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Moduri ale interioritătii
•
în drama românească modernă
Laura Pavel

Distincţii şi convergenţe teoretice: dramă de conştiinţă,

subiectivitate, modernitate
Bazinul semantic al interiorităJii şi al conştiinţei - mai exact, ceea ce vom numi în
continuare scena conştiinJei - se constituie ca o constelaţie de imagini teatrale, reprezentări şi strategii discursive, prin care textul şi personajul dramatic sunt construite
autoreflexiv şi autostructurant, punând în evidenţă ceea ce Jean-Jacques Wunenburger
înţelegea printr-un "principiu de autoorganizare, de autopoietică". Vom urmări constituirea acestui bazin semantic începând cu anii 1920, deci din perioada afirmării modernismului artistic de la începutul secolului trecut, ajungând până în postmodernitatea
anilor 1990 şi 2000, apoi până în extrema contemporaneitate, la dramaturgia postdouă
miistă.
Dacă în drame ca Năpasta de I.L. Caragiale (1852-1912) sau Patima roşie de Mihail
Sorbul (1885-1966) interioritatea era dominată de impulsuri pasionale, cvasipatologice,
înţelese în sens naturalist ca moduri de manifestare ale unei fatalităţi imanente, în schimb
dramaturgia modernă transcrie dilemele conştiinţei unor personaje autoscopice şi hipertrofice. Iar hipertrofia eului dramatic, legată de un imaginar egotist, este însoţită de o
paradoxală dedublare. Scena interioară agonală, scindată a dedublării sinelui devine
simptomatică pentru formulele modeme ale dramei de conştiinţă. În plus, interioritatea
se (auto)expune şi scoate la suprafaţă un clivaj specific teatrului (post)dramatic contemporan : cel între personajul ficţional şi dublul său deficţionalizat. Personajul şi dublul
său sunt întrupaţi de histrionul sau actorul-performer, cel care se performează pe sine,
deci îşi joacă identitatea la graniţa oscilantă dintre autobiografic şi ficţional.
În încercarea de a cartografia o scenă interioară a construcţiei de sine şi a dedublării
personajului, vom argumenta că noţiunea de conştiinJă are, pe de o parte, un potenţial
dramatic substanţial, relevant pentru dramaturgia românească modernă (cea interbelică
şi cea postbelică). Dincolo de accepţiunea sa de rezervor estetic al unor conflicte dramatice profunde şi al unui imaginar teatral nuanţat, conştiinţa este un concept tipic modem,
prin valenţele progresist-emancipatoare pe care le conţine: accentul pe subiectivitate,
autoscopia eului autonom, dotat cu o putere cognitivă aproape demiurgică, cu un profil
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psihoafectiv marcant şi cu o anumită adâncime a vieţii interioare. În plus, conştiinţa
poate fi un reper al subiectivităţii duale, care redă, la rândul său, o anume dualitate
specifică modernităţii, sesizată ca atare de teoreticianul Matei Călinescu (1934-2009).
În cartea sa Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch,
postmodernism, criticul teoretizează asupra a două modernităţi aparent opuse, care
coexistă paradoxal : întâi, modernitatea socială, în esenţă de natură burgheză, progresistă, raţionalistă, cosmopolită, cu caracter democratic şi laicizant, afirmând un anume
optimism şi chiar triumfalism în privinţa progresului tehnologic, aceste concepţii emancipatoare fiind situate în descendenta iluminismului ; apoi, modernitatea estetică, care
pare că neagă multe dintre valorile propuse de modernitatea socială şi are un caracter
adeseori antiraţionalist sau iraţionalist, uneori antiprogresist, antiburghez, mizând pe
subiectivitatea "nocturnă", abisală, pe o filosofie pesimistă sau chiar nihilistă, creatoare
de viziuni apocaliptice, angoasante (este, de altfel, acea modernitate pe care Antoine
Compagnon o numeşte oximoronic „antimodernă").
"Scena" conştiinţei este totodată o matrice a teatralităţii postdramatice actuale,
întrupată de personaje pline de idiosincrazii, cu subiectivităţi exagerate, cvasipatologice,
situate dincolo sau dincoace de graniţa ficţiunii dramatice canonice. Numeroşi dramaturgi
ai anilor 1990 şi 2000 adoptă un stil apropiat de life-writing, iar hotarul dintre viata privată
şi cea publică se estompează. În ultimele două-trei decenii, deteatralizarea discursului
dramatic se face prin mijloacele unei estetici minimalist-mizerabiliste, printr-un nou
autenticism biografist, al vieţii cotidiene (asemănător în bună măsură autenticismului
din poezia douămiistă), printr-o anumită deficţionalizare a eului, ca şi printr-o continuă
prezentificare a sinelui confesiv, autobiografic sau chiar printr-o politizare a discursului
artistic despre sine (aşa-numita "micropolitică a identităţii" - politics of the seif).

. .

Drama imanentă constiintei la Camil Petrescu:
fantasma absolutului
Există câteva fraze emblematice, tot atâtea declaraţii de poetică - "din mine însumi, eu
nu pot ieşi" sau „eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi" (Petrescu, 1936, pp. 50-51) -,
care sunt relevante nu numai pentru romanul subiectiv camilpetrescian, influenţat de
"noua structură" de filiaţie proustiană, de intuiţionismul bergsonian sau de filosofia
fenomenologică a lui Husserl, ci şi pentru viziunea estetică a teatrologului şi dramaturgului Camil Petrescu (1894-1957). Mai mult decât atât, teoriile formulate de autorul lui
Danton asupra dramei în stare esenţială sau asupra „dramei absolute" pot deveni grile
de interpretare valabile pentru o parte semnificativă din dramaturgia românească modernă,
fie că ne referim la modernitatea interbelică, fie la aceea postbelică, cu generaţiile sale
de dramaturgi neomodernişti (dintre aceştia, Mihail Sebastian, ale cărui piese apar încă
din anii celui de-al Doilea Război Mondial, apoi Radu Stanca şi Dumitru Solomon vor
face obiectul studiului de faţă).
Prin postura lor de actori pe scena interioară a propriilor dileme, Gelu Ruscanu din
Jocul ielelor (1918) şi Andrei Pietraru din Suflete tari (1921) dezvăluie o "cauzalitate
dramatică absolută, adică imanentă conştiinţei" (Petrescu, 1983, p. 84), aşa cum este
ea teoretizată de dramaturg în Addenda la Falsul tratat. Protagoniştii camilpetrescieni
pun în act ceea ce li se dezvăluie mai întâi în sfera conştiinţei. Toate revelaţiile succesive
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ale conştiintci lor sunt în acord cu o etici noocraticl, expusl de autor în „Despre noocrapa
necesară"

(vizând o aristocraţie a intelectualilor, rolul lor privilegiat în societate) şi
ulterior, în chip exhaustiv, în Doctrina substanJei (1940).
În teatrul camilpetrescian, teatralitatea este coextensivii nevoii de autenticitate a
personajelor. Dualitatea autoiluzionării combillate cu luciditatea, a narcisismului cu
anticalofilia, este specificl, de altfel, personajului Camil Petrescu însuşi, care se recunoaşte în personajele sale egotiste. Protagoni5tii cu euri hipertrofiate se comportă ca
actori pe scena propriei conştiinţe. Prin urmare, acţiunea dramaticii nu se află sub
semnul vreunei mtalitlţi. transcendente, istorice sau sociale, ci este imanentă acestei
conştiinţe dilematice. Scena interioară pe care este propulsat eul bovaric al personajului
camilpetrescian, autoiluzionat de mitul dreptăţii sau al iubirii „absolute", este confirmată
prin confruntarea cu un CeliUalt intemaliza.t apoi, transformat într-un alt eu fnsumi şi
în spectator interior totodatl..
Teatru.I intelectualist al lui Camil Petrescu are ca gen proxim sfâşierea g4ndirii hamletiene, iar ca diferenţl specificii - morala exaltată, orgolioasl a absolutului, relevantl
pentru afinităţile structurale ale dramaturgului român cu „uriaşul nordic" Henrik Ibsen
(1828-1906). E un loc comun al exegezei faptul el personajele sale (de la Gelu şi Grigore
Ruscanu la Ştefan Gheorghidiu, Andrei Pietraru, Maria Sincşti şi, poate, Ioana Boiu 5i
Alta) au privilegiul de a vedea idei, hipnotizate fiind de un absolut al iubirii sau al
dreptltii (JUBti.p.ei), o iubire, dar 1i o dreptate parcl supraumane în implacabilitatea 1i
intransigenta lor. Eul dmmei absolute, specie teoretizată în Addenda la Falsul tmtat, se
joacă pe sine, scindându-ac în subiect 1i obiect, în actor şi spectator interior. Fi.ctiunea
psihologică a eului secund, bovaric este însll trlită ca atare, pânl la atenuarea şi chiar
disparitia temporară a personalităţii reale, prozaice. Verdictul sartrian, dupl care actorul
se irealizeazl în personajul slu, i se poate asocia întocmai protagonistului camilpetrescian, mai exact subiectivitlţii sale scindate şi funciar histrionice.

