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„Au luat-o razna vremurile.
Cine, spre a le-ndrepta, m-a hărăzit pe mine?“

Hamlet, actul I, scena 5

DDin 1994, la Craiova are loc cea 
mai importantă manifestare 
cultural-artistică şi ştiinţifi că 

– Festivalul Internaţional Shakespeare – 
care a devenit brandul Băniei, înscriind 
Craiova în rândul marilor oraşe culturale 
europene.

 Ideea excepţională a organizării festi-
valului a avut-o Emil Boroghină care con-
tinuă cu aceeaşi energie şi vigoare să exer-
cite funcţia de preşedinte al Festivalului, 
secondat de celebrul actor Radu Beligan în 
calitatea de preşedinte de onoare, înnobi-
lând fi ecare ediţie cu farmecul, dăruirea şi 
pasiunea sa închinate teatrului.

Primele ediţii ale Festivalului s-au 
succedat din trei în trei ani, din 2006, la 
doi ani, fi ecare ediţie fi ind concentrată pe 
o anume tematică şi a cunoscut o creştere 
valorică ascendentă.

„Constelaţia Hamlet“ începută în 2006, 
cu „Spectacole Shakespeare în viziuni 
paralele“, a continuat în 2008 cu „Mari 
regizori, mari spectacole, mari teatre ale 
Europei şi ale lumii“ şi a reuşit perfor-
manţa de a reuni spectacole realizate de 
recunoscuţi regizori de talie mondială, 
precum Peter Brook, Robert Wilson, 
Declan Donnellan, Eimuntas Nekrosius, 
Lev Dodin sau Silviu Purcărete. 

Ediţia din 2010 s-a desfăşurat sub deviza 
„Constelaţia Hamlet – Shakespeare şi noua 
realitate teatrală“ şi a întrunit la Craiova 
câteva dintre cele mai valoroase şi novatoa-
re spectacole Hamlet existente în repertorii-
le teatrelor de pe diferite continente.

Mai mult decât cele precedente, ediţia 
din acest an, pe lângă spectacole de mare 
valoare, a concentrat manifestări diverse 
ce s-au înscris în tema festivalului şi au 
relevat importanţa acestuia: două sesiuni 
de comunicări ştiinţifi ce – Sesiunea de 
shakespearologie consacrată manifes-
tărilor montate cu Hamlet şi Seminarul 
de shakespearologie şi traductologie, 
„Halmet în traduceri şi spectacol“, ateli-
ere teatrale studenţeşti de arta actorului, 
regie şi teatrologie, întâlniri cu valoroşi 
teatrologi precum Stanlley Wells şi Paul 
Edmondson, cu interpreţi ai prinţului 
Hamlet, între care Robert Wilson din SUA, 
Michael Pennington (Marea Britanie) şi 
Ion Caramitru, concerte, editări şi lansări 
de cărţi privind pe Shakespeare şi capodo-
pera sa Hamlet, de istoria şi teoria teatrului 
şi shakespearologie, CD-uri dedicate celor 
mai importante spectacole hamletiene pe 
scene româneşti şi DVD-uri, expoziţii etc.

Iubitorii de teatru şi numeroşi invitaţi 
din ţară şi din străinătate au putut viziona pe 
scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu“, 
a Teatrului Liric „Elena Teodorini“, dar şi 
în alte locaţii, câteva excepţionale specta-
cole Hamlet precum cel de la Teatrul OKT 
din Vilnius-Lituania, în regia lui Oskaras 
Koršunovas, Teatrul Polski din Wroclaw, 
Polonia, cu versiunea tinerei regizoare 
Monica Pecikiewicz, Teatrul Schaubühne 
din Berlin, realizat de Thomas Ostermeier, 
„Street Theatre Troupe“ din Miryang City, 
Coreea de Sud, regizor Lee Youn-Taek
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Aloisia ŞOROP

A şaptea ediţie a Festiva-
lului Internaţional Shakes-
peare, „Constelaţia Hamlet“, 

a dat un răspuns peste veacuri şi peste o 
mare şi mai multe ţări, temerilor poetului 
dramaturg. Pe toate chipurile au strălucit, 

în aceste zile memorabile, la Craiova, con-
stelaţiile unor mari întâlniri, ale unor pro-
funde revelaţii artistice, ale unor meritate 
bucurii. A fost sărbătoare în 
cetate şi-n inima supuşilor. A 
fost Shakespeare.

