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Oproiu 

Dramaturgia în perioada comunistă 

Liviu Maliţa 

Ceea ce critica dogmatică a anilor 1950 numea „noua dramaturgie" constituie pen
tru cultura română un transplant artificial. Lipsită de o tradiţie autohtonă, aceasta a fost 
inventată de la zero, pe model sovietic, şi impusă de un regim totalitar comunist, el 
însuşi instaurat de Moscova. Prin tematică şi stilistică, ,,noua dramaturgie" revoluţionară 
este complet diferită (până la opoziţie) de matca dramaturgiei româneşti ante- şi inter
belice. Totuşi, dramaturgia din perioada comunistă (fixată convenţional între 1948 şi 

1989) păstrează o continuitate subterană cu tradiţia autohtonă. Le uneşte deprinderea de 
a considera dramaturgia un gen literar. Piesele sunt scrise şi interpretate scenic cu o 
conştiinţă marcată a valorii lor literare (şi nu prioritar dramatice), într-o manieră autar
hică în raport cu mişcarea teatrală propriu-zisă. Ambiţia dramaturgului este de a scrie 
„piesa perfectă", egalându-şi astfel confraţii poeţi şi prozatori - unii dintre aceştia sunt 
atraşi ei înşişi de teatru: Dumitru Radu Popescu (n. 1935) şi Marin Sorescu (1936-1996) 
sunt exemple de notorietate în acest sens. La rândul lor, criticii dramatici au tendinţa 
de a-şi axa cronica teatrală pe analiza de text, considerat pivotul şi principalul garant ale 
reuşitei artistice a spectacolului. Se instalează astfel un paradox : textele dramatice aspiră 
să fie validate literar, dar sunt publicate parcimonios ; în România nu există o cutumă 
a lecturii piesei de teatru, care ajunge prioritar la public prin intermediul spectacolului. 

Două consecinţe relevante decurg din primatul literarului asupra dramaticului (sce
nicului). Mai întâi, o subevaluare în plan naţional a dramaturgiei. Concurând cu celelalte 
genuri mai prestigioase (poezia şi romanul), aceasta face figură de „rudă săracă" a 
literaturii. Istoria literară i-a consolidat statutul marginal, considerând-o îndeobşte un 
fel de „suburbie" a literaturii. Unii autori de istorii o ignoră, alţii o tratează superficial, 
marcând faptul că dramaturgia „nu şi-a onorat potenţialul" (I. Negoiţescu). I se asociază 
o formă de desincronizare. Autorii postbelici români de texte de teatru rămân contem
porani cu viziunea interbelică asupra dramaturgiei, nefiind receptivi la mutaţiile scriiturii 
(vezi, de exemplu, ,,scriitura pentru scenă", proces dinamic de construcţie colaborativă 
a textului) survenite în plan mondial concomitent cu prefacerile radicale ale practicii 
teatrale, care generează, sub influenţa neoavangardelor, forme dramaturgice noi, neasi
milabile vechii structuri aristotelice. Această schimbare de paradigmă este necunoscută 
la noi. Fenomenul creează specificitate. Într-o epocă a deconstrucţiei teatrale, dramaturgii 
români sunt confiscaţi de imperativul restaurării (după o gravă deteriorare, de aproape 
două decenii) a esteticului şi a „dramaturgiei" textului, înţeleasă tradiţional. Totuşi, 
stilistici de reprezentare novatoare au existat, începând, probabil, cu piesa Ecaterinei 
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tehnica cinematografică a construcţiei dramatice şi metoda colajului sunt înnoitoare. De 
asemenea, la Teodor Mazilu personajele pierd din profunzimea psihologică (în favoarea 
schemei), iar limbajul tinde să se autonomizeze teatral. În Gluga pe ochi Întunericul 
(1970), Iosif Naghiu organizează textul după o structură nouă, ce exemplifică o posibilă 
situaţie sartriană (chiar dacă există voci critice care nu văd aici mai mult decât o pastişă). 
Monodramele (meditaţii filosofice) ale lui Marin Sorescu din anii 1970, în care valoarea 
dramatică e recuperată din structura lirică a textului, sunt unele dintre formele dramatice 
considerate cele mai inovative. (1968) contează ca un posibil exemplu românesc 
de „ teatru postdramatic" (Hans-Thies Lehmann). În toată această perioadă, textul a 
rămas dominant pentru regia spectacolului, iar efortul de înnoire al dramaturgiei a fost 
susţinut şi consolidat de spectacologie, care o surclasează artistic, dar o şi ajută să existe, 
conferindu-i credibilitate artistică (excelenţă, în unele cazuri). 

Relaţia ombilicală cu ideologia comunistă a amprentat definitoriu dramaturgia aces
tei perioade. Partidul îşi atribuie patronajul, considerându-se comanditarul literaturii : 
instituie politici literare, impune teme, promovează (pseudo )valori. De aceea, în tot acest 
interval, jocurile Puterii modelează mutaţiile artei. Desigur, trebuie distins între sintagma 
„dramaturgie comunistă" şi „dramaturgia în comunism", concept în sine mai cuprinzător 
şi poliform, faţă de care primul nu constituie decât o variantă. Totuşi, în întreaga perioadă 
dramaturgia rămâne într-un raport de dependenţă cu propaganda. Exceptând unele evadări 
temerare (Gellu Naum, care îşi continuă, la un moment dat, parcursul creator suprarealist, 
I.O. Sîrbu, Dumitru Solomon, Alexandru Sever, Marin Sorescu), aceasta este concepută 
mereu în replică la ideologia partinică. Este fie o replică obedientă (chiar dacă în con
tinuitate la ideologia Puterii), ilustrată de dramaturgia propagandistică 
şi cea agitatorică, în tradiţie sovietică, lipseşte), fie una de deconstruire a imaginii croşe
tate de propagandă, exprimată de o dramaturgie subversivă (aluzivă, parodică ori para
bolică). Nu însă şi o dramaturgie protestatară (de opoziţie ori contestare), dacă evităm 
să luăm în discuţie, cum procedăm aici, literatura exilului. Emanciparea completă nu a 
fost realizată (cel mai probabil, nici nu a fost posibilă), astfel încât însăşi critica regi
mului s-a tăcut tot de pe poziţia şi doar în limitele toleranţei de partid. De reţinut că 
analiştii contemporani adaugă excesului de reprezentare encomiastică a regimului comu
nist reproşul la adresa dramaturgiei de a nu fi pus în formă partea de suferinţă a epocii. 
Interesant este că pe unii dramaturgi (Aurel Baranga, Horia Lovinescu, Paul Everac ş.a.) 
îi regăsim atât într-o clasă (a supunerii), cât şi în cealaltă (a subversiunii). 

Sintagma „dramaturgie comunistă" denumeşte producţia dramaturgică din primul 
deceniu şi jumătate de la instalarea cu ajutor sovietic a comunismului în România. Ea 
caracterizează o perioadă (1948-1965) incipientă de formare, după model sovietic, a noii 
estetici socialiste, care să reflecte ideologia marxist-leninistă (cu reflexe bolşevice) şi să 
contribuie, potrivit acesteia, la construirea unei noi societăţi comuniste. Ideea că arta 
este propagandă a fost o teză forte susţinută de PCR (numit până în 1965 PMR) pe toată 
durata (1948-1989) cât a guvernat ca partid unic România, instaurând un regim totalitar. 
După 1965, această sintagmă este rezervată, de regulă, unor producţii nesemnificative 
ca importanţă artistică, datorate unor autori oportunişti, care au asumat şi interiorizat 
în operă directivele de partid. Au fost însă destui alţii, de relevanţă incontestabil mai 
mare, care au aspirat să se delimiteze de această etichetă (pe care o invocau totuşi 
oportun în texte oficiale, prin care îşi sprijineau publicarea pieselor), neasumată decât 
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atât cât să funcţioneze ca un paşaport de trecere de filtrele multistratificate ale cenzurii, 
altfel evitată, contestată subsidiar, respinsă. Aceşti autori sunt responsabili de eforturile 
(făcute sub privirea scrutătoare a partidului şi sub vigilenta cenzurii) pentru normaliza
rea creaţiei şi pentru estetizare. 

Deşi componenta ideologică asigură unitate dramaturgiei din perioada comunistă 
(concentrată în limitele unei jumătăţi de secol), în interiorul acestui marcaj ideologic 
există totuşi diferenţe semnificative. Etapele sunt trasate în funcţie de mişcarea politi
cului (de care nu doar dramaturgia este strict dependentă), respectiv de alternanta 
specifică a perioadelor de „îngheţ" şi „dezgheţ", cu o evidentă tendinţă de circularitate. 
Bibliografia de specialitate operează în general cu o disjuncţie netă între două mari 
perioade inegale. Prima, cuprinsă convenţional între 1948 şi 1964 (sau 1965), este 
cunoscută ca fiind a realismului socialist. A debutat în 1948, dar a cunoscut unele 
anticipări în anii tulburi ce au urmat sfârşitul războiului, până la instalarea regimului 
comunist în România (prin actul din 30 decembrie 1947). Este caracterizată consensual 
prin dogmatism virulent. Realismul socialist a fost nucleul acestei „noi dramaturgii", 
croite după o estetică „nouă" (revoluţionară, militantă şi partinică). Folosind această 
armă, PMR/PCR a intenţionat, printr-o dublă acţiune (de eliminare a textelor presupus 
ostile regimului comunist şi de promovare necondiţionată a altora, concepute după indi
caţiile propagandei), să instituie, într-un ritm ce comprimă drastic etapele, o literatură 
nouă, ,,progresistă". Dramaturgia a răspuns prompt şi amplu comenzii politice (Ghiţulescu, 
2000, p. 186), conformându-se cu stricteţe directivelor de partid. A urmat un proces de 
decanonizare forţată, pentru a destructura şi nega valorile consolidate ale vechii drama
turgii naţionale, de regulă în favoarea unor pseudovalori impuse propagandistic. O întreagă 
tradiţie teatrală a fost deturnată, mutată de pe făgaşul ei firesc şi obligată să îşi modifice 
temele şi atitudinile, stilistica şi procedeele artistice. Pusă în slujba propagandei comu
niste, noua dramaturgie era menită să legitimeze prin discurs regimul totalitar. 