Scenl din spectacolul Ultima noapte de dragoste, tntbia noapte de rdzboi,
dupl Camil Petrescu, dramati.7.are 1i regie de Ada Lupu, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca
(data premierei : 30 aprilie 2015)
Foto : Nicu Cherciu © TNC
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Îngrădit în sens existenţialist de propria opţiune - unică, desigur, şi absolută, căci
"cum ar putea să fie dreptatea, dacă nu absolută?" -, Gelu Ruscanu se simte îndreptă
ţit să afirme răspicat: ,,Mască n-am purtat niciodată". În fond, masca unui eu ideal,
râvnit, e singura de care nu poate scăpa personajul în fervoarea sa abstractă pentru o
Justiţie supraumană. Atunci când intervine însă distanţarea critică faţă de rolul care
constituia însăşi substanţa sa ontologică - mai precis când, datorită lui Sineşti şi revelaţiei târzii despre destinul tatălui, el devine conştient de masca involuntară, de propria
duplicitate -, personajul tranşează drama din conştiinţă, de pe scena interioară, reprezentând-o în exterior. El şi-o reprezintă, adică, sieşi, şi reprezentaţia ei îi va fi fatală.
Odată ce proiecţia ideală a sinelui se dovedeşte o fantasmă bovarică, personajul se
sinucide, cu necesitate. L-a ucis orgoliul lui nemăsurat, va spune Praida - mai exact
teribilul orgoliu, un fel de hybris modem, de a fi egal cu „rolul" său ideal. Împuşcându-se,
Gelu Ruscanu se pedepseşte şi se protejează în acelaşi timp ; protagonistul din Jocul
ielelor ucide în sine eul rebel, ideal, proiectat, metafizic, sau, dimpotrivă, pe cel real,
degradat, în favoarea primului. În oricare dintre cazuri, el stinge conflictul dintre realitatea şi iluzia pe care, abia acum, o recunoaşte ca pură iluzie despre sine şi despre cei
din jur. Sinuciderea este, prin urmare, după cum singur îi explică Mariei gestul sinucigaş al tatălui său, unica soluţie de a se salva de la decădere, de la acceptarea compromisului prin falia care se iscase între eul real şi cel ideal.
Poate fi decantat din imaginarul egotic şi autoscopic al personajelor camilpetresciene
un portret psihobiografie al autorului Patului lui Procust. Camil Petrescu ne apare înainte de toate ca un bovaric lucid (în accepţiunea pe care filosoful Jules de Gaultier o
conferă bovarismului). Sintagma în sine este paradoxală, câtă vreme bovaricul în general se irealizează în fantasmă, în ficţiunea despre sine. Pledând în chip elitist (şi egotist)
pentru noocraţie, scriitorul este mai degrabă un bovaric intelectual decât unul dedat
donquijotismelor metafizice, ca personajele sale. Cel care pretinde a vedea idei se doreşte
totodată şi halucinat de acestea. Or, o asemenea deconcertantă alianţă a hipnozei cu
cerebralitatea trădează deja o regie, o elaborare de sine, o constantă poză intelectualistă.

De la autoiluzionare la patosul

lucidităţii

unor iluzii despre sine sunt şi personajele teatrului de
al lui Mihail Sebastian (1907-1945).
Ele suferă de un patos al autoiluzionării, ca de pildă Miroiu şi Mona din Steaua fără
nume, capodopera dramaturgiei lui Sebastian (reprezentată pentru prima dată în 1944
la Teatrul Alhambra din Bucureşti, în regia lui Soare Z. Soare (1894-1944). Sebastian
sesizează, de altfel, un tip de teatralitate specifică mecanismului iluzionării conştiente,
care sporeşte inerenta dimensiune spectaculară şi doza de miraculos a textului teatral :
"Uităm cu prea mare uşuinţă că teatrul este înainte de orice spectacol, adică miraj, adică
artificiu, adică joc" (Sebastian, 1935, p. 1).
Simptomatice pentru

întreţinerea

descendentă deopotrivă cehoviană şi caragialiană
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Scenl din spectacolul Steaua fllrlJ

ltlllM, dupl Mihail Sebastian, în regia lui Alexa Visarion,
la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca (data premierei: 18 mai 2012) ;
tn imagine: actorii Matei Rotaru (Profesoruf) şi Ramona Dumitrean (Necunoscuta)