În foaierul Teatrului Na-
ţional „Marin Sorescu“ a 
avut loc lansarea mai multor 
volume legate de opera lui 
William Shakespeare. Seria 
lor a fost deschisă miercuri, 
28 aprilie, cu o lansare-fl uviu 
a nu mai puţin de patru cărţi 
în prima jumătate a progra-
mului. Străjuiţi de o parte şi 
de alta de „chipurile de humă“ 
de pe coperţile cărţilor, au-
torii lor sau traducătorii textelor în limba 
română au luat loc pe fotolii. În ordine 
aleatoare, s-au afl at în faţa celor veniţi să 
asiste la lansare Emil Boroghină, iniţiatorul 

şi directorul Festivalului Internaţional Sha-
kespeare, Florea Firan, directorul Editurii 
„Scrisul Românesc“, Călin Vlasie, directo-
rul Editurii „Paralela 45“, Iolanda Mănescu 
şi Aloisia Şorop, traducătoarele volumului  
Sonetele lui Shakespeare. Tuturor acestora 
li s-au adăugat două 
fi guri emblematice în 
lumea  contemporană 
a shakespearologilor, 
invitaţi de marcă ai 
festivalului, profe-
sorul Stanley Wells 
şi Paul Edmondson, 
autori ai volumului 
Shakespeare’s Sonnets 
(Oxford University 
Press, 2004), carte 
tradusă şi publicată 
de Scrisul Românesc 

Fundaţia–Editura, lansată cu ocazia Festi-
valului. Prin prezenţa domniilor lor şi a altor 
invitaţi, nume cunoscute în exegeza dar şi 
în munca laborioasă de editare a operei 
shakespeariene, festivalul a respirat aerul 
britanic al  excelenţei, al ţinutei academice 

şi rigorii profesionale.
Încă de la început Emil 

Boroghină şi Florea Firan au 
prezentat pe cei doi autori 
veniţi la Craiova ca invitaţi de 
onoare:

Stanley Wells, editor 
general al ediţiilor Oxford 
şi Penguin ale operelor lui 
Shakespeare, director al The 
Shakespeare Birthplace Trust, 
Guvernator Emeritus Onorifi c 
al Royal Shakespeare Com-
pany precum şi membru în 
Consiliul de conducere al tea-
trului The Globe din Londra. 

În 2007 i s-a conferit Ordinul Imperiu-
lui Britanic în grad de Comandor (CBE) 
pentru contribuţia sa la studiul şi disemi-

narea operei shakespeariene pe parcursul a 
patru decenii de activitate.

Paul Edmondson, mai tânărul său cola-
borator, vine din aceeaşi sferă de preocupări 

legate de opera dramaturgului, 
fi ind directorul Departamen-
tului de Educaţie din cadrul 
The Shakespeare Birthplace 
Trust, Editor General co-
supervizor al New Penguin 
Shakespeare, director adjunct 
al Festivalului de Poezie de la 
Stratford-pe-Avon. 

Programul lansării de 
carte a fost deschis de Emil 
Boroghină, care şi-a exprimat 

din nou bucuria că Festivalul Internaţional 
Shakespeare reuneşte şi în acest an mari 
companii de teatru şi iluştri regizori, că fi -
ecare reprezentaţie aduce noi provocări şi 
revelează altă faţetă a operei dramatice a 
lui Shakespeare.

Ioana Moldovan, Emil Boroghină, Florea Firan, Paul Edmondson, 
Stanley Wells, Violeta Popa, George Volceanov, Iolanda Mănescu şi 

Aloisia Şorop

Stanley Wells, Paul Edmondson, Florea Firan, Ioana
Moldovan, Călin Vlasie, Emil Boroghină

Continuare în pagina 6
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Eseu

Florea FIRAN

Constelaţia Hamlet
Shakespeare şi noua realitate teatrală

precum şi marele spectacol Hamlet de la 
Teatrul Meno Fortas din Vilnius-Lituania, 
semnat de Eimuntas Nekrošius, primul 
laureat al Premiului Europa pentru noua 
realitate teatrală, distincţie pe care au mai 
obţinut-o Thomas Ostermeier şi Oskaras 
Korsunovas, invitaţi ai ediţiei din acest an.