Finalul de etapă este însă decepţionant chiar şi pentru partidul însuşi. Congresul 
al Ii-lea al PMR (din 1956) critica, sub denumirea de „schematism" (tendinţa de a 
simplifica realitatea), slaba capacitate a literaturii de „a oglindi multe dintre temele mari 
ale construcţiei socialismului". În realitate, dramaturgia anilor 1950 este prolixă, indi
gestă şi ilustrează ancilar ambiţioasele deziderate politice, autorii încercând să apropri
eze artei agenda PMR. De fapt, puţine piese ( Citadela sfărâmată 
Lovinescu; Trei generaţii, 1956, de Lucia Demetrius; Ziariştii Şeful secto
rului suflete, 1963, de Alexandru Mirodan; Mielul turbat, 1954, de Aurel Baranga; 
Proştii sub clar de lună, 1962, de Teodor Mazilu) oferă material dramatic valid, reţinând 
(sugerate în subtext) unele tensiuni ale epocii şi tăcând dovada meşteşugului artistic, iar 
două (Moartea unui artist de Horia Lovinescu şi, eventual, Nu sunt Turnul Eiffel 
Ecaterina Oproiu, ambele din 1964) se impun şi prin calităţi estetice. Din întreaga 
producţie dramatică a perioadei (cca 360 de piese), la finalul anilor 1980 mai rezistau 
în repertoriu 12%. De asemenea, 18% dintre autori (Vasiliu, 1995, p. 105). Marea 
majoritate a scriitorilor diletanţi s-a cufundat defmitiv în „fondul pasiv al teatrului 
românesc" (Vartic, 1982, p. 267). 
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Mielul turbat (în regia lui Aurel Baranga), imagine reprodusl în ()pre&cu, 1959 

După perioada de izolaponism dictat ideologic începe una de deschidere, în care 
dialogul cu Occidentul este oficial permis. Momentul 1965 (proclamat drept un „nou 
început" - deschiderea realizat.\ atunci este citatll. obsesiv în documentele vremii, dar şi 
în istoriografia postcomunistl) pare sl fi consfintît un armistip.u tacit între scriitori 1i 
Putere : primilor li se concede dreptul la ficţiune, cu condiţia sl nu ignore mesajul 
(politic) şi să evite criticile sistemice la adresa regimului. Perioada 1965-1989 este mai 
puţin om.ogeDă. Astfel, intervalul dintre 1964 şi 1971 este descris de obicei ca unul de 
renaştere culturall corespunzltoare unui dezghet politic relativ, rezultat, la rândul slu, 
al mai multor factori: consolidarea interni a PCR, ,,pacificarea" societlpi romAneşti 
în termenii dictaţi de partid, desprinderea de sub tutela Moscovei şi refacerea contacte
lor cu Occidentul ş.a. Deşi concepp.a despre literaturl şi artl ca forml de propagandă 
a rămas identică, schimbarea contextului politic a modificat strategiile de impunere a 
sa, permiţând deplasarea dinspre represiune înspre persuasiune. Dupl regăsirea/rein
ventarea limbajului artistic, scriitorii (excluzându-i pe „stegari") nu vor mai participa 
servil (în pofida frecventelor demisii şi a atitudinilor ambhialente) la ritualul glorificlrii 
noului regim. Arta înslşi se diversifici suficient pentru a nu mai putea fi descrisă printr-o 
sintigml unicl. De altfel, realismul socialist nu va supravietui, în pofida tentativei din 
1971 a lui Nicolae Ceauşescu de a-l resuscita. ln documentele oficiale, locul sllu va fi 
luat de „umanismul socialist" sau „umanismul revoluponar". Formula este suficient de 
vagl pentru a permite, dupl necesitlti, un angajament politic/ideologic în termeni 
necompromiţltori. Se naşte în acest fel iluzia convieţuirii armonioase, a simbiozei din
tre literaturl 1i ideologie, într-un hibrid valid estetic şi util ca vector ideologic. Autori 
precum Aurel Baranga (1913-1979), Paul Everac (1924-2011) ori Horia Lovinescu 
(1917-1983) îşi dublează profitul: pe lângl vedetismul propagandistic asigurat (şi rls
plătit consistent din punct de vedere financiar) de partid în deceniile anterioare, ei 



92 IMAGINAR ŞI PATRIMONIU ARTISTIC 

câştigă acum şi o glorie artistică. Vor continua să reprezinte figurile marcante ale dece
niilor ce vin (atât de diferite). Li se adaugă, desigur, autori din noile generaţii, precum 
Teodor Mazilu (1930-1980), Ecaterina Oproiu (n. 1929), Dumitru Radu Popescu, Marin 
Sorescu, Alexandru Sever (1921-2010), Dumitru Solomon (1932-2003), Ion Băieşu 
(1933-1992), Iosif Naghiu (1932-2003) ş.a. 

Deschiderea care începe odată cu anii 1960 şi se manifestă tot mai pregnant după 
1965 are două modele : neoavangardismul occidental ( desfăşurat în imediata contempo
raneitate) şi modernismul interbelic, interzis în mare măsură aproape două decenii. 
Marele bazin semantic al „dramaturgiei tradiţionale" este astfel reconectat şi totodată 
confruntat cu unul nou, al neomodernismului european. Se instalează un sentiment activ 
şi o atmosferă de emulaţie, care întreţin o vreme efortul de asimilare a modernităţii 
teatrale europene, identificate adesea unilateral cu aşa-zisul „teatru al absurdului". Bătălia 
pentru autonomia artei, afirmarea libertăţii scriitorului de a alege (inclusiv politic) 
temele, dreptul la deviantă şi la critică ( deşi formulate artistic doar de pe poziţii marxiste) 
vor contribui la constituirea unui imaginar al neomodernităţii. După „dezvrăjirea" naţi
onalistă, operată de comunişti în anii 1950 în numele internaţionalismului proletar ( cu 
consecinţele nefaste produse de adoptarea unilaterală a realismului socialist în artă), 
dramaturgia va cunoaşte, la rândul ei, în următorii ani o „revrăjire" imaginară (în ter
menii lui Durand). Fenomenul va fi descris ulterior (în anii 2000) din perspectiva unei 
gândiri „de dreapta", care pune accent pe reluarea legăturilor cu Occidentul şi pe recu
perarea tradiţiei autohtone interbelice. Pentru a-l fixa, Mircea Martin (n. 1940) va folosi 
un descriptor teoretic ambivalent: ,,estetism socialist". Diversele variante interpretative 
relevă că în literatura (şi arta) acestei perioade s-a manifestat un anume liberalism for
mulat printr-un estetism fundamentalist, care se opunea fundamentalismului naţio

nal-comunist. 
Reflexele rapid câştigate de cvasinormalitate a vieţii sociale şi cultural-artistice au 

fost însă violent bruscate de Tezele din iulie 1971, care anunţau o „minirevoluţie cultu
rală", mai precis, ideologică. Noul asalt propagandistic asupra artei îi pretindea acesteia 
să se limiteze la a educa masele în spirit partinic. Direcţia naţionalistă pe care o va 
adopta PCR în perioada următoare va invoca oportunist necesitatea de apărare a iden
tităţii naţionale în pericol (o diversiune), ajutându-i pe comuniştii de la putere să îşi 
consolideze poziţia autoritară şi totodată să se legitimeze. I se va asocia un tot mai 
puternic cult al personalităţii, ce va atinge în anii 1980 forme exagerate. Graniţele tole
ranţei au fost mereu retrasate, partidul sporindu-şi în timp apetitul cenzurant. Efervescenţa 
creatoare care caracterizează a doua parte a anilor 1960 se diminuează treptat, astfel 
încât în dramaturgia anilor 1980 se resimte o anumită „atonie" (Valentin Silvestru) : 
experimentele lipsesc (fapt explicabil şi prin absenta unei noi generaţii de dramaturgi, 
cei tineri fiind foarte puţin jucaţi; ,,optzecistul" Matei Vişniec se va autoexila în Franţa), 
reflexele dogmatice se întăresc, textele dramatice sunt carenţiale ... Se revine la poncifele 
ideologice ale finalului optimist şi la mitografia personajului pozitiv, se reiterează opo
ziţia etică şi estetică dintre ţările blocului socialist şi Occidentul decadent etc. Pe scurt, 
anii dramaturgiei 1980 tind spre o reciclare a anilor 1950, mai ales că parte dintre autori 
sunt aceiaşi. 

Complexitatea relaţiilor dintre dramaturgie şi teatru, pe de o parte, şi ideologie/ 
propagandă, pe de altă parte, impune o abordare a textelor dramatice cu instrumente 
furnizate de istoria literaturii sovietice şi de studiile consacrate regimului comunist 
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(precum cele datorate lui Alain Besarn;:on, Regine Robin ori Frarn;:oise Thom), inclusiv 
studii despre cenzură. Sunt indispensabile, alături de metodologia furnizată de cerceta
rea teatrală sau de hermeneutică, studiile de sociologia culturii (din orizontul configurat 
de Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jean Duvignaud, Erving Goffman) şi, fără îndoială, 
cele despre imaginarul social. Este şi perspectiva din care vom cartografia în continuare 
dramaturgia perioadei. Ideea centrală este aceea că dramaturgia comunistă, aşa cum s-a 
concretizat ea în actul scriiturii, al publicării şi/sau al punerii în scenă (condiţionate de 
cenzură), a contribuit la destructurarea vechiului imaginar social românesc. 

Pentru dramaturgie (pentru artă în general, dar nu numai), imaginarul a fost ţinta 
unei bătălii permanente. Partidul pretindea artei să producă o convergenţă de simboluri, 
imagini şi reprezentări prin care să colonizeze imaginarul social al românilor, permiţând 
noii puteri politice abuzive să se exercite în sfera publică legitim şi efectiv. Altădată parte 
constitutivă a societăţii, având o forţă regulatoare şi formativă (Baczko, 1984, pp. 32-35), 
imaginarul social (compus acum dintr-un amplu repertoriu de clişee propagandistice) 
era menit să impună un model exterior şi opresiv, calchiat după cel sovietic. La rândul 
lor, scriitorii s-au străduit să contracareze acest demers. Din această perspectivă, dra
maturgia din perioada comunistă se prezintă drept un câmp de bătaie în care se confruntă 
utopia propagandei cu utopismul critic al scriitorilor. În moduri şi procente diferite, 
imaginarul propagandistic este mixat cu un imaginar al înnoirii. 