Da.el se poate vorbi despre un patos al iluziei lucide în legltud cu personajele lui
Sebastian, în schimb protagoniştii teatrului lui Radu Stanca (1920-1962) trăiesc sub
semnul unui „patos al luciditătil". În substanţialul său eseu ResurecJia trogicului.
Tmgedia şi modalitalea ei scenic:d fii perşectiva actualitd/ii (1960), Radu Stanca afirmi
peremptoriu: ,.Patosul tragic este patosul luciditltii". în ipostaza de dramaturg şi de
teoretician al teatrului, Radu Stanca este un adept al tragediei moderne, rapcmalistă şi
umanistl, iar nu preponderent fatalistl, ca la tragicii amici greci. Dacl pentru Albert
Camus (1913-1960) tragedia modeml era posibili prin înlocuirea anticului destin cu
fatalit.atea. Istoriei, pentru Radu St.anca acţiunea tragic.I provine din luciditate, din autoconstrucpa de sine maturi, voluntari, iar scena conştiinţei de sine amplificate a personajelor este matricea oriclror actiuni dramatice : ,,Iată de ce eroul tragic modem nu
este un erou care doar acceptl lupta cu forţe contrare, ci unul care o doreşte, o provoacă
cu înver1unare. El ia atitudine faţ§. de acest.e forţe contrare, faţl de destin. .Acp.oneazl
nu fiindcă DU are altceva de făcut, ci fiindcă DU are de făcut decât aceast.a: s11 acli,oneze"
(Stanca, 2000, p. 176).
Primordial! este deci nu preocuparea pentru mecanismele t.ea.tralitlţ:ii extrinseci, ca
la Luigi Pirandello (1867-1936), ci teatralitatea intrinsecă, jocul dual cu rolul interior.
Teatrul slu baladesc 1i profund mitizant confirml uneori viabilitatea unui tip de tragic
derivat din mentalitatea antică, în care necesitatea supraindividuall triumfl în fata revoltei eroului, ca în Hora domniţelor (1968), dar susţine cu precldere legitimitatea tragicului modem, în chip paradoxal optimist şi constructiv, asociat „patosului luciditlţ:ii",
în care eroul se salveazl' finalrnente de sub destinul prescris lui de cinismul forţelor
transcendente, ca în Oedip salvat (1968).
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Cazul „comediei tragice" Dona Juana (1947) se situează întrucâtva la graniţa celor
principale de reeditare a tragicului în secolul XX. Don Juan şi Dona
Juana sunt acum protagoniştii unei parabole intertextuale, o rescriere a mitului cultural
al donjuanismului (cum apare acesta de la Tirso de Molina şi Moliere la Puşkin, Lenau,
Hoffmann, Kierkegaard, până la Max Frisch şi Samuel Beckett), dar ei se revendică,
mai degrabă reverenţios decât parodic, şi de la mitul platonician al perfecţiunii androginice: ,,Ne dorim poate de la începutul lumii, de când flinta noastră unică s-a rupt în
două, pierzându-se o parte de alta", afirmă eroina. Recursul la mit se face de astă dată
din perspectiva tragicului raţionalist pentru care pledează Radu Stanca, prin câteva sensibile nuanţări ale mitemelor esenţiale presupuse de donjuanism. Echivalentul feminin
al figurii mitico-arhetipale este o proiecţie şi o duplicare de sine narcisiacă, prin iubire,
a protagonistului lui Radu Stanca. În textul stancian, intertextualitatea semnalează pulverizarea identităţii (a celei sexuale ori de gen interiorizat) şi, concomitent, proiecţia
bovarică a personajului arhetipal dedublat într-o identitate artificială (căci construită) în
toată structurala ei hibriditate.
Faptul că Don Juan şi Dona Juana apar unul în fata altuia doar mascaţi este însă
interpretabil nu doar în sens metafizic, prin prisma dorinţei lor de refacere a unităţii
mitico-androginice, ci şi ca teamă ori refuz al asumării, de fiecare în parte, a propriei
corporalităţi şi identităţi sexuale. Văzută mai degrabă în negativ, sexualitatea (oscilând
între „dat" înnăscut şi construct cultural totodată) este plasată sub semnul unei continue
şi cu atât mai subversive carnavalizări (s-ar zice, în sens bahtinian), ceea ce face actualitatea extremă a piesei lui Radu Stanca. Iar sentinţa tanaticului Don Fernando cade ca
o sumbră premoniţie oraculară despre ambiguitatea graniţelor dintre eu real - eu fictiv,
chip-mască, masculin-feminin, viaţă-moarte etc., amintind intervertirile existenţiale (şi
de gen) specifice celebrului topos al lui circus mundi: ,,Există, doar, un ceas în carnavalurile lumii când toţi îşi scot măştile şi se dau pe fată". Elitista Dona Juana vorbeşte,
la rândul său, ca un dublu emancipat al lui Don Juan, de „voluptatea de-a mă simţi
liberă" şi de „neînduplecatul meu nu".
Opţiunea cerchistului Radu Stanca nu merge neapărat înspre ideile-fortă şi conflictul
supraindividual, arhetipal, prezent în interbelic în teatrul lui Lucian Blaga (1895-1961)
(în piese precum ZAmolxe, mister păgân, 1921, Tulburarea apelor, 1923, sau Meşterul
Manole, 1927). Dacă pentru Blaga teatrul şi arta în general erau menite să redea, în
acord cu estetica expresionistă, supraindividualul, mai exact „jertfirea individualităţii
ca individualitate şi prefacerea ei în forţă pusă în serviciul unui gând, care o întrece"
(Lucian Blaga, ,,Probleme estetice", în volumul 7.ă,ri şi etape), pentru Stanca drama
interioară şi jocul de rol subiectiv imprimă tragediei modeme un caracter profund umanist. În plus, drama absolută, în accepţiunea conferită speciei de Camil Petrescu, sau
tragedia lucidă a opţiunii, cu dilemele pe care le stârneşte ideea alegerii lucide a unui
anume destin, primesc în piesele lui Radu Stanca un pronunţat caracter existenţialist,
posibil de situat tipologic în siajul existenţialismului dramatic sartrian. În descendenta
lui Jean-Paul Sartre (1905-1980), pentru Radu Stanca tragedia conştiinţei are o fibră
autentic umanistă. Voluntarismul lucid este apanajul unui tip de subiectivitate hipertrofică, de o teatralitate intrinsecă, reprezentativă fiind în această privinţă tocmai personajul Dona Juana, cu a sa „voluptate" a libertăţii interioare.
două modalităţi
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Pulverizarea subiectului şi clivajul lumii
în teatrul (neo)avangardist
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ficţionale

Definit de critici de artă ca Michael Fried (n. 1939), de teatrologi ca Erika Fischer-Lichte
(n. 1943) şi Josette Feral, de regizori-teoreticieni între care Nikolai Evreinov (1879-1953),
Richard Schechner (n. 1934) sau, la noi, Nicolae Mandea (n. 1954) şi de analişti culturali totodată, de pildă Judith Butler (n. 1956), fenomenul teatralităţii (theatricality)
funcţionează ca un paradox al reprezentării, al clivajului între spaţiul cotidian şi cel al
ficţiunii dramatice, între actor, personaj şi spectatorul devenit el însuşi metapersonaj.
Textele dramatice româneşti avangardiste şi cele neoavangardiste cu tuşe absurde au
o formă de teatralitate ostentativă, care se situează în răspăr cu convenţia dramei realist-mimetice. Personajul dramei antimimetice iese din sine şi se teatralizează, se pune
în scenă, se situează la hotarul fragil dintre ficţiune şi realitate. La George Ciprian
(1883-1968) în Omul cu mârtoaga (1927) sau în Capul de răJoi (1938), teatralitatea este
problematizată explicit. La Gellu Naum (1915-2001) şi Matei Vişniec (n. 1956), în
schimb, ea devine o fisură simptomatică în condiţia ontologic-estetică a ficţiunii dramatice, fisură pe care se bazează adesea întreg edificiul pieselor. Estetica prin excelenţă
antimimetică din piesele Exact în acelaşi timp (1945), Insula , Ceasornicăria Taus , Poate
Eleonora (1979) mizează pe o neverosimilitate adeseori ostentativă, pe conştiinţa artificiului teatral, pe o distanţă ficţională asumată în raport cu cadrul referenţial real.
Atât formulele avangardist-moderniste interbelice din anii 1920-1930 sau cele prelungite în al doilea val al suprarealismului românesc dintre 1941-1947, cât şi cele neomoderniste şi postmoderniste de teatralizare a scriiturii dramatice abundă în strategii
metatextuale şi metateatrale, prin care este destrămată convenţia, altădată hegemonică,
a dramei ca univers plauzibil, dotat cu legi proprii de funcţionare estetică, ca lume
ficfională, sintagmă utilizată aici în accepţiunea filosofică şi semantică a lumilor posibile,
ca la teoreticienii Toma Pavel (n. 1941) şi Lubomir Dolezel (1922-2017).
Atitudinea iconoclastă în raport cu reperele tradiţionale de verosimilitate realistă ale
ficţiunii dramatic-teatrale este concomitentă cu uzarea estetică a canonului teatral european aşa-zis realist, suprapus de multe ori unui teatru convenţionalizat de bulevard, în
genul teatrului mort sau mortificat pe care îl denunţă Peter Brook (n. 1925) în lucrarea
sa de referinţă din 1968 The Empty Space (SpaJiul gol). Dramaturgia lui George Ciprian
combină un tip de absurdism de sorginte urmuziană cu tuşele expresioniste ale „supradramei" (în accepţiunea pe care i-o dă acestei formule Yvan Goll). Pe de altă parte,
Gellu Naum, al cărui teatru are tangenţe cu universurile ficţionale ale lui Urmuz
(1883-1923), Andre Breton (1896-1966), Eugen Ionescu (1909-1994) şi Antonin Artaud
(1896-1948), cultivă suprarealismul parodic şi insolitul poetic. Elementele onirice sunt
supuse unei deconstrucţii şi apoi reconstrucţii de tip umorist (în sensul umorismului
analizat altă dată de Pirandello), pentru ca ulterior, odată cu piesele postabsurde ale lui
Matei Vişniec, care se află în descendenţa unor Beckett (1906-1989), Harold Pinter
(1930-2008) şi Ionescu, onirismul să primească accente uneori neoexpresioniste, alteori
hiperrealiste sau descinse din teatrul epic brechtian al distanţării, cu mize politice (ca
la Heiner Milller).
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Scenl din spectacolul Exact fn acelafi timp, dupl Gellu Naum, în regia lui Mihai Mlniupu,
la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca (data premierei: 4 aprilie 2002), Premiul pentru cea
mai buDI regie (Mihai MIDiup.u) la Gala UNITER 2003 ; în imagine : actorii Elena banca
Robert/uliuJ) şi Marian Rfilea (Cldle/Rofrul)
Deconstrucţia parodici

a structurii dramatice la Gellu Naum, apoi în piesele onirice
şi în cele postbrechtiene, politice, ale lui Vişniec, este un simptom al pulverizlrii tot
mai accemuate a conventiilor constitutive ale lumii ficţionale a dramei. Teatrul naumian,
de pildl, confirml valabilitatea teoriei lui Elin.or Fuchs (n. 1933), din cartea sa 77re
Death of Character: Perspectives on 11reater after Modernism (1996) privind dispariţia
treptatA a personajului, a subiectului uman menit altidatA sl cent:re7.e drama psihologi.că
sau de idei. ln tranziţia de la teatrul modernist la cel postmodernist, ceea ce se pune în
scenl (sau se proiccteaz:l mental, în execuţia pc o scenl imaginari) este, dupl Fuchs,
absenţa, moartea personajului din drama iluzionistă de tip realist. Figurarea spectatorului în interiorul textului produce un clivaj în ficţiunea ca ficţiune, expunând-o privirii
din afarli. Acest paradox al reprezentmi duce la subminarea verosimilitltii realiste. De
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altfel, o subminare parodică a verosimilităţii exista deja odată cu piesa Capul de răfoi
de George Ciprian, unde personajele profesează un histrionism terapeutic prin punerea
în abis a ficţiunii teatrale, care devine ea însăşi o formă de viată amplificată, transfigurată - deziderat specific avangardiştilor.