Timpul nefavorabil trafi cului aerian 
a determinat absenţa de la festival a unor 
trupe valoroase între care şi Ryutopia Noh 
Theatre din Niigata-Japonia (spectacolul a 
fost totuşi vizionat pe marele ecran instalat 
în sala Teatrului Liric). 

Dacă adăugăm şi spectacolele prezenta-
te la Bucureşti, realizate prin parteneriatul 

Fundaţiei „Shakespeare“ din Craiova cu 
ARCUB şi Institutul Cultural Român din 
capitală, avem dimensiunea acestei mani-
festări de anvergură. 

Au trecut 400 de ani de când s-a jucat 
prima dată Hamlet, capodopera shakes-
peariană şi a teatrului universal, numită de 
Peter Brook  „piesa pieselor“ sau „centrul 
teatrului“ de către criticul George Banu. În 
timp, textul a fost însuşit şi adaptat de către 
mai toate culturile naţionale din întreaga 
lume.

Regizorul chinez, Lin Zhaohua, în 
1994, la una din montările sale, nota unele 
gânduri care ne urmăresc zilnic: „Hamlet 
este unul dintre noi. Pe stradă, putem trece 
pe lângă el fără a-l cunoaşte. Gândurile 
care-l torturează pe el ne torturează şi pe 
noi în fi ecare zi. Alegerea pe care el trebuie 
să o facă este aceeaşi alegere cu care şi noi 
ne confruntăm zilnic. A fi  sau a nu fi  este 
o problemă fi losofi că, dar şi o chestiune 
concretă, mai mare sau mai mică, din viaţa 
noastră. A fi  sau a nu fi : nu poţi alege decât 
una din aceste alternative.“

Harold Bloom, profesor la Universitatea 
din Yale, în consonanţă cu Lin Zhaohua, 
aprecia că „Shakespeare rămâne cel mai 
mare autor cunoscut vreodată. [...] El nu ne 
va face mai buni şi nici mai răi, dar el ne-ar 
putea învăţa cum să ne ascultăm vocea in-
terioară când vorbim cu noi înşine“. 

Critica a văzut în Hamlet prima piesă 

„cu adevărat modernă“ şi în Hamlet „primul 
om modern“.

 În concepţia lui Camil Petrescu Hamlet 
este cel mai elocvent exemplu de „teatru 
absolut“. Eminescu îl numea pe drama-
turg „marele Will, divinul Brit sau Acvila 
Nordului“ şi fi losofa, în una din poemele 
sale postume, în stil hamletian asupra sen-
sului existenţei: „Ş-apoi… cine ştie de este 
mai bine/ A fi  sau a nu fi …// A fi ? Nebunie 
şi tristă şi goală;/ Urechea te minte şi ochiul 
te-nşală…“.

S-au întâlnit în această ediţie, dedicată 
exclusiv capodoperei Hamlet, culturi dife-
rite, şcoli regizorale originale şi inovaţii în 
maniere chiar controversate, interpretări 
actoriceşti în cele mai diverse registre şi în 
limbi diferite, realizări scenografi ce de o 
diversitate rar întâlnită, receptate cu înţele-
gere şi mare căldură de către publicul ce a 
umplut de fi ecare dată sălile până la refuz. 

Cu toate că programul festivalului 
anunţa că ediţia din acest an se desfăşoa-
ră „sub înaltul patronaj al preşedintelui 
României şi al Guvernului“, totul a fost „în 
tăcere“, nicio personalitate a instituţiilor 
ofi ciale nu a fost văzută la Craiova şi se 
pare că au rămas nerezolvate şi probleme 
fi nanciare. Dar, ediţia din acest an a fost o 
reuşită, de care Emil Boroghină şi echipa sa 
pot fi  bucuroşi ca şi noi, spectatorii, iubitori 
ai Thaliei. Şi toate acestea au fost posibile 
datorită implicării directorului general al 

Teatrului Naţional „Marin Sorescu“, Mircea 
Cornişteanu, al directorului adjunct Ilarian 
Ştefănescu, director executiv al festivalului, 
şi al întregului colectiv condus de aceştia.