Imaginarul schimbării 

Propaganda şi-a centrat utopia pe ideea că regimul politic comunist întemeiază o „nouă 
lume". ,,Citadela sfărâmată" şi „cetatea de foc" sunt, pentru dramaturgia primei peri
oade, două repere posibile de remodelare ideologică în plan simbolic. Ele sugerează 
prăbuşirea vechiului univers patriarhal (structurat în jurul valorilor de stabilitate şi de 
conservare a statu-quoului), pentru a se putea naşte lumea nouă (colectivistă, cu accen
tul pus pe progres). Nucleul vechii lumi este familia (burgheză). Necesitatea dezagre
gării mitului familial este asumată, fără diferenţe majore, de autori diferiţi. În Trei 
genera/ii (1956) şi Arborele genealogic (1957), Lucia Demetrius (1910-1992) deconstru
ieşte, din perspectiva ideologiei marxist-leniniste, imaginea familiei burgheze aparent 
unite, iar Ana Novac (1929-2010) face în Familia Kovacs (1956) un rechizitoriu etic, 
prezentând, la rândul ei, descompunerea unei familii din marea burghezie maghiară. 
Citadela sfărâmată (cu premiera în 1955) de Horia Lovinescu, considerată adevăratul 
act de naştere al dramaturgiei comuniste, impune însă tiparul. Imaginea, prezentă şi în 
titlul piesei, este ambivalentă. Pe de o parte, familia este evocată, după model roman, 
ca o „citadelă inexpugnabilă", sugerând protecţie, ocrotire şi siguranţă, pe de altă parte, 
este denunţată ( cu referire la trecut, pe care îl simbolizează) ca un ţarc, în care eul este 
încarcerat. Autorul va vorbi, cu referire la propria biografie, despre „nevoia mai intimă 
de a se elibera el însuşi de cercul infernal al Citadelei". Condamnată ideologic, familia 
(simbol al ordinii sociopolitice revolute) sugerează aşadar universul închis. Simbolistica 
închiderii reclamă schimbarea (pe care unele personaje chiar o schiţează), anunţă nece
sitatea evadării dintre aceste ziduri, care nu sunt doar protective, ci şi opresive. Se 
impune ca citadela să fie „sfărâmată" pentru a permite naşterea „lumii noi". 
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Citadela sfm'{Jmat4 (ta regia lui Horia Lovinescu), imagine rcprodusl ta Oprcscu, 1959 

Simbol deghi7.at al mesianism.ului, cu trimitere la Ierusalimul celest în funnl secu
larl7.ata:, ,.cetatea de fuc„ este imaginea promovata: în antitezl. O consacri Mihail 
Davidoglu (1910-1987) în piesa cu acelaşi nume din 1950 ( care îşi are punctul culminant 
în realizlrile metalurgiştilor de Ia Reşita), dar şi în Minerii (1949). Sunt celebrate ener
gia 1i forta de regenerare, precum şi incandescenta proletari a omului nou prometeic, 
care fuloseşte, ca un veritabil homo faber, ciocanul pentru a nimici vechile structuri şi 
a construi o lume noul. O seaim. de alte piese se inspiri, în epocă, din lumea şantiere-

Ferestre deschise, 1959) sau, mai ales, a satului aflat în plin proces 
de colectivizare (Lucia Demetrius, Vadul nou, 1951; Maria BBDU§, Ziua cea mare, pusă 
în scenl la Teatrul Naţional din Bucureşti, stagiunea 1948-1949 ; Aurel Baranga, ~colta 
tk aur, la Teatrul Armatei, stagiunea 1950-1951; Siit6 Andră.s şi Hajdu Zoltm, Mireasa 
tkscul/d, la Teatrul Muncitoresc CFR Giule1ti, stagiunea 1950-1951; Tiberiu Vomic şi 

ÎmplirtltiJa lui Machidon, la Teatrul Armatei, stagiunea 1954-1955; 
Poarta, la Teatrul National din Iaşi, stagiunea 1958-1959; Mihai Beniuc, 

În Valea Cucului, la Teatrul Naţional din Bucureşti, stagiUDea 1958-1959 ş.a.). 
Şi în piese cu o problematic! mai complexă obiectiwl major (în unele momente 

singular) era ilustrarea „luptei de clasl", cu „previziune 1tiinpficl a viitorului" invari
abil luminos. Pot fi amintite : Lucia Demetrius, Cumpăna (1948, pusă în scenl la Teatrul 
Municipal din Bucureşti, stagiunea 1948-1949) ; Mihail Davidoglu, Schimbul tk onoare 
(1954); Horia Lovinescu, Lumina de la Ulmi (1954); Tudor Şoimaru, Afaceriştii 
(1953); Dorei Dorian, De n-ar fi iubirile (1961); Radu Cosaşu, Mi se pare romantic 
(1961) !i .a. Ele plictisesc prin caracterul lor schematic şi cel mai adesea pueril. Conflictele 
ilustreazll repetitiv confruntarea dintre „vechi„ şi „nou". Asistllm mereu la lupta (cu 
mijloace inegale) dintre societatea socialistl &i „lumea veche iremediabil bolnavi!:" 
(BUeanu, 1965, p. 19), motiv ce opune ireconciliabil două moduri de gândire şi de 
comportament : cel comunist şi cel moştenit de la vechea mentalitate burghezit Totodată, 
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Minerii (în regia lui Mihai Davidoglu), imagine reprodus.I tn Oprescu, 1959 

individul (marginalizat sau exclus programatic de societatea burghezl din cauza originii 
modeste) se reinsereazll., sub auspiciile partidului (garant al „fericirii totalitare"), într-o 
comunitate solidară, fllrll fisură. Orice derapaj de la modelul prescris de propagandă, 
al imaginii unei societlti organizate ~i strins unite în jurul partidului, este proscris, dupl 
cum o dovedesc numeroasele referate ale cenzurii. 

ImagiDa.rul schimblri.i reverberează în mai multe registre şi subîntinde problematici 
diverse. Una dintre ele este impusl, în dramaturgie (dar nu numai), de tem încetlţenitl 
în regimurile staliniste postbelice a opoziţiei flagrante intre cele doul „Iagll.re" : Occidentul 

(văzut ca loc al degradlrii morale, al putreziciunii 
1i pierzaniei, al exploatării şi neatenţiei faţă de om) 
şi „laglrul socialist" (ca loc al justiţiei sociale şi 
al grijii fa.ţi de aşa-zisul „om nou"). Aceastl temi 
forte a ideologiei totalitare e prelucrată în primii 
ani de mai toţi dramaturgii, în moduri nediferen
ţiate. Poate Alexandru Mirodan (1927-2010) depl
lC§te oarecum schematismul generalim, în Celebrul 
?ll2 (1960). Tema piesei (agonia lumii americane) 
este corectl ideologic. Totuşi, autorul valorificl 
(utilizând un subiect senz.aµonal) o dimensiune 
psihologi.el universală în fata morţii, demontând 
totodată unele mecanisme specifice societăplor 
occidentale. în perioada de deschidere demarată în 
1964-1965, dramatmgia revine la imagine.a~ 

George Calboreanu (1896-1986) în Cetatea de foc 
(1949, în regia lui Mihai Davidoglu), imagine reprodusl 
tn Oprescu, 1959 
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pentru cultura română a Occidentului ca topos cultural modelator. Însă după Tezele din 
iulie 1971, şi tot mai pronunţat în anii 1980, unii dramaturgi se întorc la valorificarea 
imaginii unui Occident corupt şi putred (loc rău), fapt evident mai ales în piesele cu 
„transfugi", de altfel cu important succes de public (Un fluture pe lampă 
1972-1973; Rugăciune pentru un disc-jockey de Dumitru Radu Popescu, 1977-1978; 
Şoareci de apă Mihai Rădulescu, 1983, ş.a.). Ajunşi ilegal în ţări occidentale, exi
laţii se înscriu pe o cale sigură a pierzaniei, uneori şi a morţii. Alţii se întorc. Plecând 
şi revenind, căit, în România socialistă, transfugul devine o conştiinţă-martor a diferen
ţelor dintre cele două lumi pe care le evidenţiază, certificând cu propria biografie clişeul 
ideologic al supremaţiei lumii comuniste. 

Revoluţia, temă ce aparţine patrimoniului de aur al ideologiei comuniste, se înscrie 
în acelaşi orizont al imaginarului prefacerilor radicale. Tabuizată (mai ales în prima 
perioadă a regimului), aceasta era menită să fie tratată exclusiv în cheie eroică (vezi 
Aurel Baranga şi Nicolae Moraru, Pentru fericirea poporului Anii negri 
Naţional din Bucureşti, cu premiera pe 8 mai 1951; Aurel Baranga, Arcul de triumf 
1954, la Teatrul Municipal din Bucureşti, stagiunea 1956-1957; Torpilorul roşu 
de Vladimir Colin; trilogia Oameni în luptă, 1960, de Alexandru Voitin etc.). Ulterior, 
acest registru se mai păstrează uneori în piese convenţionale de factură propagandistică, 
ce nu o dată sunt comandate de şi jucate într-un calendar festiv al partidului. Pentru 
anii 1960 şi 1970 sunt de semnalat mai multe piese (Nelu Ionescu, Plafonul, 1968; Paul 

A cincea lebădă, 1978) care denunţă îmburghezirea foştilor revoluţionari deve
niţi aparatcici. Ilustrativ este cazul lui D.R. Popescu, care valorifică într-un dublu sens 
imaginea revoluţiei. Într-o piesă foarte jucată (chiar televizată), Piticul din grădina de 
vară (1974), lupta comuniştilor ilegalişti români e proiectată în mit, pentru ca în alte 

Studiu osteologic asupra scheletului unui cal dintr-un mormânt avar din 
Transilvania, jucată sub titlul Mormântul călăreţului avar, 1979) perspectiva să fie 
preponderent critică, activiştii partidului excelând în abuzuri şi având chipuri şi com
portamente de bestii, iar revoluţia să fie văzută în aspectele ei monstruoase. 

O problematică adiacentă este cea a tineretului. Propaganda a întreţinut mereu ima
ginea şi etosul unui tineret efervescent, dedicat trup şi suflet cauzei comunismului. Câţiva 
dramaturgi promovează însă în piesele lor (Virgil Stoenescu, Scrisori de dragoste, 1960 ; 

Simple coincidenţe, 1966; Ecaterina Oproiu, Handicap Şi femeia este 
om, 1976; D.R. Popescu, F.M.S.M.L.O. sau Horia sau lapte de pasăre, 1976) imagi
nea unei noi generaţii superficiale, amatoare de divertisment, frivole, fiecare, dezinhibate 
sexual, dezorientate, incapabile de elanuri revoluţionare, fascinate de Occident, neînre
gimentate politic, manifestând chiar indiferentă făţişă. Aceşti tineri cinici, dezabuzaţi, 
blazaţi, aflaţi uneori la graniţa infracţionalităţii, sunt produsul noii societăţi. Formaţi în 
baza principiilor marxist-leniniste şi cu metode comuniste, ei sunt semnul viu al eşecu
lui îndoctrinării. În a doua jumătate a anilor 1960, în climatul de liberalizare, apar 
reflexe ale unei subtematici a „tânărului neliniştit", în mare măsură provenind dintr-un 
efect de sincronie cu direcţia „furioşilor" /anxioşilor britanici şi francezi. Unele dintre 
aceste piese cunosc un mare succes la public. Este mai ales cazul piesei lui D.R. Popescu 
Aceşti îngeri trişti (1969), continuată în deceniile următoare de altele, precum Anchetă 
asupra unui tânăr care n-a făcut nimic (1980) a lui Adrian Dohotaru (1939-1995). 

