, lirgimea, adînci
mea anal izei depinde de oferta spectaco
lului; dacă aceasta e pauperă, de ce să 
se expl ice <<foarte pe larg» cum e cu să
rkia de idei şi eşecul artistic dobîndiU 
Actorul craiovean I l ie Gheorghe a zugră
vit tablou l  stări i  actuale bune a Teatrul ui 
National  oltean semnalînd interesantele 
initiative repertoriale ale acestuia, izbînzi
le spectacu lare, prezenta eficace a regizo
rilor, re laţ i i le cu străinătatea, adeziunea 
publ icului. El s-a referit la o criză a ma
nagementu lui cultural. Ge orge Genoiu a 
apreciat ci s-ar c uveni intensificată pre
ocuparea, în redactii, pentru formarea ti
neri lor critici. Marian Popescu a făcut o 
amplă informare asupra Uniunii Teatrale 
din România. felu lui cum functionează sec
ti i le ei , rezultatelor obtinute pma 
acum, punctelor de program ce n-au putut 
fi incă transpuse în v iată. Actorul Gheor
ghe Popa di rectorul Fundatiei culturale 
bkăuane «Gheorghe Apo•tu», ne-a in
format despre activitătile acesteia, printre 

, care, în curînd, se va număra ŞI ac .. ea de 
cercetare, documentare şi practică teatra
li. Alte interventi i  - ale criticilor Ştefan 
Oprea, Cr istina Dumitrescu - au contri
buit la animarea dezbater i i .  

S-a demonstrat, cred, şi cu acest prilej, 
cal itatea critic i i, de conştiintă a teatru
lui, ferment al mişcări i teatrale, posibil itate 
teoretică şi practică de stabi lire a tablei 
de valori în domeniu, a ierarhiilor reale. 
Critica mai are a învinge destule anevoin
te şi a-şi eleva profesionalismul, a-şi au
toconspecta demersu l  şi a se consolida te
oretic. Dar a aritat că-şi merită încrederea 
ce i se acordă de către oamenii de teatru 
lucizi şi responsabil i ,  încredere �are e un 
bun de pret al nostru; poate chiar indis
pensabil. 

VALENTIN SfLVESTRU 


