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Mutarea unui
copleşitor in sfera culturii este o strategie
care şi-a dovedit nu o dată eficacitatea. Ea
oferă in primă instanţă consolarea şi, pen
tru cei cărora aceasta nu le ajunge, o
promisiune de victorie prin conştientizare
elevată. Un răspuns compensator la
alunecările imprevizibile ale unei istorii
contorsionate a fost expresionismul.
Consolarea pe care el a adus-o unor ge
neraţii in suferinţă a fost de altă natură
decât resemnarea. A pus in scenă răul
�ră a sugera că acesta n-ar fi decât o
vedere parţială a lucrurilor şi a arătat că
indurerarea �ră acceptare poate fi o ati
tudine mai demnă în faţa inexplicabilului
decât transformarea inevitabilului in ine
xorabil. În sfârşit, a făcut dovada că
îndurarea până la capăt a necesităţii valo
rează cel puţin tot atâta cât înţelegerea ei.
Convins că trăim o epocă în care recursul
la expresionism ne poate fi de ajutor,
Marian Popescu ne oferă un volum masiv
al revistei "Semnal teatral", având ca temă
expresionismul în teatru şi in arte. Este o
formulă nouă prin care revista UNITER
ului se aliniază, ca format şi ambiţie, unor
nvale prestigioase ca "Manuscriptum" sau
"Secolul 20". Cu aspect sobru de "instru
ment de lucru", deschizându-se cu o
declaraţie de asumare decisă a seriozităţii,
volumul stâmeşte suspiciuni de ariditate.
Ele sunt însă repede risipite: concepţia
unitară şi personală a lucrării, fiorul emo
tiv cu care Marian Popescu se implică în
subiect fac lectura pasionantă. Este
romanul unei aventuri intelectuale în care
ne face plăcere să-I urmăm pe autorul
erou principal. Există şi o anumită
oscilaţie între didacticism şi expresivitate,
o tentaţie a exhaustivităţii care pot fi dis
cutabile. Oricum, înfăptuirea este stima
bilă şi merită analizată.
Autorul propune o confruntare între
modul cum descriu expresionismul teo
reticienii care I-au văzut născându-se şi
cel retrospectiv al contemporanilor
noştri. Primii I-au definit, I-au analizat şi,
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fierbinte eseu din zona mediană a volu
mului - "Expresionismul: tranziţie şi con
fuzie tragică" - ne convinge de relevanţa
curentului cultural de la începutul veacu
lui pentru (i)realitatea noastră imediată.
Considerând prima grupare, constatăm
că recitirea textelor lui Blaga, Werfel,
Vianu dă impresia de "revisited", ca a
tunci când faci o vizită protocolară unei
mătuşi bătrâne. 1 n schimb, prezentarea in
premieră a fragmentelor din Kurt Pinthus,
Carl Stemheim ş.a. este inci
tantă şi a meritat pe deplin
eforturile de obţinere a
drepturilor de reproducere,
de care autorul se plânge
mult şi pe bună dreptate.
Traducerea Arinei Rotaru
păcătuieşte însă printr-o
manipulare inabilă a limbii
române. Este drept că şi
de tipar sunt
numeroase, astfel încât erori
le corectorului pot fi uneori
pe nedrept imputate tra
ducătorului. Totuşi mă în
doiesc că "ademenit de fugă
de prieten" sau "avertizaţi să
concedieze cu rapiditate
această piesă" (p. 8) ar fi
banale (?) greşeli de tipar.
Din secţiunea retrospectivă,
cei care studiază expresionis
mul teatral - Alex Wardle,
H.F. Garten, Ion Cazaban
etc. - sunt cei mai intere
sanţi. Cam dezamăgitor jean
Michel Palmier: didactic, enci
clopedic, în fond banal. O
antologie interesantă de texte dramatice
separă grupările teoretice. N-aş fi inclus
printre ele Omul cu mârţoaga, nu pentru
că nu s-ar potrivi dar, fiind un text bine
cunoscut, ar fi trebuit comentat din
unghiul de vedere al temei, nu reprodus.
Revista, cedând ispitelor exhaustivităţii,
conţine şi grupaje de articole dedicate
plasticii, poeziei, filmului, muzicii, dansului.

Amestecul acesta este prielnic in peri
odice de superior diletantism ca "Secolul
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sinteze pretind un alt tip de discurs, mai
îndrăzneţ, mai frivol-jucăuş şi, îndeosebi,
pretind un alt suport grafic. Aici, ilustraţia
este aleasă parcă la întâmplare cu poze
din vieux Bucarest şi din oraşe germane.
Pusă acolo ca să fie, ea nu interferează cu
textele. Am fi preferat o concentrare
exclusivă asupra teatrului, care să
exploreze şi alte spaţii culturale decât cel

imperfecţiunile contribuie la reuşită prin
sublinierea vivacităţii şi prospeţimii
demersului. Admirăm această între
prindere îndrăzneaţă in care o concepţie
unitară este insufleţită de entuziasmul
unui om pasionat de istoria pe care ne-o
povesteşte.
Adrian Mihalache
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