e obsetvă un freamăt febril al dramaturgilor pe teritotiul eclit01iaJ.
Autori tineri, privind cu melancolie cău·e scenele teatrelor, autori
în vârstă,

cu

c.v.-utile încărcate de volume, prerniere şi premieri,

dar şi, tnai ales, autori care nu au absolut nimic a spune se
grăbesc să-şi publice piesele- bune şi rele, la grămadă-, aglome
rând standurile librăriilor, rafuuile bibliotecilor publice şi farniliale

şi dând de lucru, din când în când, câte unui aitic harnic , scrupu

los şi măcinat de nostalgia ex:haustivităţii. Eu însumi sin1.t uneori câte un impuls
violent de a-mi tipări saierile dramatice, amăgindu-mă, ca şi confraţii mei, cu iluzia
că teatrul e literatură, că piesele se citesc precum Sandra Brown şi Pavel Coruţ, că
există un public dornic de a se desfăta cu lectuti drdl1Uturgice, preferându-le pros

u-aţiei telenovelistice din faţa televizoarelor. Arn văzut oatneni în tren sau în n1.etrou
citind ziare, reviste, ron1.ane, tratate, cursuti universitare, literatură pentru copii, dar
pe nimeni delectându-se cu piese ele teatru.

literatura dmmatică se citeşte când e vorba de clasici (şi numai· de clasici !) în
şcoală, de cău·e elevii dotaţi şi superdotaţi, care înghit de obicei toată bibliografia.

În rest, mai citesc piese unii

secretari literati, unii regizoti, unii actori şi (doat) unii

directori de teatru. Şi, vai, etiticii de teatru ! Deptinderea de a publica dramaturgie

(mai ales când nu e jucată !) ne-a rămas din epoca apusă (?): ştiind cât de puţine

şanse aveau piesele de a ajLmge pe scenă, autotii taceau tot posibilul să le

tipărească, în ideea că măcar a"<>a vor rămâne penuu mai târziu (când vom scăpa

de Ceauşescu, Tamat-a Dobtin şi Petre Ştefănescu...), iar piesele vor putea să vadă
lumina rampei.

Oricum, la întrebarea dacă teatrul e literatură, I.L. Cat-agiale răspunde fără echivoc:
"Nu ! Teatrul şi literatut-a sunt două arte cu totul deosebite şi prin intenţie, şi prin
modul de manifestare al acesteia. Teauul e o artă independentă, care, ca să existe
în adevăr cu dignitate, trebuie să pună la setviciul său pe toate celelalte arte, fără
să acorde vreuneia dreptul de egalitate pe proptiul lui teren". Şi, în alt loc: "Teatrul,

după părere-el me-a, nu e un gen de artă, ci o artă de sine-stătătoare, tot a"<>a de
deosebită de literatură în genere şi în special de poezie, ca orişicare altă artă

-

de

exemplu ardl.itectura".
Dt-amaturgilor visând cohorte de cititoti cat·e se năpustesc asupt-a volumelor lor ca

nişte ftare hătnesite le recomand lectura articolului "Oare teau·ul este literatură ?'' de
Caragiale din ''Epoca", 8 august 1897 (opere, vol.

ID). Va

fi ca un duş rece în plină

iatnă.
Dumitru Solomon
P.S. Salutăn1. apariţia numărului special al revistei "Teauul azi".
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