Eul parabolic şi teatrul de dezbatere:
de la estetismul socialist la tranziţia din anii 1990 şi 2000
Referindu-se la literatura şi arta poststaliniste ale anilor 1960-1970, criticul Mircea
Martin (n. 1940) recurge la un descriptor teoretic ambivalent, care să marcheze o contrapondere la doctrina realismului socialist: estetismul socialist. Sintagma face referire
la ideea unei aparente "autonomii a esteticului" cultivată în epocă (o formă de ideologie
estetică, în fond, contrapusă celei oficiale), dar ea califică totodată şi modalităţi specifice ale nesupunerii sau uneori ale compromisului tăcut de scriitorii vremii în fata
opţiunilor ideologice ale regimului : o anume ignorare, deloc întâmplătoare, a realităţii
extrem contemporane, evazionismul, parabola general umană, evitarea tezismului şi a
complicităţii cu literatura propagandistică, o subversivitate (controlată, moderată) şi o
critică mascată, eufemistică la adresa regimului, care acum, după 1965, nu mai perpetua intransigenta dogmatică de inspiraţie stalinist-jdanovistă, ci accepta ca literatura şi
arta să aibă o anume autonomie, de joc dezinteresat de politică, cu condiţia ca acest
,,joc" să nu contrazică flagrant „linia de partid".
Discutând importanta autonomiei esteticului pentru perioada cuprinsă între finele
anilor 1960 şi începutul anilor 1980, Mircea Martin sesizează valoarea antropologică a
acestei idei, care marca nu atât desprinderea artei de ideologic, cât mai degrabă un mod
de a concepe viata (inclusiv cea artistică, scriitoricească) după tipare estetice :
Evitând angajarea politică a literaturii sale (mai rar şi a persoanei sale), scriitorul român
o acceptă pe aceea existenţială, însă, nu o dată (şi cât se poate de simptomatic) înţelegând
scrisul însuşi ca existenţă. Ceea ce înseamnă, fără îndoială, a lua scrisul, arta, literatura
foarte în serios, dar şi a acorda vieţii doar (sau în chip esenţial) un sens estetic. Esteticul
devenit mod de existenţă reprezintă nu atât un mod de a trăi literatura, cât de a trăi viaţa
după modelul literaturii, de a trăi, de fapt, într-o lume alternativă (2004).
O piesă relevantă pentru o atare estetizare de sine este Vărul Shakespeare ( 1988) de
Marin Sorescu (1936-1996). Dramaturgul (canonizat de critică şi de succesul de public
deopotrivă, în primul rând ca poet, încă din anii 1960) recurge la formula livrescă a
unei parabole intertextuale, drapată într-un stil parodic, dar şi recanonizant şi chiar
remitologizant în raport cu mitul cultural Shakespeare. Deveniţi personaje ale piesei
soresciene, Shakespeare şi Hamlet însuşi, printul Danemarcei, dau peste „un danez"
care „vorbeşte englezeşte cu accent latin", nimeni altul decât Sorescu. În finalul piesei,
moartea lui Shakespeare e descrisă în registru ludic şi poetic, ca o proiecţie în mit a
Marelui Will, el murind temporar doar pentru a se trezi, mai apoi, într-o altă dimensiune, la fel ca altădată Paracliserul, sau ca Irina din Matca, sau ca Ţepeş din A treia
feapă: ,,Shakespeare (frecându-se la ochi): ... mi-a trecut şi moartea într-o clipă./ Şi
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tot ca viata, curge .. ./ M-am odihnit murind ... Acum la lucru". Sorescu,
al Bardului din Avon, avatar peste timp al mitului cultural, dar şi al omului
Shakespeare, se sinucide, aşa încât parabola soresciană este, dincolo de parodia intertextuală, o formă de mitologizare de sine, o manieră de a stiliza existenta cotidiană şi de
a proiecta arhetipal postura creatorului.
Dimensiunea estetismului socialist, aparent apolitic şi nonideologic, în accepţiunea
pe care i-o dă Mircea Martin, poate fi identificată şi la Radu Stanca, ale cărui personaje
dramatice sunt adesea figuri generice, arhetipale, care nu au nimic în comun cu realitatea politică a vremii. Viziunea estetizant-arhetipală se asociază, pentru Stanca teoreticianul, în eseul "Resurecţia tragicului", cu o constantă pledoarie pentru umanism şi
cu accentul asupra valorii sociale care ar trebui să se regăsească în orice tragedie
modernă. Caracterul umanist şi lucid al tragediei izvorâte din conştiinţa de sine erau
componente care nu interferau însă cu cerinţele cenzurii ideologice a epocii.
Un alt dramaturg devenit canonic în perioada estetismului socialist este Dumitru
Solomon (1932-2003), iar teatrul lui de idei poate fi încadrat tot în sfera, larg reprezentată în literatura dramatică a epocii, a unui apolitism estetic presărat cu mesaje esopice,
subversive. Piesele lui Dumitru Solomon se situează în siajul a ceea ce Camil Petrescu
supraintitula „dramă de conştiinţă" sau dramă absolută, revendicându-se însă şi de la
atmosfera tandru-ironică, de inspiraţie cehoviană, în care îşi învăluie personajele dramatice Mihail Sebastian. (De altfel, Sebastian şi Camil Petrescu, alături de Eugen
Ionescu, devin personaje într-o „sinteză scenică" a lui Dumitru Solomon, apărută postum, în 2007, intitulată Anii „jurnalului ''). Diferenţa specifică a dramaturgiei lui Dumitru
Solomon este de descoperit în alianţa paradoxală între „abstracţiunea ideilor" şi un
"spaţiu dens de umanitate înduioşător de concret" (Lucian Raicu). Totuşi, fie că este
vorba de concreteţea micilor drame cotidiene sau de exemplaritatea dramelor de idei,
ele au de cele mai multe ori un cadru spaţial şi temporal îndepărtat de actualitatea imediată a epocii - relevante cazul „trilogiei" pieselor ateniene ale lui Dumitru Solomon,
Socrate. Platon. Diogene câinele (1974). Dezbaterea în care sunt angrenate constant
personajele lui Solomon este axul conflictului dramatic, în care intelectualul, filosoful
se poziţionează de multe ori în răspăr cu epoca sa. Miza etică şi filosofică a acestei
dramaturgii nu exclude umorul, chiar atunci când modul în care sunt dezbătute subiectele grave (adevărul şi libertatea, analizate, de pildă, de personajul Socrate din piesa
omonimă) implică un joc la limită cu vigilenţa cenzurii din epocă.
Piesa Transfer de personalitate (1990) este o tragicomedie ale cărei accente groteşti
amintesc de farsele tragice ale unor Friedrich Diirrenmatt (1921-1990) şi Max Frisch
(1911-1991). Dumitru Solomon prelucrează aici o idee din Jaroslav Hasek (1883-1923)
(creatorul "bravului soldat Svejk"): protagonistul Josef Pavlicek, negustor onest, este
luat drept un asasin şi ajunge să îşi asume, în fme, vinovăţia de a găzdui un altul în sine,
un eu imaginar, un străin interior sieşi. Întrebat de Comisar ce a făcut cu Pavlicek,
răspunde: "L-am ascuns ... în mine". O farsă absurdă cu accente parodice este şi
Repetabila scenă a balconului (pentru care dramaturgului i se conferă Premiul UNITER,
în 1995), de astă dată dilema identitară a personajelor fiind pusă pe seama conflictului
între real şi imaginar, între tragicii îndrăgostiţi shakespearieni Romeo şi Julieta şi câţiva
antieroi anonimi ai vieţii cotidiene. Confruntarea între real şi ficţional, între „criptocapuleţi şi montaguşaţi", reflectă de fapt, în această metapiesă fals moralistă, tribulaţiile
politice postdecembriste şi conflictul dintre "criptocomunişti" şi "partidele istorice",
iar imaginarul devine instrument al manipulării ideologice.
"văr"
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În teatrul parabolic al lui Dumitru Solomon există o componentă etică marcantă a
dezbaterii dintre personaje, precum şi o manieră artistică sau filosofică de raportare la
cotidian, acestea fiind fie forme de evadare din contextul ideologic al epocii, în piesele
apărute înainte de 1989, fie moduri de raportare critică la excesele politicianiste şi la
dilemele identitare ale tranziţiei anilor 1990 şi 2000.