Mitul colectivităţii, derivat al ideologiei comuniste, participă la acelaşi imaginar al 
schimbării. Potrivit acestuia, în noua societate socialistă eul trebuie să se piardă pe sine 
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în numele progresului comunitar. Dramaturgii răspund uneori prin contrautopii acestui 
deziderat politic al sacrificării individului în favoarea unui Noi impersonal (de exemplu, 
Alexandru Mirodan, Cerul nu există Primarul lunii şi iubita sa, 1970). Mai multe 
drame ale eului (temă timid abordată în anii 1950, de exemplu, de Ana Novac în piesa 
Ce fel de om eşti tu ? , interzisă de cenzură în 1957), devenite tot mai numeroase în 
deceniile viitoare, încearcă să reabiliteze intimitatea în integralitatea ei, cu problematica 
şi motivele sale subiacente, dintre care cele mai relevante şi mai repetitive sunt dragos
tea şi angoasa. Prima reuşită estetică incontestabilă (Moartea unui artist 
Lovinescu, 1964) le conjugă pe cele două. Eludând poncifele ideologice ale vremii, 
dramaturgul reuşeşte să atingă un fond de autenticitate. Piesa conţine o dezbatere despre 
condiţia artistului care se confruntă, în existenţa lui creatoare, cu probleme majore, 
precum dragostea, boala, moartea, relaţia cu celălalt, condiţia de părinte etc. Mai mult 
decât atât, Horia Lovinescu evocă (prin dubla figură a artistului - sculptorul celebru 
Manole Crudu şi fiul său Vlad, la rândul său sculptor) un punct nevralgic: interogaţia 

dacă trebuie optat pentru o artă poetică a lui Noi (a umanului în general) sau dimpotrivă, 
pentru una a Eului (a individului solitar, cu angoasele sale) şi în forme noi, care prezintă 
riscul ermetismului. 

Imaginarul emancipării 

Propaganda comunistă se străduia să afirme superioritatea, pe toate planurile, a socie
tăţii socialiste. În acest sens, emanciparea şi progresul erau argumente puternice. Arta 
(inclusiv dramaturgia) trebuia să ilustreze această emancipare şi astfel să se dovedească 
ea însăşi progresistă. Noua dramaturgie comunistă va fi interesată, în conformitate cu 
exigenţele canonului realismului socialist, de emanciparea socială. Accentul este plasat 
pe valorile urbane, pe industrializare. Subiectele sunt selectate din medii muncitoreşti, 
până atunci puţin frecventate teatral. Partidul îşi tăcea o glorie din înnoire. Satul nu mai 
e privit (ca în mişcările tradiţionaliste interbelice) din perspectiva unei ideologii con
servatoare : idilic, drept rezervor al etnicităţii româneşti, păstrător al valorilor autentice 
şi mod de conservare a vieţii optimiste. Din perspectiva noii ideologii asumat progresiste, 
acesta se relevă ca un topos al vechiului : loc al înapoierii, suferind de un deficit de 
civilizaţie. Satul poate fi modernizat pe calea politică a urbanizării. În dramaturgia 
anilor 1950, ţăranul sărac (prin opoziţie cu chiaburul reacţionar) este văzut ca având un 
potenţial revoluţionar. Eroilor colectivizării li se alătură ţăranii ce devin, în urma exo
dului la oraş, muncitori fruntaşi, integrându-se în proletariatul de elită. Până în 1962, 
când se încheie oficial colectivizarea ( ea însăşi văzută ca un mecanism superior al 
înnoirii rurale), satul este prescris ideologic şi apare ca atare, în piese, ca topos al 
schimbării. În perioada de liberalizare politică, satul dispare din interesul dramaturgilor, 
până la sfârşitul anilor 1970, când, prin Cântarea României (un festival al amatorilor, 
înfiinţat în 1976, la care, la un moment dat, sunt obligaţi să participe şi profesioniştii), 
„satul nou" (şi viaţa sa fericită, vegheată de partid) revine în prim-plan ca exemplu 
propagandistic de succes fulminant al noului regim. Apar (mai ales în dramaturgia lui 
D.R. Popescu) şi figuri de ţărani victime ale colectivizării şi ale abuzurilor Puterii. 
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poate deci susţine că, în dramaturgia acestei perioade, funcţionează o schemă ideo
logică ce combină emanciparea socială cu un imaginar al civilizării. 

Toposul "noului" este recurent. Scenariul comunizării societăţii este susţinut drama
turgie de inovarea categoriei personajului. Aceasta se petrece însă doar în plan social. 
Astfel, personajul principal pozitiv trebuia să fie de o extracţie socială considerată 
"progresistă", să aparţină unor categorii sociale ignorate sau considerate a fi fost prezen
tate până atunci deformat: muncitori, ţărani şi mai ales comunişti (activistul/secretarul 
de partid, care acţionează eficient în numele convingerilor sale). Apăsat propagandistică, 
supusă unor prescripţii ideologice stricte, inovaţia este redusă la schemă şi clişeu şi se 
face, aşadar, în detrimentul esteticului. Sub pretextul promovării unei tipologii revolu
ţionare, se produce de fapt o stereotipizare a personajelor. Relansarea comediei ca 
specie va îmbogăţi relativ categoria personajului, prin fauna birocraţilor (cu mediul lor 
anacronic de manifestare), a oamenilor mărunţi şi, în mod excepţional, a unor activişti 
de partid (dar nu dintre cei cu reală putere de decizie), profitori ai regimului, cărora le 
este obligatoriu contrapus "bunul activist". Comediile lui Aurel Baranga (Sfântul Mitică 
Blajinu, 1966) şi ale lui Ion Băieşu (Preşul, 1970; ChiJimia, 1975; Alibi, 1978; În 
căutarea sensului pierdut, 1979) impun tipologia „noului naiv". 

În sfârşit, o modalitate redutabilă de legitimare a partidului a constat în preluarea în 
literatură a discursului despre emanciparea femeii. În această chestiune se constată o 
ambivalenţă. Feminismul de partid este autentic în măsura în care noul regim comunist 
folosea femeia drept argument pentru discursul progresist, care afirma că face dreptate 
celor oprimaţi în regimurile anterioare, şi (parţial) pentru pretenţia marxismului (sub
minată de contradicţii inerente) de a restabili egalitatea completă a sexelor. De asemenea, 
noile realităţi sociale îl confirmă, cel puţin în ceea ce priveşte accesul la instrucţie sau 
prezenta procentuală a femeii (adesea formală, totuşi) în diverse organisme profesionale, 
civice şi politice. Acelaşi feminism e compromis însă în plan simbolic de caracterul 
totalitar al regimului însuşi, iar în plan politic de contopirea şi subordonarea sa unor 
interese represive şi retrograde ale PCR (inclusiv de destructurare a familiei tradiţionale, 
de anulare a solidaritătilor şi de intruziune în resorturile cele mai intime ale societăţii 
civile), de contraselectia profesională şi reprezentativă, de instrumentalizarea pentru 
obiective economice, iar ulterior decretului din toamna anului 1966 privind interzicerea 
avorturilor, de subordonarea la politica demografică. Este un feminism fals, întrucât nu 
este iniţiat de femei, ci, ,,ostentativ" şi „strident", de partid. Totodată, este „modelat 
pe un tipar masculin", deci realizat implicit „prin negarea condiţiei feminine": impune 
imaginea "revoluţionară" a femeii asexuate. Aşadar, nu este vorba de o emancipare 
autentică, cum se pretinde oficial, ci, dimpotrivă, de "un război de anexiune şi de 
domesticire a condiţiei feminine" (Zoe Petre, în Boia, 1998, p. 259). Dramaturgia 
anilor 1950 reflectă fidel această ambivalenţă, prin deconstructia vechilor patternuri 
culturale ale feminităţii şi reconstrucţia unui imaginar comunist uniformizant al condiţiei 
femeii. 

Noua dramaturgie operează în general cu un număr redus de modele de feminitate, 
pe care le subordonează celor două categorii antitetice : femeia trecutului şi femeia 
viitorului. Prima categorie este, la rândul ei, ilustrată predilect prin două ipostaze con
trastive: ,,femeia-ispită" (nesupusă, sălbatică) şi femeia exploatată de vechiul regim 
politic. Repudiată ideologic, prima ipostază este utilă dramaturgie, contribuind esenţial 
la construcţia intrigii. Cu excepţia frumuseţii, ea însăşi purtând semnele decadentei 
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(moderniste), pentru că este asociată cu luxura, senzualitatea (interpretată drept instinc
tualitate degradantă, obscenitate şi vulgaritate) şi seducţia, celelalte caracteristici de 
femme fatale sunt conotate explicit negativ. Extravaganţa vestimentară şi comportamen
tală (de altfel, sugerate precar din punct de vedere dramaturgie) devin semne de depra
vare morală. Atractivitatea pe care acest tip de feminitate o exercită este repudiată ca 
perversă şi periculoasă ideologic, întrucât contravine valorilor civice, mai exact partinice. 
Rolul său este mereu negativ. Ea îl prinde în mreje pe bărbat şi îl distrage de la sarcinile 
şi provocările uriaşe ale construcţiei societăţii socialiste şi de la urgenţele actualităţii. 
Hipnotizat, bărbatul devine surd la somaţiile ideologice ale zilei, de ctitorire a socialismului. 

A doua ipostază, cea a femeii oropsite de societatea burgheză (androcratică), aflată 
sub dublă exploatare - domestică şi capitalistă, este mult mai frecventă în noua drama
turgie. Este tipul de femeie supusă, rară rol social, dar cu rol matern, pe care Partidul 
şi-a propus să o emancipeze electiv. Scenariul presupune o acţiune de separare (adesea 
brutală) a acesteia de mediul de provenienţă, când rural, când (periferic) urban, prilej 
de etalare (prin tipologia femeii sudor/frezor/inginer/chimist ş.a.) a progresismului 
colectivist, prin contrast cu pasivismul retrograd burghez. 

