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NU

AVEM NEVOIE DE TEATRU!

g

ncitaţi de titlul (adoptiv) al piesei canadiene Cjne are neyoje de teatru? de Timberlake Wertenbaker, jucată la Teatrul National, dar şi de ceata care Tnv~uie cumva
teatrul românesc şi soarta sa, presa; televiziunea, regizorii, actorii, dramaturgi/,
teatrologii şi persoanele civile Tşi pun din ce Tn ce mai des Tntrebarea: Cine are
nevoie de teatru? Sau, mai simplu, mai direct şi; . ca atare, mai alarmant, ca Tn
emis/unea 'Veniţi cu noi pe programul 2': Avem nevoie de teatru? Pentru cei mai
multi Tntrebarea e strict retorică, Tncorporind adică şi răspunsul: Păi binefnţeles că
avem nevoie de teatrul Drept care şi răspunsurile sună limpede, simplu, direct şi
Încurajator, adică aşa cum rezultă ele din Tntrebare: Păi, bineÎnţeles.
Eu·aş fi mai puţin hotăn"t şi m-aş opri la păi.
Păi... sii vedem. Chiar avem nevoie de teatru? Chiar nu putem trăi fiică teatru?
Dacă e să ne scuturăm de prejudecăţi, dacă e să fim raţionali şi pragmatici, cum de
altminteri Începem să devenim păşind Impleticit spre societatea pieţii libere, avem nevoie de
cu totul altceva decit de teatru: de aer, de apă, de hrană, de democraţie, de materii prime,
de investiţii, de benzină, de capital, de un guvem puternic, de o opoziţie puternică, de
privatizare, de ajutoare, de linişte, de muncă, de bani, de Europa, de Asia, de America
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Latini, de Constituţie, de Pol/fie, de SRI, de blugi... Soacti-mea, ctue
cenzureazi
discret,
roagj sa adaug: de zsMr, de ulei (cu glngişla lnsfnuantij cu care Tamara
Dobrln ne ruga sa mai adiuglm pieselor ctre un pe18onaj- doui, dar neaparat pozitive).
Este adevirat, a spus Shakespeare, printr-un puttMor al du de cuvtnt, cel mal Inspirat
dintre toţi, ca rostul teatrului e si-/ ţlni lumii oglinda tn (aţi. Dar la fel de adeviret este ca tn
vremea lui Shskespetue nu existau nici televiziune şi nici dod mii de ziare la douizecl de ·
milioane de locuitori. Acum are, slavi Domnului, cine si-1 ţlni lumii oglinda tn faţa/ ŞI, la
urma urmei, poate ca e mai bine, azi, mrii oglindi, ca si nu ştim cum atilim şi ca nu cumva
si ni se taca sili de noi Tnşlne.
Metafore oglinzii este aceea a revelamrulul more/ pe ctue teatrul, Intre altele, 1f pune la
dispoziţia socletiţ/1. Semnul oglinzii titrlne, tna/nte de toate, un semn moral. Dar pentru
co,.:ţlunea noastri moreli dispunem de atitea alte mijloace (religie, norme, legi, pedepse,
familie, şcoli, Institutii de represiune, tnchlsorl, esoclatil, predicator/, agenti de circulatie
etc.), Tnclf. fie şi numai din cauza multitudinii şi d/vers/tjţ/1/or, teatrul devine superlluu.
Am scipst de educatia prin şedlnti şi tisuflim uşuraţi; tot aşa tisuftim uşuraţi şi pentru
a fi scipat de educatia prin teatru.
Dimensiune culturali? Dar cultura Tn zilele noastre esti sa-şi aproprleze sfera ştiinţelor
exacte, si-şi giseasca echilibru şi stabilitate prin matematizare şi computer/zare. Mi-ndoiesc ~lncer ca unul sttiluclt matematician, biolog sau fizician 1se poate Imputa o lnsuflclenti
culturali pentru aceea de a nu fi frecventat artele 1n general şi teatrul Tn special.
C1t despre semnalul politic al teatrului...MI se pare de prisos a mai spune ca, Intre atf!ea
semnale politice asalt!ndu-ne din toate directiile, ca focurile Tncruclşate ale unor arme