Teatrul descompus:

imagini-fantomă

ale eului

În poemul „Era" al lui Matei Vişniec din volumul Poeme ulterioare (2000) există o
reformulare metaforică a cogito-ului cartezian, în sensul a ceea ce filosoful Slavoj Zizek
(n. 1949) desemna prin „golul numit subiect". Versurile ar putea funcţiona drept motto
al multor piese de teatru vişnieciene : ,,Era să plec, era să rămân/ era să fiu [...]/ era să
caut un sens/ era să fiu din nou o umbră care/ proiectează în aer un corp de carne// era
să scriu despre toate acestea".
Există aici un reflex al poeziei şi al teatrului de inspiraţie parţial textualistă, scrise
de Vişniec înainte de 1989, înainte de a se autoexila în Franţa (în 1987, de fapt), dar
apar şi figuraţii imaginare care pot fi regăsite în mare parte a dramaturgiei sale din anii
1990 şi 2000, ca şi din perioada postdouămiistă. Proiecţia fantasmatică a „corpului de
carne" dobândeşte, pentru cel care se priveşte din afară scriind, o stranie consistenţă de
ectoplasmă textuală. Imaginea de sine a celui ce scrie, autonomă fată de trup, însoţeşte
cuvintele ca o umbră, ca un Celălalt al identităţii pierdute, ajungând să transfere asupra
textului care a generat-o caracteristicile fiinţei. Eul însuşi mai poate fi găsit doar suspendat în această imagine-fantomă a gândirii sale decorporalizate. Îndoiala carteziană,
întemeietoare a subiectului şi a lumii deopotrivă, continuă să rămână una dintre principalele referinţe intertextuale şi în Teatru descompus sau Omul-ladă-de-gunoi (1998).
Exemplară pentru rescrierea parodică a cogito-ului este meditaţia viermelui-filosof din
secvenţa intitulată „Omul cu mărul" din Teatrul descompus - în sine, o savuroasă comedie metafizică :
Am o memorie, deci exist, îşi spune prin urmare viermele. Iar din faptul că a mâncat un
fragment din lumea exterioară viermele deduce că ar putea şi el, la rândul său, deveni
hrană pentru alţii. [...] el înţelege că infinitul îl pândeşte din toate părţile. [...] El sapă cu
furie în mărul pe care eu tocmai îl duc la gură. Şi exact în momentul în care viermele
străpunge pielea mărului deschizându-şi prima fereastră spre Dumnezeu şi spre univers,
dinţii mei se înfig cu lăcomie în fruct.

În schimb, pentru Acuzatorul din textul dramatic Spectatorul condamnat la moarte
înainte de 1989, publicată în româneşte în 1996), certitudinea identităţii proprii,
ca şi a aceleia a condamnatului, trebuie să fie rezultatul capacităţii de a vedea şi a fi
văzut. Pentru a identifica inculpatul, Acuzatorul o îndeamnă, fără succes însă, pe o
anume Doamnă Gudrun, alias Martorul 3, să interpreteze elementele anatomice disparate
pe care le vede ca aparţinând unui „întreg", adică uneia şi aceleiaşi persoane : ,,Acuzatorul :
... Gura, nasul, gâtul, ochiul, pata. Toate acestea aparţin unui întreg. Nu sesizaţi întregul? [...] Nu vedeţi corpul, persoana?/ Martorul 3 : Nu./ Grefierul: Să aprind lumina?/
Judecătorul : Doamnă, în fata dumneavoastră se află o fiinţă umană ! / Martorul 3
(Fascinată.): O fiinţă! (Priveşte intens.) Formidabil! Mi-a scăpat".
(scrisă
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Scenl din spectacolul Spectatorul condomnat la moarte, după Matei Vl.Şniec,
în regia lui Rlzvan Murepn, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca (data premierei:
21 decembrie 2013); to imagine, actorul Ionut Caras (Avocatul apdriirii)
Foto : Nicu Cherciu © TNC
După ce se lamentase pe seama propriei incomistente - ,,Sunt ros pe dinluntru,
dintr-o clipă în alta ml pot prlb\işi" -, Acuzatorul proclaml totuşi, la un moment dat,
triumflltor: .,Sunt, exist, pot fi văzut". Pentru el, cogito-ul nu mai presupune deci o
revelaţie a existenţei sale prin gândire, ci prin privire, mai exact prin privirea unui
spectator exterior (sau interior, un dublu imaginar care, văzându-l, sl-1 ratifice). Nu
peste mult timp, în dialogul său cu Jud.ed.torul, acelaşi Acuzator are premonitoria revelaţie - din nou una vizualii. - a propriei morp : ,,Acll7.atorul: Am vll.zut o imagine.
Creierul meu a violat viitorul. [...] Am vlzut cine e victima. [...] Mortul./ Judec!torul:
Unde e cadavrul? Să fie adWi aici./ Acuzatorul: Eu sunt cadavrul./ Judecltorul: Pe
dumneata tCHJ. omorât?/ Acl.17.Btorul : Da ! (Eroic.) Eu sunt victima. M-a hlcuit cumplit".
Când eul se vede din a&d şi, mai mult chiar, când îşi priveşte detaşat propriul
viitor cadavru, râvnita iluzie a existentei sale mai poate fi furnizată numai de aceastl
imagine autonomizată a propriului sine scindat. Clivajul eului se menţine şi se accentuează chiar, o datl ce imaginea este piuată într-o posturl dominantl li se afirml, în
rond, pe sine, în defavoarea corporalitltii, devenit! fantoml evanescentl, ca şi în defavoarea reintegrll.rii sinelui şi a elaborllrii unui sens, a unui tntreg - anatomic, textual şi
semantic totodată. Paradoxa.Ul, condiţia fantomaticului personaj vqniecian care se pri-

pe sine în chip agonal pare o metaforA sau o metonimie, cum sugeram
mai sus, a ceea ce Slavoj Zit.ek numea „ cogito pur". Acesta ar corespunde perfect, în
opinia filosofului, ,,privirii imaginare: ml glsesc în el redus la un punct de vedere
inexistent, adicl, dupl ce mi-am pierdut toate predicatele efective, nu mai sunt decit o
privire în mod parad.oxa.l îndrituită sl observe lumea în care eu nu mai sunt" (Zifek,
2001, pp. 62-63). Cogito-ul cartezian ar avea aşadar un statut mai degrabl imaginar, dat
de o anume „autoduplicare a privirii" celui care se gândeşte pe sine ca sum, ca imagine
veşte/gândeşte
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parcă imponderabilă a propriei trăiri degrevate de orice atribute particulare. Zizek invocă