Adesea, tema emancipării femeii se intersectează cu problematica generaţionistă. 
Generaţiile mature sunt condamnate şi eliminate, ca nereformabile, iar reprezentanţi ai 
tinerei generaţii, care îmbrăţişează frenetic noua ideologie comunistă, se transformă 
radical: ei se desprind/se dezic de trecut şi încep o viaţă nouă (însă neverosimilă artis
tic) sub ocrotirea atentă a partidului-far. Procesul este amplu urmărit de Lucia Demetrius, 
pe parcursul (aşa cum sugerează titlul piesei sale) a "trei generaţii", prin trei tipuri 
feminine: Sultana, Ruxandra şi Eliza. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua categorie, femeia viitorului, aceasta este de fapt 
femeia prezentului, cu convingeri comuniste ferme, care acţionează eficient pentru 
construirea zilnică a viitorului luminos stipulat de documentele de partid. Îşi etalează 
caracterul revoluţionar prin energie (consumată pe şantier), intransigenţă (toleranţă zero 
faţă de abaterile, fie şi infime, de la linia partidului) şi vizionarism (are privirea orien
tată spre viitor, pe care îl descifrează exclusiv în termenii propagandei). Femeia viito
rului nu e decât o ipostază utopică a partidului. Printre primele exemplare ale acestui 
prototip se diferenţiază "bătrâna savantă" (Bunica) din Citadela sfărâmată 
Lovinescu, personaj construit cu ajutorul inventarului clişeistic al propagandei (dar 
salvat scenic de interpretarea Luciei Sturdza-Bulandra, în 1955, în regia lui Mani 
Ghelerter). Persistenţa acestui clişeu este vizibilă şi în piese de după 1965, precum 
Logodna (1969) de Paul Everac. Titlul piesei trimite simbolic la logodna mistică a lui 
Aurel cu Dorina şi totodată a cuplului cu partidul. 

Modul în care partidul proiectează scenariul emancipării femeii e un pseudofeminism, 
care se reduce la un mecanism de reeducare politică pentru a obţine „omul nou", deper
sonalizat şi desolidarizat. (De fapt, femeia se masculinizează, inclusiv la nivel vestimen
tar : îmbrăcată în salopetă, purtând bocanci şi exercitând predilect profesii specific 
masculine, ea îşi pierde feminitatea, suferind o mutilare.) Nu este vorba de o eliberare 
autentică, ci de oportunitatea de a crea o nouă servitute. Se schimbă doar actanţii (şi 
vectorii de putere): acum femeia nu mai e instrumentalizată de bărbat, ci de partid. 
Aservită complet de acesta, devine propagandistul său fidel (inclusiv în cuplu), un sim
plu instrument în favoarea scopurilor „înalte" ale partidului. Devine totodată femeia 
castratoare, femeia falică. 
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Dramaturgii opteazl, cu rare cxceptii, pentru emancipare idcologicl hi. detrimentul 
emanciplrii psihologice (mult mai ofertante estetic). Irina (din Citadela sflJTIJmatlf) este 
umil dintre puţinele exemple ale 11Illll proces de autodevenire, autentic psihologic şi 
organic din pUDci. de vedere dramatic. Din pkate, ceea ce este schiţat dramaturgie ca 
un proces (fecund artistic) de reconstrucţie a eului este anulat cu un singur gest în final, 
cand, asumându-ii doctrina partidului, Irina este plasat.A pe orbita personajului pozitiv 
(Bunica), care o şi initiazl în noua gnozl comunistl. Ea evolueazl spre cucerirea propriei 
independente, dar nu ca premisl a unei reconstrucpi de sine, ci ca reconfirmare a forţei 
ideologice a partidului. Deficiente similare pot fi 11emualate 11i în alte trei piese care 
contau în epocl drept reu11ite certe : Proştii sub clar de lund (1962) de Teodor Mazilu, 
Şeful sectorului suflete (1962) de Alexandru. Mirodan şi Nu sunt Turnul Eijjel (1964) de 
Ecaterina Oproiu. Mazilu mixeazl cele doul prot.oti.pwi/clişee ale feminitlţii care func
ţionau în anii 1950. Ortansa 5i Clementina (doul prietene) sunt caractere ideologice, 
din care le dcrivl psihologia. Ortansa provine dintr-o familie mic-burghezi; frumoasl, 
voluntară, rlsfll.ţatl, solicitAnd atenţia bărbatului, e definitl indirect ca o femeie-obiect. 
Urqte munca 11i cinstea. La antipod, Clementina e caracterizat.\ prin principialitate 
comunistil. Totuşi, ca se pune în slujba familiei, a blrbatului şi, contrar prototipului, 
t1i şterge personalitatea. Cele doul ipostaze antitetice sunt reluate în keşti nebuni 
jdJarnici (1971) prin cuplul Camelia-Silvia: femeia frumoasl, evoluat.\ intelectual 11i 
spiritual, dar rea (aaocierea dintre rlu 1i instructie e frecventă) şi femeia buni, casnicl, 
devotatl blrbatului. Se instituie totodatl o scheml dramatwgicl. (deriva.li dintr-o viziune 
hegeliană, în care cuplul este înţeles ca raport de supunere între stApân şi slugl): băr
batul rudimentar (mitocan, bldlran, incult) doreşte o femeie sofisticatl; invers, blrba
tul cu calităţi (bun, principial) este atras de o femeie vulgară sau doar banală. Feminitatea 
dupl care toţi bărbapi aleargll este însl una moder:nl. De asemenea, invariabil, blrbatul 
mitocan, rudimentar, le atrage pe femei (ca, ulterior, în Mobilă şi durere, 1980), pro
babil prin furta maleficului. Alexandru. Mirodan propune prin Magdalena, fiinţă bovarică, 
un personaj construit poliedric ti cu mai multă verosimilitate, dincolo de metaforele ce 
s-au aplatizat. Venind dupl o peri.oa.dl de mai mult de un deceniu în care interioritatea 
era un subiect tabu, Nu sunt Turnul Eiffel este o draml a cuplului în care sunt implicate 
probleme ale comunicării, ale temporalit:Aµi diferite, ale vieţii care inevitabil de-ziluzi

ollea7.ă. 1n deceniile următoare, tot mai multe 
Interviu, 1976 şi Cerul fnstelat dea

supra noastrtl, 1986, de Ecaterina Oproiu; 
Al patrulea anotimp Şi eu am fost 
fn Arcodia, 1971, de Horia Lovinescu ,.a.) 
construiesc tipologii interesante artistic 11i 
credibile ale emanciplrii femeii. 

Existil doul mari tendinţe, şi totodatil axe 
imagistice, în care, în perioada de deschi
dere, este vizibili resemanti7.area imaginii 
femeii : una (ca în Matca de Marin Sorescu) 

Melania Ursu ti George Motoi în Nu sunt 
Turnul Eiffel (Arhiva 'lcatrului Nalional din 
Cluj-Napoca) 



.
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de reconectare a dramaturgiei la mit şi la arhetip, iar alta de factură politică. Femeia 
capătă adesea un rol major în jocurile puterii. În unele scenarii, ea apare ca o forţă a 
puterii procomuniste, fie urmându-şi bărbatul în aspiraţiile sale politice, fie dorindu-şi 
puterea pentru sine, pe când în comedii este, fireşte, satirizată. Piesele lui D.R. Popescu 
conţin personaje feminine de prim sau secund rang, cărora li se acordă o certă forţă, o 
mare putere de sacrificiu: matern, ca în Pisica în noaptea anului nou (1971) sau poli
tic, precum în Piticul din grădina de vară 

Imaginarul religios 

În deceniile următoare, tematica religioasă se va bucura de o libertate supravegheată din 
partea cenzurii. Respins ideologic, imaginarul religios este resemantizat atât de propa
gandă, care (probându-i involuntar irepresibilitatea) deturnează şi desacralizează sim
bolurile creştine, conferindu-le semnificaţii laice, cât şi de dramaturgi, care folosesc 
iconicitatea religioasă pentru a realiza o critică deghizată a regimului. 

Acest tip de imaginar este pus la lucru în opere diferite, alcătuind categorii diverse. 
Una dintre respectivele categorii atestă opţiunea autorilor pentru semnificaţii pur cultu
rale, epurate de conţinutul religios şi neutre din punct de vedere politic, în care anecdota 
e doar un pretext pentru reflecţie filosofică. Este cazul lui Dan Botta (1907-1958), în 
drama liturgică Soarele şi luna (1968). Cel care, fără îndoială, a excelat în acest gen de 
dramaturgie, fiind şi primul care a înnoit în mod autentic forma şi conţinutul dramatic, 

Setea muntelui de sare (1974), triptic format din (piesă 

scrisă în 1965, publicată în 1968), Paracliserul (1971) şi Matca (concepută între 1969 
şi 1973, publicată în 1974), autorul ar fi recuperat în spaţiul autohton, este de părere 
Corin Braga (n. 1961), teatrul de mistere medieval, filtrat prin farsele populare. Demersul 
său este echivalentul în modernitate al speciei auto sacramental inventate în timpul 
Contrareformei de Calder6n de la Barca (Braga, în Pop, 1998). Trilogia lui Marin 
Sorescu intră într-o constelaţie tematică cu piese ale altor contemporani ai săi, ca Arca 
bunei speranţe (1970) de I.D. Sîrbu (1919-1989), Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de 
cenuşă (1968) de Horia Lovinescu, Îngerul slut (1982) de Alexandru Sever ş.a., în care 
arsenalul religios este cooptat în sprijinul unor deziderate culturale, experienţa religioasă 
devenind pretext pentru interogaţie metafizică şi pentru dezvoltarea unor drame ale 
cunoaşterii. Doar implicit şi secundar astfel de texte exprimă o atitudine a artistului, 
incomodat în arta sa de intoleranta regimului totalitar pentru adevăr. 

În a doua categorie pot fi cuprinse texte care fie deconstruiesc ideologii, fie se 
transformă în alegorii sau parabole ale utopiei comuniste. Sensurile subversiunii transpar 
de sub învelişul religios. În acest context, poate fi menţionată tentativa lui Ion Omescu 
(1925-2000) de a publica, în 1970, o rescriere dramatică a patimilor lui Iisus. Acesta 
se izbeşte de opoziţia cenzurii, deranjată de ideea, ce se desprindea din text, a decon
strucţiei unei ideologii sub critica mascată a creştinismului. Piesa, intitulată El şi Celălalt 
va vedea lumina tiparului abia în 1992. Alte câteva piese, precum Îngerul bătrân (1982) 
şi Noaptea e parohia mea (1984) de Alexandru Sever, trec pragul cenzurii drept scrieri 
antinaziste. Lectura lor invită însă la reversibilitate. Nazismul nu este aici decât un 
exemplu de ideologie totalitară, confuzia sa cu comunismul fiind posibilă şi îndreptăţită. 
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Cu sau fără sugestii din Jan Kott, autorii lor devoalează Marele Mecanism al puterii 
politice, accentuând dimensiunea concentrationară a celor două totalitarisme care şi-au 
pus amprenta asupra secolului trecut. 