·minuite mai mult sau mai puţin dibaci, ar mai avea vreun rost sau vreo eficienti semnalul
politic al teatrului. Am ajuns nişte tinte atft de giurlte Tnclt
şi mir ci mai stim tn picioare.
De unde puterea de a muri Tn fiectue zi pentru o cauzi; sau de citeva ori pe zi pentru cauze
diferita?
Fireşte, acestea toate ar constitui partea neplicuti a lucrurilor. Dar teatrul are şi o parte
plicuti: jocul, desmtarea. Imi vine si tfd. Dar existi oare azi, pentru roml.n, plicerl mai mari
decft si giseasca portocale sau btfnzi la- privi/le, dectt si asiste /a spectacolul parlamentar sau si priveasca prostit, hipnotizat Tn piscina familiei Ewing? Poate plicerea de a
stribate noaptea strizlle tntunecate ale oraşului de dragul lui Cehov?
Nu, mi se ptue evident, nu avem nevoie de teatrul
ŞI totuşi mi oprlsem la J2jL .•• Pil daci nu avem nevoie de teatru, aici, o ştim, teatrul, ca
orice arta, nu e o necesitate (vitali), se poate ttii şi mrii, unii au trait o viati Tntreagi mrii, de
ce , nefiind nevoie de el, teatrul existi totuşi, şi rezisti, de mii de ani este o prezenti Tn viaţa .
sociali, mai veche declr cibemetica şi televiziunea, şi chiar dectt politia? Probabil ca avem
.
nevoie şi de lucruri de ctue nu avem nevoie.
Probabil ci fiti oglinda aceea pe care teatrul 1-o ţine lumii Tn tati ar fi sa ne socotim
perfecţi şi am ajunge si perfectionim doar Tmoreiurul fiinţei noastre, dar nu şi /jJJ[z1z:JJJ. ei.
Nici animalul, nici robotul n-au nevoie de oglindi, Tntrucft şi unul şi altul stnt perfecţi, fiectue
Tn felul siu, nefiind apti de progres interior. Probabil ci structura morali a Individului şi
structura morali a societiţli pot fi Tmbunititita prin religie, legi şi pedepse, dar toate
acestea actloneazi prin COQstifnqere şi nu prin destjnclece, iar consttfngerea poate naşte tn
ce/ mal bun caz mecanisme perfecte, nu tnsa şi opţiuni etice. Oglinda, tn accepţia filosofilor
antici, este cunoaştere de sine, ceea ce Tnseamni, totodeti, Dlstrare ş/111QD.. Pistrare a
frumosului şi negtue a urfrului. Cu alte cuvinte, Tndreptare (prin cautarea virtutii şi refuzul
viciului).
C1t priveşte semnalul cultural sau ce/ politic, Tntocmai ca şi cel moral, e/e nu ajung la noi
fJJJm. adici Tn stare bruti, ca Tn cazul ştiinţelor exacte, normatlve/or sau doctrinelor, el
~ venind din adtncu/ oglinzii, adici din procesul Tn care reflectarea se transformi Tn
reflectie, imaginea rece Tn Imagine vie, abstrectu/ Tn particular, gtndlrea Tn vorbire, spaima tn
str/git, duioşla Tn şoapti, energia Tn sttue şi starea Tn energie.
Dar toate acestea trebuie si treaci prin ~ ctue este cu totul altceva decft imaginea
portocale/ sau brtnzei din ga/antar sau rumegarea unul dialog parlamentar sau a unul meci
de fotbal. E plicerea dweajrii;
Daci zece milioane de oameni, mai mult, daci patru miliarde de oameni nu au nevoie de
teatru, existi şi vor exista Tntotdeauna ctteva mii sau ctteva sute ctue pur şi simplu nu pot ttii
fiti teatru. Aşadar, Tntrebtuea ctue se pune nu este in nici un ·caz: Avem nevoie de teatru?, el
aceea pusa de Andrei Şerban prin titlul modificat al piesei canadiene: Cine are nevoie de
• teatru? La aceasti Tntrebare citeva sute sau citeva mii pot tispunde simplu, mrli nici o
demonstraţie pllcticoasi de felul celei de mal sus: noi.
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