în sprijinul acestei interpretări fantezia pe care Descartes însuşi o transpunea şi în scrierile sale de optică, cea a unui ochi de animal mort pe care omul l-ar interpune între
sine şi realitate, observând astfel realitatea nu în mod direct, ci prin imaginile de pe
retina ochiului animal. O strofă din poemul aflat în finalul piesei Văzătorule, nu fi un
melc (1996) descrie chiar această autoduplicare a privirii, a ochiului - metaforă a sinelui clivat, atât de specifică imaginarului poetic şi teatral al lui Vişniec - care captează
imagini de pe o retină străină parcă: "nimeni nu te vede din interior/ sub pleoapa ta se
află o gheară/ o gaură neagră, un meteor [...] / ochiul pe care-l ai nu-i al tău". Aceeaşi
dedublare alienantă a privirii declanşează, în poemul „S-a dovedit: nu ronţăie" din volumul Poeme ulterioare, proiecţia fantasmatică a unei kafkiene insecte care parazitează în
spatele retinei umane: "invizibilă dar oarbă este insecta/ care trăieşte în ochiul dumneavoastră/ s-a dovedit/ nu vede nimic din ce vede ochiul/ dumneavoastră".
Dar poate cel mai reprezentativ caz de schizofrenizare imaginară a eului, care îşi
eliberează propria imagine-fantomă fără putinţa de a o mai reintegra, este apariţia ubicuă a enigmaticului Madox, din Trei nopţi cu Maaox (1996) . Întocmai ca beckettianul
Godot, Madox nu apare în lista de personaje, el fiind, în schimb, o absenţă mereu
invocată, pe cât de inexplicabilă pe atât de fascinantă, o charismatică ectoplasmă prezentificată uneori, ca într-un ritual ocult, de toţi ceilalţi. Proliferarea fantomelor acestui
Madox devine un simptom al lipsei de interioritate şi deci de identitate a subiectului
gol, care îi contaminează însă hipnotic pe toţi ceilalţi cu propria absenţă. Ei par să
împărtăşească sentimentul baroc al simultaneităţii ontologice viu-mort, enunţat, de pildă,
în chip emblematic de un Cyrano de Bergerac - ,,poţi să fii şi să nu fii în acelaşi timp"-,
şi exprimat, la rându-i, şi de pseudopersonajul P3 în Uşa (1996): "Sunt aici şi în acelaşi timp nu sunt aici". Abandonaţi iluziei unei legături afective cu absentul Madox,
proiectat mental ca o instanţă ocultă de tip paternal, deopotrivă protectoare şi castratoare,
Bruno, Clara, Grubi, Măturătorul şi Sezar au cu toţii revelaţia tragicomică a pierderii
identităţii în cavalcada coşmarescă a reduplicărilor infinite : "Bruno : [...] Te văd, Sezar.
Eşti dincolo ... eşti dincolo cu .. ./ Sezar: Cuum? / Bruno: Eşti dincolo, da, eşti cu ...
Dumnezeule, eşti cu mine!/ Sezar: Ai înnebunit? Eu cu tine ... Da' el? E şi el cu
noi?/ Bruno : Nu, el nu. Da' noi, noi suntem toţi dincolo .. ./ Clara : Şi eu? Eu sunt
şi eu?/ Bruno: Da./ Măturătorul: Ia te uită! Da' asta-i vocea mea!/ Grubi: Nu se
poate! Nu se poate, măi, gândiţi-vă puţin ... Lasă-mă să mă uit şi eu .. ./ Bruno: N-ai
decât. Suntem toţi dincolo şi jucăm iams".
Intertextualitatea, ca efect al pulverizării subiectului într-o multiplicitate de euri
vorbitoare - de fapt, fantome ale propriei vorbiri -, era şi de astă dată inevitabilă. Trei
nopţi cu Madox filtrează astfel ecouri ale esteticii pirandelliene, recognoscibile atât în
pasajele de metateatru (ca în simptomatica „notă" propusă de autor pentru „regizorii în
căutare de efecte speciale"), cât şi în personajele de o consistenţă ontologică ambiguă
(pe jumătate marionete, sau doar fantasmatice umbre), precum cele din Uriaşii munţilor:
„Uşa se deschide şi de dincolo ies, ca dintr-o oglindă, un alt Bruno, un alt Grubi, un
alt Sezar, un alt Măturător şi o altă Clara. Aceşti «alter ego» sunt şi ei înarmaţi [...].
Cele două şiruri de personaje trec unul pe lângă altul fără să se vadă, fără să se atingă,
ca şi cum s-ar deplasa în două lumi paralele". Imaginea tanatică, în negativ, invocată
pentru a desemna sinele bântuit de propria fantomă, revine simptomatic în Poeme ulterioare (mai precis, în „Trei ani mai târziu") : " ... eu ieşind/ dintr-o casă pustie cu
ferestrele sparte/ în mâna mea propria mea/ imagine în alb ... ".
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Asemenea protagonistului liric, Madox însuşi se detaşează, prin autocontemplare
de propria imagine, ca mai apoi să dorească să şi-o reintegreze sinelui într-un
sinucigaş gest narcisiac. Ceilalţi invocă, la rândul lor plini de sinucigaşă idolatrie faţă
de fantoma ubicuă a lui Madox, o traumatizantă amintire din copilărie a acestuia, în
care complexul lui Narcis transpare cu claritate: "Grobi: Chestia cu podu' ti-a zis-o?/
Sezar: Cu podu'?/ Bruno: Podu'... podeţu' de lângă casa cu părintii. .. când era mic
şi n-avea curaju' să-l treacă .. ./ Sezar: A, da! Şi se privea tot timpul în pârâiaş şi se
arunca în propria sa imagine din pârâiaş ... şi frate-său îl trăgea d-acolo ... şi. .. ".
Ca în beckettienele Texte de nefiinţă, eul se vede „dat afară din propria mea piele"
(,,Spune bună ziua rânjind", în Poeme ulterioare). Monstruoasele sale transformări
anamorfotice desemnează tot atâtea reduplicări succesive ale privirii obiectuale - aceasta,
cum s-a văzut, o reprezentare imaginară a cogito-ului la protagoniştii-filosofi ai lui
Vişniec -, privire situată la distanţă de orice conţinut psihic cât de cât personalizat.
Ipostaza emblematică a personajului vişniecian este de călător privind „de la distanţă
spre/ propria călătorie/ reflectată în ochii giganţilor împietriţi" (,,De la mare distanţă",
în Poeme ulterioare). Dorita unificare a sinelui pulverizat într-o multiplicitate de fantome
pare realizabilă numai în urma unei inedite terapeutici histrionice, înfăptuită însă, ca
într-un terifiant ritual escatologic, abia în fata ultimei uşi existenţiale. În Uşa, persona
jul P3 îşi declară totala disponibilitate histrionică, menită să-i atenueze angoasele în fata
ameninţării oculte de dincolo de uşă : ,,P3 : Eu, de pildă, sunt pregătit împotriva tuturor evenimentelor posibile. [...] Trebuie să treci prin toate rolurile posibile ca să devii
tu. [...] Am venit aici tocmai ca să devin, în sfârşit, eu!".
Tocmai pentru a deveni „în sfârşit, eu", faimoasele personaje clovneşti din Angajare
de clovn (1993) ajung şi ele să moară pentru a fi, helas, angajate. Un astfel de histrionism structural presupune o etică şi o estetică escatologică, specifică modalităţilor de a
construi subiectivitatea, de a fi „eu" în teatrul postdramatic (pentru a invoca celebra
sintagmă a lui Hans-Thies Lehmann) al lui Vişniec.
schizoidă,

„Regele-actor": parodie

şi

negare de sine

În istoria teatrului postdecembrist, piesa lui Vlad Zografi (n. 1960) Petru sau Petele din
manieristă, dificil de încadrat între
graniţele estetice ale unei farse tragice sau între cele absurde ale unei tragicomedii ori
parabole politice. Vizita lui Petru în Franţa, cu scopul de a întâlni un dublu occidental
al său, pe cinicul filosof Pierre de la Manque (personaj construit pe tiparul personalităţii cioraniene, al cărui nume sugerează tocmai ideea de absentă a unei părţi a eului
proteic al lui Petru), devine pentru dramaturg un prilej de a confrunta, prin deformare
caricaturală, construcţiile imagologice şi clişeele culturale şi de mentalitate ale
Occidentului şi ale Orientului deopotrivă: Occidentule văzut ca „raţionalist" şi frivol,
snob şi decadent, iar Orientul este aparent barbar, agresiv, cu înclinaţii acaparatoare şi
dictatoriale. Excesele oricărei forme de orientalism (aşa cum e teoretizat conceptul de
Edward W. Said) sunt parodiate, iar raportarea conflictuală est-vest - transpusă în dedublarea Petru-Pierre, primul autoflagelându-se şi chiar "sinucigându-se" simbolic prin
uciderea celui de-al doilea - apare nu o dată ca o complementaritate. În fond, în concepţia ţarului, "străinătatea nu-i decât un fel de Rusie deghizată".