Piesele care cultivă o problematică autentic religioasă sunt extrem de rare. Radu 
Stanca (1920-1962) fusese direct interesat de temă, dar lucrările sale nu sunt jucate în 
perioada comunistă, rămânând, cu excepţia piesei Rege, preot şi profet, publicată tacit 
în 1985, opere de sertar. Este chiar piesa în care imaginarul religios depăşeşte condiţia 
instrumentalului, devenind consubstanţial dramaticului. Forţa textului derivă din utili
zarea acestei problematici pentru o încercare de resurecţie a tragicului, pe care, de altfel, 
Radu Stanca îl teoretizează strălucit. Piesa mediană a trilogiei lui Sorescu, Paracliserul 
(,,tragedie în trei tablouri") se numără printre puţinele care îşi pot revendica titlul de 
dramă religioasă. Poate nu întâmplător, spre deosebire de celelalte două, care au fost 
frecvent jucate, aceasta are premiera absolută în străinătate (la Skopje, în 1971), iar în 
ţară nu a fost pusă în scenă decât de două ori, în 1981, şi atunci la teatre periferice din 
zona minieră (Petroşani şi Reşiţa). Printr-o construcţie dramatică ingenioasă, trimiterile 
biblice interferează aici cu mitul Meşterului Manole, drama constructorului alternează 
cu avatarurile credinţei şi ale necredinţei. O dialectică inseparabilă reuneşte puterea 
credinţei cu ispita îndoielii, a negării, a contestaţiei şi a răzvrătirii. Treptele iluminării 
interferează cu praguri ale negaţiei. 

Imaginarul de factură religioasă nu este suficient pentru impunerea unei dramaturgii 
religioase, o posibilă explicaţie putând fi oferită de absenta în cultura română a unei literaturi 
a „misterelor" şi „miracolelor", dar şi a unei tradiţii (inclusiv recente) a dramei religioase, 
circumscrise în Occident fie simbolismului cu reflexe romantice, fie expresionismului. 

Imaginarul istoric 

Imaginarul istoric ilustrează pregnant confluenta relaţiilor, dar şi natura tensiunilor 
dintre artă şi ideologie prezente în epocă. În toată această perioadă, drama istorică este 
prioritar un construct ideologic realizat prin viziuni dominante, care îşi subordonează 
abuziv esteticul. Ea se confruntă cu două obstacole principale : pe de o parte, cu rigi
ditatea canoanelor impuse de o tradiţie romantică (de la Alecsandri, Haşdeu, Delavrancea 
la Al. Davila) supralicitată scenic, care cultivă, simultan cu tablourile vivante, discur
sivitatea, declamaţia, gesticulaţia grandilocventă, emfaza ; pe de altă parte, cu exigentele 
dramei istorice contemporane universale (aşa cum era ea practicată de Brecht, Diirrenmatt, 
Peter Weiss ori John Arden), orientare la care tine (cu predilecţie în primul deceniu 
după 1964) să se racordeze. Dilema subîntinde şi opoziţia estetică dintre o viziune 
artistică tradiţională perimată şi modernismul asumat. 

Pulsiunile politicului ritmează respiraţia dramei istorice în comunism. În perioada 
Dej, se manifestă un relativ dezinteres (impus politic) pentru drama istorică naţională 
propriu-zisă : abia dacă s-au publicat 20 de piese. Dispar ficţiunile istoriei naţionale, 
care se impunea a fi rescrisă pentru a putea intra într-o paradigmă progresistă a „internaţio
nalismului proletar" revoluţionar. PMR era interesat de construirea unei (noi) memorii 
colective, care să se identifice cu istoria (purificată) a Partidului. Figuri emblematice 
ale istoriei naţionale, precum Horea, Tudor Vladimirescu, Bălcescu şi alţii sunt recuperate, 
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sub presiunea ideologiei staliniste (ulterior a nap.onal-comunismului ceauşist), ca posi
bili antecesori ai revolutionarolui comunist. Totodată, sunt promowte scrieri (anoste 
artistic) despre diferitele rucoale tlrllneşti şi despre capii lor, prezc:ntat:e într-o viziune 
simplificat marxistl. Bdlcescu (1948), a lui Camil Petrescu, se detaşead prin prestigiul 
numelui autorului. 

După 1964, relaxarea politică şi dista.nia,rea afip.tll faţă de URSS determină o revi
gorare a dram.ei istorice. Parte constitutivl a dramaturgiei naţionale, aceasta capteazl 
interesul dramaturgilor dornici de a-şi (re)construi opera. Totodatl, ea este recomandatl 
politic, fiind integrată de PCR efortului silu complex de aut.olegitimare. Chiar dacii nu 
se poate opera o dihotomie netl, se impune ca realizlrile dramei istorice ( cca 170 de 
piese) sil fie raportate la cele două perioade: de relativ liberalism (între 1965 şi apro
ximativ 1971) şi de redogmati7.are (mai ales din 1974, pânl în final). în primul deceniu, 
interesul autentic al autorilor pentru tema istoriei (de unde recruteazl figuri emblematice 
de domnitori, ca „martiri" pentru naţiune) este convergent cu un moment de revigorare 
(dupl reprimarea din anii 1950) a sentimentului şi a conştiinţei naţionale în societatea 
româneascl. Principalii autori n valorifici într-o manierl care tinde sl-1i apropri.ei.e 
valentele modernismului. în măsura în care reali7.C8.Zl o rcflccp.e şi un comentariu al 
actualitlp.i, drama istorici. devine de fapt o dram/J politiclJ (adesea subversivi.). 

Interesul multora dintre piesele cu tematici istorici ale acestei perioade stl în dina
mica relaţiei dintre demitirJJre şi remitimre. Prima se realizeazil cu mijloace apropiate 

Petru Rmq, 1967) sau ale teatrului-document 
(Afexandm Voitin, Procesul Horia, 1967). Există un interes recurent, în acest nou tip 
de dram! istoricl, pentru plasarea (adesea prin supralicitare) a evenimentelor &ia per
sonalitlţilor într-un context european : Petru Rareş est:e un politician îndrllznet, cu 
viziuni de anvergurl, ce poartl negocieri cu regii şi împlraţii Europei; Horea apare ca 
om politic de talie europeanl ş.a.m.d. 

Procesul Horia, Albac, judeţul Alba 
(Arhiva Teatrului Naţional din Cluj-Napoca) 
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De asemenea, nu lipseşte tendinţa ambiţioasă de a oferi istoriei locale o explicaţie 
universală în ambianţă umanistă. Personajul suportă şi el metamorfoze, câştigând în 
dimensiunea umană. Perspectiva psihologică substituie viziunea apologetică şi cultul 
pentru erou. Accentul se deplasează de pe măreţia figurii eroului pe dilemele şi angoa
sele eului. Fără a fi concepute pe calapodul piesei-portret, aceste scrieri au în centru o 
figură istorică proeminentă şi tind să devină studii antiretorice ale unui proces de con
ştiinţă (Ion Omescu, Veac de iarnă Săgetătorul Anonimul, 1969; Ilie 
Păunescu, Maria 1714, 1969). Deşi fundalul istoric păstrează dramatismul exterior, 
evenimenţial, principala sa funcţie rămâne cea de catalizator al dramelor eului, analizat 
în datele sale perisabile. Destinul personajului istoric antrenează reflecţii despre condi
ţia umană, despre problema modernă a libertăţii şi a alegerii, ori despre antropologia 
puterii. Distanţarea istorică e o chestiune de program estetic, rezumat uneori în expre
sii explicite. De exemplu, Ion Omescu îşi subintitulează dramele "pretexte istorice", 
Alexandru Popescu (n. 1921) optează pentru acţiuni imaginare, oferind în Croitorii cei 
mari din Valahia (1968) o "istorie apocrifă", iar Paul Anghel (1931-1995) propune, prin 
Săptămâna patimilor (1968), o "ipoteză dramatică de veac eroic moldav". Particularitatea 
acestor piese inovatoare în context autohton stă în dubla mişcare, dezeroizarea fiind 
controlată de atitudinea contrară de remitizare. Cel mai probabil, cele două perspective 
antitetice au surse şi motivaţii diferite (mai vizibile în dramaturgia lui Jean Anouilh 
decât în direcţia brechtian-diirrenmattiană). 

Presiunea mai intensă a politicului după Tezele din iulie (când Nicolae Ceauşescu 
critică aspru perspectiva demitizantă) nu e lipsită de consecinţe, vizibile în apariţia unui 
nou discurs mitologizant în istorie şi literatură ( ce presupunea mistificarea naţiunii şi 
un cult deformat al eroilor neamului), secondat de forme bizare de protocronism. 
Simultan, drama istorică recade în desuetudine, fiind grevată de verbozitate, elocvenţă, 
discursivitate. Reţine atenţia piesa Muntele (1977) de D.R. Popescu. Comparată în epocă 

Romulus cel Mare a lui Diirrenmatt, aceasta păcătuieşte, în 
opinia aceluiaşi critic, prin demonstrativism. Influenţa propagandei transpare atât în 
sintaxă, cât şi în acţiunea de colonizare a imaginarului. Peisajul şi reperele sale mari 
(muntele, marea) - monumentale, arhetipale - sunt resemantizate pe linia titanismului 
defensiv. Autorul comite o întoarcere protocronistă spre trecut, pe care îl manipulează 
ideologic. Puritatea dacică a originilor noastre consună cu imaginea unui univers feeric, 
în care ordinea socială este organică şi naturală. ,,Strămoşii" se află pe pământul lor, 
într-o "matcă" protectivă, inexpugnabilă atacurilor din exterior. Natura conlucrează şi 
conspiră, formele de relief antropomorfizate fiind convocate ca aliaţi. Muntele însuşi, 
veşnic verde şi nemuritor, e simbolul spiritual şi metafizic al aspiraţiilor perene ( de 
dreptate, de egalitate) ale locuitorilor acestui ţinut, dar şi loc consacrat al înaltei lor 
protecţii. Deşi nu e numit, în vârful său, survolat doar de „ vulturi în zborul lor planat", 
şade Zeul, Zamolxe însuşi, a cărui concepţie e decriptată textual prin sensuri care să 
facă transparentă analogia cu Partidul ca entitate supraindividuală (ca „far călăuzitor"). 
O metafizică autolegitimatoare (dar care nu se recunoaşte ca atare) scaldă textul, clişe
izează eroismul civic şi ideologizează natura şi istoria într-un rol care să servească 
obiectivele Partidului. 