soare (1996) este o construcţie dramaturgică hibridă,
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Dramă istorică în măsura în care istoria este văzută prin prisma valenţelor sale
anistorice, ca parabolă a prezentului (ori a unui prezent etern), Petru pare pentru început o dramă a personalităţii aruncate în istorie, ca Danton a lui Camil Petrescu, şi nu
mai puţin o dramă a conştiinţei. Aflat mai puţin sub fatalitatea istorică decât eroul
camilpetrescian şi mai mult sub fatalitatea stărilor ambivalente ale conştiinţei sale, Petru
îşi găseşte sau îşi inventează de-a dreptul mai multe proiecţii imaginare ale sinelui :
filosoful cinic Pierre, dar şi prinţul-papă Nikita-Zotov - un maestru vicios, ,,măscărici"
(cum îl numeşte Olivier) care preia nu o dată rolul ţarului, la cererea acestuia din urmă.
Mecanismul dedublării şi alienării eului de părţile sale autonome este vădit în câteva
figurări imaginare ale subiectivităţii scindate.
La fel ca în piesele Calul (1996) şi Oedip la Delphi (1997), personajele din Petru
sau Petele din soare suferă o teatralizare interioară aproape patologică. În piesa Calul,
de pildă, ruptura interioară este asociată unei vizualităţi golite de conţinut, unui proces
al privirii parcă străine, din afară : ,,El : De când eram adolescent am încercat să ies
din pielea mea şi să mă privesc din exterior, ca şi când cel care mă privea ar fi fost un
străin ... ". Propensiunea teatralizării sinelui este cel mai adesea, la Pierre, ca şi la Oedip
din Oedip la Delphi, o consecinţă a căutării - fatalmente bovarice - a fantasmei adevă
rului: ,,Oedip: Mi-ar fi plăcut să mă fac actor. Actor şi nu rege! [...] Am vrut să
schimb minciuna curţii pe iluzia scenei, gândul ăsta mă fascina .. ./ Pythia (aplaudă):
Oedip actor! ". Altă dată, gotica apariţie a Cadavrului vorbitor, alter ego escatologic al
Regelui din Regele şi cadavrul, îşi sfătuieşte astfel dublul aulic: ,,Ascultă-mă, dacă vrei
să ajungi cu adevărat rege, mai ai de învăţat un singur lucru ... Învaţă să devii actor!".
Filosof sceptic el însuşi - la fel ca dublul său, Pierre -, nebun, tiran ori artist ludic
dotat cu o debordantă fantezie regizorală, ţarul Petru se prezintă singur nobilimii franceze printr-o sumedenie de roluri ficţionale spontane, adoptive, ale eului său fluctuant :
„Petru (foarte grav) : Nu ştiu. Nu ştiu cine sunt. (Petru priveşte spre conJi şi contese,
dar parcă ar privi în gol. Moment de tăcere penibilă. Brusc, se îndreaptă spre primul
conte.) Dar tu cine eşti? (Îi smulge peruca. Se aruncă asupra celorlalJi doi conJi.) Şi
tu? ... Şi tu? ... (Le smulge şi lor perucile.) Cine sunteţi voi? / Primul conte : Suntem
nobilimea franceză. / Petru: Nobilimea franceză? ... Urât din partea voastră! Eu sunt
dulgher ! [...] Şi artilerist. Şi pompier. Şi artificier. Şi boxer. (Trage un pumn zdravăn
celui de-al treilea conte care rămâne întins. Petru izbucneşte în râs.) Mă simt în formă!
Vreau să petrec! Muzica! (Începe muzica.) La dans, prieteni!".
Există o scenă antologică, de tip mise en abyme, evocând Lee/ia de anatomie a lui
Rembrandt (1606-1669): la moartea lui Pierre, ucis din porunca lui Petru, acesta din
urmă ajunge să-i disece cu febrilitate cadavrul, sperând să-i găsească sufletul. Piesa lui
Zografi poate fi considerată o dramă postmodernă, parodie a dramei absolute din modernitatea interbelică (pentru care reperul este Camil Petrescu) şi din aceea postbelică (Radu
Stanca, de exemplu), atâta vreme cât acţiunea ei se petrece în absenta subiectului tare
al reprezentărilor literare şi filosofice tipic moderne. Protagonistul lui Zografi „moare"
simbolic de mai multe ori, păstrându-şi în final, când părăseşte Franţa, doar o identitate
abstractă, iluzorie : ,,Petru : Ştii, Nikita, în fiecare noapte simt că e ucis cineva în
mine! ... Aşa, pe întuneric, pe tăcute ... ". Criza subiectivităţii, resimţită acut de ţarul-filo
sof Petru, se exprimă în negativ, adică prin negarea acută de sine, prin golirea de substanţă (psihologică, metafizică, ontologică) a propriei interiorităţi.
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şi deficţionalizare