În ultimele două decenii, abundă piesele festiviste, dedicate în principal Unirii (Paul 
Anghel, Viteazul, 1969; Mircea Bradu, Vlad Ţepeş fn ianuarie 1972 ; Mihnea Gheorghiu, 
Capul, 1975) ori Războiului de Independenţă: în stagiunea 1977-1978, momentul este 
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marcat copios (horia Lovinescu, Patima fără sfârşit; Mihnea Gheorghiu, Patetica 77; 
Mircea Radu Iacoban, Reduta; Dan Tărchilă, Marele soldat; I.D. Sîrbu, Iarna lupului 
cenuşiu ş.a.). Adevărata continuitate de viziune propagandistică este vizibilă însă în 
piesele anilor 1970‑1980 despre comuniştii ilegalişti, în care există similitudini de con‑
cepţie şi stil cu cele ale anilor 1950. Fuziunea dintre componenta psihologică şi cea 
ideologică devine mai subtilă, deci şi realizările dramaturgice mai notabile, în scrieri 
precum: Simfonia patetică (1974) de Aurel Baranga; Puterea şi Adevărul (1973) de 
Titus Popovici; Evadare (1977) de Leonida Teodorescu; Valiza cu fluturi (1975) de 
Iosif Naghiu; Speranţa nu moare în zori (1972‑1973), Evul Mediu întâmplător (1980) 
şi Amurgul burghez (1984) de Romulus Guga (1939‑1983) ş.a. S‑a salvat, nu doar în 
conştiinţa epocii, Marin Sorescu, cu piesele sale istorico‑filosofice: Răceala (1976) şi 
A treia ţeapă (1978). 

A treia ţeapă (Arhiva Teatrului Naţional din cluj‑Napoca)

Reuşita lor provine din parodie şi poetizare. Totuşi, este de observat că până şi aces‑
tor piese le lipseşte radicalismul viziunii, care să facă din ele adevărate satire politice. 
Discret şi învăluite în metaforă, sunt promovate idei contingente cu clişeele ideologice 
ale vremii, doar că îmbrăcate într‑o formă seducător ironică şi reconfortant umoristică. 
De aceea, persistă riscul ca râsul să nu fie decât o formă de divertere ce, prin distragere, 
deviază atenţia, dar şi centrul de interes al textului.

Imaginarul politic şi social 

Imaginarul politic şi social izvorăşte din chiar miezul actualităţii. Deşi aparţine progra‑
mului modernist (vezi dramaturgia unor Miller, Dürrenmatt, Frisch, Sartre sau Wesker), 
în România anilor 1950 acest topos e experimentat dramaturgic sub constrângerile 
propagandei, în al cărei reţetar apare. Tema este subminată de o contradicţie internă. 
Pe de o parte, propaganda apelează repetitiv şi somativ la actualitate, pentru ca, pe de alta, 
să o interzică, întrucât prezentarea ei sui‑generis este considerată subversivă. Singura rea‑
litate admisă (deci obligatorie) este cea convenţională, deformată prin ficţiunile propagandei. 
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Actualitatea propriu-zisă lipseşte din piesele acestei perioade, fiind înlocuită de schema 
ideologică a actualităţii. 

Nici mai târziu realitatea comunistă nu va fi prezentată în tiparele unui realism 
viguros, similar celui din proză. Aşa cum poate fi reconstituit din piesele româneşti ale 
anilor 1960-1980, imaginarul politic şi social se compune din elemente diverse, în 
funcţie de axele sale de ordonare. Pot fi identificate două surse distincte : cotidianul şi 
simbolicul/parabolicul. La rândul lor, registrele în care autorii exersează sunt tot două: 
comedia şi drama Eului. Şi unele, şi altele concură la realizarea, cu mijloace diferite, 
a imaginii (când caricaturale, când realist-sumbre, când simbolic-alienante) a unui uni
vers concentraţionar. Nu există totuşi o autentică dramă socială (resurecţia temelor 
sociale se va produce cu adevărat abia după 2000). Nici comedia (care cunoaşte în unele 
cazuri succese fulminante de public) nu excelează prin satiră : se mulţumeşte să portre
tizeze personaje mediocre (semirurali, semicitadini) dintr-o lume insignifiantă. Totuşi, 
o panoramă a valorilor răsturnate vine ( ca în piesele lui Paul Everac, ce rămân adesea 
demonstraţii etice exterioare) să demaşte dezordinea unei lumi (la antipodul celei descrise 
de propagandă), una decrepită, degradată, sfârşită. Mitul şi promisiunile revoluţiei intră 
în opoziţie cu degringolada societăţii socialiste traumatizate de schimbări ale căror sens 
şi finalitate le scapă membrilor ei. Sub forma dramei-anchetă, D.R. Popescu abordează 
cu prudentă o poetică a adevărului. El încearcă să translateze în dramă romanul obse
dantului deceniu (în vogă în epocă), preluând (ca în O pasăre dintr-o altă zi 
numai) motive, personaje, situaţii, dar şi marea temă etică a adevărului despre regimul 
comunist, mai ales despre începuturile sale. Doar că adevărul nu e niciodată rostit răs
picat. Fie este sugerat prin aluzii ori prin construcţii parabolice (cel mai adesea proli
ferante, cu efect autoanihilant), care conţin predilect motivul "lumii pe dos", sau e 
acoperit în haine poetice şi simbolice (care îl obturează şi deformează), fie este chiar 
anulat de sloganuri propagandistice preluate şi integrate operei. Una dintre scrierile sale 
cele mai radicale, Mormântul călăreţului avar, atestă faptul că adevărul nu putea fi 
rostit dramaturgie decât la nivel individual, nu însă şi la nivel istoric, unde minciuna 
ideologică e guvernantă, inatacabilă. Astfel, atrocităţile sunt puse pe seama unor indivizi 
(devianţi politic) care au pervertit dogma umanistă a partidului. Prezentate ca erori 
scuzabile istoric, ororile regimului comunist sunt integrate unei perspective istoriste 
marxiste, care să sublinieze permanenta şi tenacitatea poporului şi, simultan (mai mult 
sau mai puţin explicit), triumful viitorului comunist. Dramaturgi precum Iosif Naghiu 
în Absenţa (1970) şi Gluga pe ochi sau Întunericul (1970) ori Ion Băieşu în Iertarea (1970) 
şi Dresoarea de fantome (1970) sunt preocupaţi de procesul de erodare a personalităţii 
sub presiunea regimului totalitar. 

Uneori sunt devoalate, sub protecţia comicului, principalele tare ale regimului: 
incompetenta, brutalitatea, corupţia, autoritarismul intolerant, birocraţia, dogmatismul. 
Complementar, relaţiile umane sunt, la rândul lor, deteriorate (incomunicarea e o temă 
frecventă), iar valorile sunt pervertite. De multe ori e vorba despre scrieri facile, ce 
produc „ilaritate strict momentană" şi decad în "primitivism estetic" (Silvestru, 1983, p. 43). 
Faptul este explicabil, întrucât propaganda concepea comedia ca pe o odă inversată a 
regimului, iar autorii evoluau cu dificultate între extremele acestui paradox. Pot fi reţinute 
însă şi unele comedii (Ziariştii 1956, de Alexandru Mirodan; Opinia publică 
Fii cuminte Cristofor! Sfântul Mitică Blajinul Travesti 
Baranga ; Somnoroasa aventură Aceşti nebuni făţarnici, 1971, de Teodor Mazilu ; 
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Alibi, 1978, de Ion Băieşu; Scene din viaJa unui bădăran, 1978, de Dumitru Solomon; 
Omul din baie, 1977, de Mircea Radu lacoban) care, sub aparenta construirii noii men
talităţi de tip comunist, încearcă o analiză a moralităţii publice, dezvăluind minciuna, 
cupidităţi şi ipocrizii, fuga de răspundere, abuzul de autoritate ş.a. Ceea ce cenzura se 
preocupă să estompeze, limitând satira la critica melioristă a unor deficiente nestructu
rale ale societăţii socialiste, capătă uneori valoare simbolică. Universul comunist este 
surprins ca unul care aduce cu sine lipsa de alternative şi impune o existenţă mediocră. 
Triumfă, dar în sens totalitar (antipropagandistic), "omul nou". "Nebunia tătarnică", 
temă recurentă a lui Teodor Mazilu, sugerează (pentru că e o nebunie „jucată") o defi
nire în negativ a „omului nou": omul comunist care îşi asumă dedublarea şi foloseşte 
anumite strategii pentru a o face suportabilă. 

Alegoria şi parabola puteau fi, la rândul lor, orientate antitotalitar. În fond, prin acest 
tip de întrebuinţare, sub masca arhetipalităţii se exprimă protestul politic, într-o formă 
de opoziţie securizată împotriva riscurilor (inclusiv existenţiale) niciodată neglijabile. 
Recuzita creştină este frecvent utilizată ca instrument pentru mize prohibite, în piese 
precum: Paradisul (1974) de Horia Lovinescu, contrautopie cu accente SF; Iadul şi 
pasărea (1972) de Ion Omescu; Paradis de ocazie (1979), Infernul blând (1981) şi 

Satana cel bun şi drept. Medita/ie comică asupra deceniului opt (1983) de Tudor Popescu 
(1930-1999), sau în parabolele politice fantastice ale lui Romulus Guga (Evul Mediu 
întâmplător, 1980; Amurg burghez, 1982) ş.a. Chiar dacă simbolurile religioase sunt 
folosite nu de puţine ori decorativ, ele permit critica mascată a unui sistem care nu 
admite nici o formă de critică. Când iadul, când paradisul caricatural devin alegorii ale 
societăţii utopice comuniste. Inserţia în text a unor astfel de universuri mitologice func
ţionează ca o mise en abyme, prin care este compusă imaginea răsturnată şi esenţializată 
a societăţii comuniste înseşi. 

Imaginarul politic şi social este animat de un etos al confruntării (fie şi indirect, 
printr-o literatură aluzivă şi parabolică). Se remarcă o tensiune între două mituri rivale: 
mitul libertăţii, ce întreţine o iluzie a speranţei, şi mitul propagandistic al omului nou 
(providenţial) şi al "viitorului luminos". Lipseşte însă o literatură a protestului. Totuşi, 
subversiunea se insinuează uneori în forme ingenioase, precum în „farsa atroce" Interesul 
general (1971) de Aurel Baranga sau în satira politică Mârâiala (1982) de Paul Cornel 
Chitic (1944-2007). 