Specie greu încadrabilă, de graniţă, monodrama conţine în sine o ambivalenţă între
ficţional şi biografic, vizibilă atât în discursul personajului, rostit la persoana întâi, cât
şi în tipul de receptare presupusă de text şi de spectacolul monodramatic. Dilemele şi
revelaţiile protagonistului despre propria identitate sunt puse în act prin discursul teatralizat la persoana întâi, faţă cu Celălalt, cititorul, martorul, sau spectatorul. Prin urmare,
personajul de monodramă se construieşte pe sine dincolo de dihotomiile ficţional/non
ficţional, estetic/transestetic, actor/personaj şi actor/performer şi are o condiţie ontologică hibridă. Identitatea sa aparent indeterminată pune totuşi în evidenţă, fie printr-un
plus de prezenţă discursivă şi scenică (eul hipertrofic), fie printr-un minus de prezenţă
(eul golit de substanţă, non-personajul), un echilibru dinamic între ficţional şi existenţial.
Condiţia (estetică, antropologică) a personajului de monodramă, precum şi postura
cititorului-spectator, martorul sau complicele, real sau proiectat imaginar, conţin un
potenţial de teatralitate duală, oscilând între conţinutul ficţional şi cel biografic. Relevantă
pentru diferitele grade ale teatralizării şi ficţionalizării este una dintre piesele postdouă
miiste scrise pentru un singur actor/personaj : Amalia respiră adânc (2005) (Amelia
Breathes Deeply, 2007) de Alina Nelega (n. 1960), unul dintre cei mai valoroşi dramaturgi şi eseişti teatrali români actuali.
Monodrama Alinei Nelega are în centru ficţiunea cvasibiografică a protagonistei
Amalia. Discursul narativ-dramatic la persoana întâi are accente poetice şi parodice
totodată, dar şi politice, fiind o formă de performare a sinelui (sintagmă analizată, între
alţii, de teoreticianul Marvin Carlson), de reprezentare şi autoprezentare, sau de prezentificare continuă, deficţionalizată, politizată a identităţii sale. "Respiraţia" şi vorbă
ria debordantă a Amaliei sunt presărate cu imagini (dar şi cu proiecţii imaginare mai
degrabă onirice, fantasmatice) ale unor evenimente aparent autobiografice, traume
personale şi comunitare din timpul "epocii de aur" de dinainte de 1989 şi din perioada
postdecembristă. Protagonista se adresează unui imaginar „Tu", care ia diferite roluri propria mamă moartă, liderul politic dictatorial sau Dumnezeu însuşi. Toate aceste
secvenţe monologale conţin o puternică componentă dialogică, de vreme ce sunt executate mental (execu/ia fiind, pentru teoreticieni şi esteticieni ca Tudor Vianu, Luigi
Pareyson, Radu Stanca, o noţiune legată de interpretarea sau de punerea în act reală sau
imaginară), în primul rând de către cititor, pe o scenă imaginară. Protagonista Amalia
pare un personaj destul de imatur şi de uşor manevrabil, care dă impresia că ar şti mai
puţin despre ea însăşi decât cititorul-spectator şi martor (chiar complice, uneori).
Procesul de storytelling se desfăşoară cu un fel de detaşare ironică, în care personajul
pune în act un meta-rol, în fond devenind spectatorul critic al propriului spectacol narativ-dramatic.
Un paradox relevant pentru monodramă provine din faptul că adeseori personajul
central, purtătorul de discurs egotist, la persoana întâi, este însuşi omul-actor care se
joacă pe sine, histrionul, cel care pune în scenă ambivalenţa condiţiei sale biografic-ficţionale. Situaţia oarecum clasică în care actorul întrupează personajul fictiv, deci vede
şi se simte prin lentilele ficţiunii-ca-realitate dată de textul dramatic, este acum inversată:
de data aceasta personajul este cel care, adresându-se direct unui martor sau spectator
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Scenl din spectacolul Amalia respirll adttnc, dupl Alina Nelega, regia Tudor Lucanu,
la Tealrul Naţional din Cluj-Napoca (data premierei: 7 februarie 2014); în imagine, actriia
Anca Hanu (Pn:miul pentru cea mai buni actrql la Festivalul de Tealru. Scurt de la Oradea. 2014,
şi Premiul pentru cea mai bunl actritl tn rol principal la Galele Premiilor UNITER, 2015)
Foto: Nicu Cherciu © TNC
implicat, devine în forul actorul care îşi rosteşte rolul vieţii sale în faţa UDUi public (real
sau imaginar). Aparent, are loc o anume deficţionalizare, deoarece personajul lasl loc
actorului, omului din spatele rolului. Alina Nelega susţine el aceasta este o condipe
fundaroen.tal.A a eroului monodrama.tic, ,,non-caracterul", omul-spectacol, interpretul din
spatele personajului, cel care ni se im.pune, .fierbinte, viu", cu care ne confruntăm fată
în faţă, într-o „aproape-realitate" (Nelega, 2010, p. 83). Prin urmare, pe de o parte,
monodrama centrat.A în jurul UDUi erou hiperpersonalizat cum este Amalia ar putea stArni
cm.a repre7.elltlrii dramatic-ficponale. Pe de alt.A parte, discursul monodramatic, precum
şi tipul de receptare identificatoare, subiectivizantl asociatl lui ar putea soluţiona o
astfel de crizl, cât.A vreme se situează la marginea convenţiei. dramatice, fiirui o specie
cu caracter autoreflexiv, autocritic 11i metacritic totodatl.
Un substanţial potcntial critic şi chiar politie, prin chestionarea lucidă a dramelor
identitare, prin parodia „apocalipsei" vieţii cotidiene şi prin denunţarea kitsch-ului
mediatic extrem contemporan, ll au multe dintre piesele Savianei Stlnescu (n. 1967),
de pildl Apocalipsa gonflabilă (text câştigltor al Concursului UNITER şi declarat Cea
mai bună piesl a anului 1999), Numilriltoarea inversil (2001), Waxing West/Sd epiliJm
spre vest (2004), YolcastaS/Iocastele (2004, text scris în colaborare cu renumitul regizor
american Richani Scheclmer), Aliem with Extmoniir,ary Skills (2009). Scriitura dramatică
a Savianei Stlnescu este de :facturi neoexpresionistl, personajele exprim!ndu-şi disperarea şi revolta prin monologuri care ficţionaJiW17.ă în bUDă m!surl tocmai traseul
biografic (de imigrantl în America) al autoarei. Monologurile personajelor feminine
(Daniela din ~ '!¼st, Iocastele Ioco, Iono, Ioio din Iocastele, femeia-performer
care interpretează destinele peTSODajelor din Storiestore) spun „povestea MEA", acea
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idiosincrazică şi acut confesivă her story, rescriere a unei naraţiuni istorice sau mitologice canonice în grilă feministă, emancipatoare, chiar militantă. În textele Savianei
Stănescu, gândite adesea pentru scenă, tiparele construcţiei dramaturgice bien ecrite şi
conţinutul dramatic tradiţional sau cel de factură modernistă sunt înlocuite cu o scriere
performativă dinamică, procesuală, adecvată dimensiunii nonconformiste a multor forme
de spectacol interactiv contemporan, de la reprezentaţia multimedia la live art, cu acţi
uni performative axate pe intensitatea coprezenţei performer-spectator, la performance-ul
autobiografic sau la acţiunea performativă de tip one-to-one sau one-on-one („unu la
unu", desfăşurată între un actor şi un spectator sau ascultător-martor).
Alţi reprezentanţi ai noilor generaţii de dramaturgi, alături de Alina Nelega şi Saviana
Stănescu, sunt: Radu Macrinici (n. 1964), cunoscut prin piesele T/Ţara mea (1997),
Întoarcerea lui Espinosa (1998), Îngerul electric (1999); Ştefan Caraman (n. 1967) cu
Zapp ... (1997), Morţi şi vii (2003), Colonia îngerilor (2006); Dumitru Crudu (n. 1968)
cu Alegerea lui Alexandru ŞuJJo (2004); Peca Ştefan (n. 1982) cu România 21 (2004),
The Sunshine Play (2005); Mihaela Michailov (n. 1977) cu Complexul România (2006),
Capete înfierbântate (2010, în regia lui David Schwartz), Copii răi (2011); Gianina
Cărbunariu (n. 1977) cu Stop the Tempo (scrisă în 2003-2004), mady-baby.edu (2005),
Solitaritate (2013); Andreea Vălean (n. 1972) cu Eu când vreau să fluier, fluier (1997);
Vera Ion (n. 1981) cu Vitamine (2004), Nicoleta Esinencu (n. 1978), cu piesa-manifest
Fuck You Eu.ro.Pa!, o monodramă cu care câştigă concursul dramAcum din 2004.
Pentru Gianina Cărbunariu, Peca Ştefan, Mihaela Michailov sau Nicoleta Esinencu,
primordiale sunt aderenta la realitatea nemediată, la concreteţea faptelor de viaţă brută,
la cotidianul redat mizerabilist şi poetic deopotrivă, precum şi denunţarea clişeelor de
mentalitate şi a reprezentărilor imagologice, stereotipe ale identităţii româneşti postdecembriste. Majoritatea acestor piese corespund unei tendinţe deteatralizante de scriere
dramaturgică, bazată pe o estetică a cotidianului, transpus în cheia unui tragism mizerabilist, hiperrealist. Invocând, într-un text-manifest din 2005, Întoarcerea dramaturgului: resuscitarea tragicului şi deteatralizarea teatrului, noţiunea de deteatralizare, Alina
Nelega o defineşte ca fiind acea
direcţie europeană de scriere şi construcţie a spectacolului care pune în valoare textele
numite „brutaliste", reprezentări hiperreale ale unei realităţi interioare de acum. Scena se
modifică, opulenţa scenografică lasă loc sobrietăţii şi, eventual, resurselor multimedia,
semn al invaziei realităţii virtuale în imageria de azi. Pe linia Sade-Artaud, dramaturgul
hiperrealist dezvoltă adevăratul teatru al cruzimii (Nelega 2005).

Piesele dramaturgilor douămiişti mizează pe o reacţie afectivă de identificare aparent
sau stârnesc nevoia de dezbatere postproducţie, astfel încât cititorul-spectator să rezoneze mai intens cuperformance-ul textual-performativ, să fie direct
lezat sau implicat în actele şi trăirile personajului sau ale performerului, relevantă fiind
deci nu atât construcţia ficţional-dramatică ca formă de reprezentare estetică preexistentă
spectacolului, ci prezentarea, prezentificarea şi performarea propriei identităţi, personală
imatură, idiosincrazică

şi comunitară deopotrivă.

Ceea ce am numit în acest studiu scena conştiinJei este o metaforă conceptuală care
ne-a servit drept cheie pentru a analiza imaginarul interiorităţii şi mecanismele de
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subiectivizare din dramaturgia românească modernă, dominată de poetica „dramei absolute", de cea a teatrului parabolic, a teatrului de dezbatere sau a pseudodramei avangardiste şi neoavangardiste. Totodată, potenţialul dramatic al interiorităţii, al singularităţii
chiar, iese la iveală şi în cadrele noului autenticism biografist postmodem şi postdramatic, axat pe o anume deficţionalizare şi deteatralizare, însoţite de o prezentificare a
sinelui confesiv, autobiografic şi de o emancipare politică (în sensul unei micropolitics
of the sel/) a discursului artistic despre sine şi despre celălalt, spectator şi martor implicat.