Imaginarul neomodernismului 

Modernitatea este o sursă de legitimare atât pentru dramaturgie, cât şi pentru ideologia 
oficială. Pentru fiecare, cuvântul "modernitate" comportă însă sensuri variabile. PCR 
se autoproclamă un partid avangardist politic, care promovează o artă progresistă. De 
fapt este vorba, în mod ironic, despre o artă marcant conformistă (conservatoare). În 
schimb, interesul dramaturgilor pentru valorile (neo )modernităţii atestă aspiraţia lor spre 
normalitatea culturală. Nu (toţi) sunt atraşi de avangarda artistică, sau nu în primul rând. 
Ceea ce îi uneşte este dorinţa de a reveni la un ritm de creaţie derulat în orizontul cul
turii, iar nu al propagandei. În contextul anilor 1960, modernitatea artistică dobândeşte 
valoare de contrast faţă de perioada anterioară, când fusese repudiată politic, fiind 
echivalată cu decadentismul burghez. 
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După 1965, orientarea dramaturgilor spre (neo)modernitate este fermă şi are două 
mari surse: (i) refacerea legăturilor cu tradiţia interbelică (,,prima modernitate"), brusc 
întrerupte la instalarea comunismului, şi (ii) reconectarea cu Occidentul (model/reper 
consacrat al culturii şi literaturii române). Ataşamentul pentru modernitatea interbelică 
este vizibil în principal prin revenirea (în forme eclectice) la estetic şi prin cultivarea 
unei dramaturgii „placentare la realitatea umană" (Nicolae Balotă), interesate prepon
derent de autenticitate. Fascinaţia Occidentului este totală (se manifestă inclusiv la 
foştii corifei ai realismului socialist), dar, cel puţin la început, non-sincronă. Predilecţia 
evidentă şi unilaterală pentru aşa-numitul „teatru al absurdului" apare într-un moment 
în care conceptul era supus deja revizuirilor în Apus. Interesul pentru teatrul nonaris
totelic (Brecht) ori pentru teatrul documentar (Peter Weiss) este scăzut, iar cel pentru 

performance (care apropie teatrul de veleităţile pop-art) este cvasii
nexistent. Optând, la sfârşitul anilor 1960 (când vocea iniţiatorilor pierde din portanţă), 
pentru această orientare, ei comit mai curând un act de recuperare decât deschid arta 
dramatică spre noi teritorii. Tentativele autohtone nu înregistrează reuşite eclatante, 
însăşi apartenenţa de gen fiind uneori (auto)contestată, precum în cazul lui Teodor 
Mazilu. Un moment important (inclusiv pentru că spectacolul de la Teatrul Bulandra ce 
i-a urmat, în regia lui Valeriu Moisescu şi scenografia lui Dan Jitianu, cu Toma Caragiu, 
Virgil Ogăşanu, Cornel Coman, Marius Pepino, a fost interzis imediat după şi din cauza 
Tezelor din iulie) este piesa Gluga pe ochi Întunericul (1970) de Iosif Naghiu. 
Valentin Silvestru o amendează pentru asemănarea prea pronunţată cu o piesă a lui Max 
Frisch şi o califică drept „incoerentă şi eteroclită" (Silvestru, 1977, p. 85.) În schimb, 
consideră Cezar, măscăriciul piraţilor (1968) a lui D.R. Popescu o comedie neagră în 
maniera absurdului, iar pe autori precum Teodor Mazilu, Marin Sorescu sau Mihai 
Neagu Basarab (n. 1946) îi vede evoluând, pe linia grotescului, spre farsa tragică. În 
opinia altor comentatori, Ion Băieşu se apropie (în piesele sale În căutarea sensului 
pierdut Nu muriţi din întâmplare) de teatrul absurdului, prin mijloace parodice. 
Alte texte sunt mai curând confuze, ori au un pronunţat caracter alegoric. Uneori (vezi, 
de exemplu, Visul, 1968, de D.R. Popescu) se poate trece în fantast. În schimb, de o 
marcantă modernitate, Il Principe maledetto Îngerul slut, tragedie inserată în roma-

Impostorul (1977) de Alexandru Sever, propune prin protagonist (prinţul renascentist 
Cesare), ,,un exemplar al omului absurd" (Vartic, în Zaciu, Papahagi şi Sasu, 2002). 
Piesa s-ar număra printre puţinele creaţii autentice din dramaturgia postbelică româ
nească. Îşi păstrează un statut de singularitate prin felul în care antrenează problematica 
absurdului într-o meditaţie despre nonsensul existenţei. 

Interogaţia (formulată încă din epocă) despre existenţa unei dramaturgii româneşti a 
absurdului persistă. Aceasta este privită drept rezultatul unui fenomen de imitaţie, care 
a încercat o reunire imposibilă a contrariilor: conştiinţa lipsei de sens a lumii (din 
gândirea occidentală postbelică) cu optimismul condiţionat al marxismului. Cu rare 
excepţii, pieselor autohtone care se revendică de la această direcţie artistică le lipseşte 
radicalismul viziunii (al procedeelor şi al formelor), forţa limbajului. În teatrul absur
dului se experimentează limitele condiţiei umane înseşi. Autorii români se mulţumesc 
adesea să utilizeze doar retorica absurdului. Ei rămân captivi ideologiei oficiale a pro
gresului, respingând, ca incompatibile cu marxismul, antiraţionalismul funciar al teatrului 
absurdului, propensiunea sa spre ilogic şi nonsens. 
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Din această diferenţă ireconciliabilă derivă mai multe consecinţe. Astfel, absurdul 
este translatat în piesele româneşti dintr-o paradigmă metafizică fie în una psihologică, 
fie în una socială, caz în care, atunci când este sancţionată anomalia, este amendată 
devierea de la norma comunitară sau politică, nu revelat un fenomen transcendent. Apoi, 
teatrul absurdului are (şi) o anume muzicalitate, ce presupune ritm şi, de asemenea, o 
implicare cvasisenzorială a spectatorului. La noi, elementele prelevante sunt de natură 
formală şi sunt plasate la nivelul discursului. Cu deosebirea că, dacă la corifeii teatrului 
absurdului patologia limbajului (mecanizarea sa prin rutină, automatismul, ilogicul şi 
paralogicul) participă la o dramă a (ne)comunicării şi a solitudinii cosmice, la autorii 
români clişeele şi platitudinile limbii par un spectacol comic în sine, de descendentă 
caragialiană. 

În schimb, autentică este lumea absurdă creată (de pe altă platformă artistică şi ide
ologică) de Gellu Naum (1915-2001). Ceasornicăria Taus (1966), piesă ce nu s-a dove
dit profitabilă scenic, ci doar textual, datorită marii ei complexităţi, combină un cod al 
suprarealismului cu altul al teatrului absurdului. La fel ca în mai vechea Exact în acelaşi 
timp ( 1945), sunt prezente teme ale suprarealismului (grotesc, cruzime, violentă), dar 
estompate de altele "absurdiste". Drama comunicării şi nonsensurile intră în prim-plan. 
De asemenea, e reiterată problema morţii, într-un mod care continuă linia poetului 
Naum, moartea şi viata interferându-se. Mor oamenii, dar mor şi îngerii, ,,mor ca 
muştele" (evidentă trimitere la Sartre). Dacă în scrierile altor dramaturgi români se 
simte o mecanică a înnoirii, la Gellu Naum există o consubstanţialitate a înnoirii. Nu 
doar formaţia sa culturală este apropiată de cea a lui Eugen Ionescu, ci şi o formă de 
vocaţie similară. Chiar dacă, la un examen comparatist, pot fi stabilite rădăcini comune, 
filiaţii, există totuşi un proiect artistic autentic, care provine dintr-o autentică exasperare : 
protestul împotriva degradării umanităţii. 

Matei Vişniec reprezintă un al doilea caz semnificativ, dar care aparţine şi ilustrează 
un alt moment cultural. Raportarea sa la "teatrul absurdului" este asumată de pe poziţia 
unui descendent postmodern. El scrie cu conştiinţa convenţiei şi a situării sale în istoria 
mişcării teatrului absurdului, pe care o integrează, tăcând-o explicită : lucrează progra
matic şi "la vedere" cu personaje, situaţii şi mai ales cu limbajul teatrului absurdului. 
Estetismul pieselor sale derivă din acest joc al perspectivelor. Din păcate, Vişniec a 
apărut în dramaturgia română spre finalul perioadei comuniste, emigrând în Franţa. 

Poate fi detectată o mişcare sincronă cu dramaturgia europeană, care merge în direcţia 
antirealistă. Deşi elemente ale neomodernităţii (treptata dispariţie a personajului şi a intri
gii, antipsihologismul, reflecţia încrustată în interstiţiile textului, dedramatizarea etc.) 
se regăsesc într-o mulţime de piese, există o categorie de autori care îşi propun progra
matic o „metateatralizare". Printre ei se numără Iosif Naghiu, Teodor Mazilu, Dumitru 
Solomon, Leonida Teodorescu (n. 1932), Paul Cornel Chitic, Marin Sorescu (care 
procedează, în Vărul Shakespeare, 1989, la o estetizare şi mitologizare de sine). Îi uneşte 
o atitudine iconoclastă fată de reprezentare, conştiinţa artificiului şi a convenţiei, estetica 
antimimetică, autoreferenţialitatea şi autonomizarea discursului, jocurile ficţionalizării, 
dedublarea, ironia şi (auto)parodia, manierismul imagistic ş.a. 
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Cădere de cortină 

Nu doar regimul politic, ci şi cultura română din perioada comunistă a sfârşit într-o criză 
sistemică. Dacă realismul socialist, dominant în anii 1950, poate fi considerat nucleul 
originar al acestei "noi dramaturgii", se poate spune că în anii 1980 se produce un fel 
de "întoarcere la izvoare", doar că, între timp, complet secătuite. Acest fenomen de 
regresie coincide cu unul de izolare, când se instituie un nou hiatus faţă de dramaturgia 
occidentală. Ultimul deceniu de comunism generează un impas creator prelungit, ame
ninţând cu colapsul. 

Preluând metodologia lui Gilbert Durand, putem spune că dramaturgia comunistă nu 
a reuşit să se constituie într-un adevărat "bazin semantic". În contextul social-politic existent 
în România, în care normalitatea tradiţiei literare şi teatrale a fost grav perturbată, drama
turgia comunistă a format un lac artificial. Efortul PCR de a construi o nouă dramaturgie, 
croită după calapoadele de partid şi care să-i deservească fidel scopurile, deşi nu izbuteşte 
întru totul, sfârşeşte prin a crea o enclavă. La fel cum a fost instalată, această drama
turgie s-a stins brusc, odată cu sfârşitul regimului totalitar, în decembrie 1989. Impactul 
schimbării a fost atât de puternic, încât teatrologul Alina Nelega (n. 1960) vorbeşte 
despre o „ruptură ontologică" (Nelega, 2010, p. 175), care separă "noua" dramaturgie ce 
se naşte acum de deja (la 1990) vechea şi îmbătrânita, vetusta, anacronica „dramaturgie 
comunistă". Aceasta va supravieţui, prin sensurile sale tari, în literatura „anticomunistă", 
care tematizează ruptura. 