*
Între cărţile fundamentale dedicate ma-

relui Will şi capodoperei sale, Hamlet, lan-
sate în cadrul festivalului, se numără Hamlet 
sau ispita posibilului de Ion Omescu, tipă-
rită de Scrisul Românesc Fundaţia-Editura, 
din care reproducem Ultima dorinţă a 
lordului Ferrers şi un Portret spiritual al 
autorului Ion Omescu.

P ersonalitatea lui Ion Omescu este legată în 
primul rând de teatru, dar profi lul său spiri-
tual este de o mai mare cuprindere, manifes-

tându-se ca poet, eseist, dramaturg, traducător, regizor de 
teatru şi actor de talent. Este unul dintre cei mai autorizaţi 
shakespearologi ai noştri, armonizând fericit activitatea sa 
de scriitor, traducător, interpret şi regizor. 

De la debutul său ca actor în piesa Lângă draga mea, 
de Marcel Achard (1947), şi până la trecerea în eternitate (3 
mai 2002), Ion Omescu desfăşoară o activitate prodigioasă 
dar plină de privaţiuni. Condamnat în două rânduri la 11 ani 
de închisoare pentru încercarea 
de trecere a frontierei şi redac-
tarea de „texte interzise“ , Ion 
Omescu va găsi resurse pentru 
a începe totul de la capăt, re-
intrând în viaţa teatrală şi de 
scriitor cu realizări remarcabi-
le. Joacă alături de cunoscutele 
actriţe Aura Buzescu şi Gilda 
Marinescu şi interpretează 
rolul unor personaje celebre 
precum Romeo, Neron, Orin, 
Bălcescu, Franz Moor, Oreste, 
Thomas Becket. 

Ca scriitor, Ion Omescu 
debutează publicistic în 1965, 
în revista „Cronica“ din Iaşi, 
cu poezii concepute şi memo-
rate în a doua detenţie reuni-
te în volumul Filtru (1968). 
În dramaturgie se distinge 
prin trilogia Dramele pute-
rii, la a cărei apariţie Nicolae 
Manolescu, într-o cronică pu-
blicată în „Contemporanul“ 
(nr. 6/1969), îl considera „un 
remarcabil dramaturg, cu un 

perfect simţ al scenei... ce merge spre teatru lucid şi concis 
al lui Bernard Shaw, dacă nu şi spre acela, pe latură mai 
mult ironică decât poetică, al lui Giraudoux“.

Doctor al Universităţii Paris VII, din 1974, cu o teză 
pe temă shakespeariană: La Tempête, prolegomènes pour 
une mise eu scène  şi autor al volumelor de eseuri La 
Métamorphose de la tragédie (1978) şi „Hamlet“ ou la 
Tentation du possible (1987, distinsă cu Premiul Biguet al 
Academiei Franceze), Ion Omescu se înscrie ca unul dintre 
cei mai importanţi exegeţi ai operei marelui Will. 

Citat în Larousse, inclus în Dicţionarul Scriitorilor 
Români, apreciat şi comentat 
pozitiv de Al. Paleologu, Al. 
Piru, Dumitru Micu, Nicolae 
Manolescu,  Sorin Titel, N. 
Carandino, Victor Ivanovici, 
Al. Călinescu, Irina Petraş ş.a., 
Ion Omescu încă nu este aşezat 
în locul cuvenit din istoria lite-
raturii române contemporane.

Ediţia de faţă reproduce 
textul publicat de Editura Cartea 
Românească în 1999, traducere 
de Maria Ivănescu, mai puţin 
Indexul selectiv al autorilor, 
interpreţilor şi operelor citate. 
A fost introdus, la începutul 
lucrării, textul Ultima dorinţă 
a lordului Ferrers, care a fi gu-
rat, de fapt, în prima ediţie din 
limba română publicată în 1971 
la Editura Cartea Românească 
ce relevă aprecierea de care 
se bucura Shakespeare şi la 
Curtea Regală a Angliei.

Din vol. Ion Omescu, 
Hamlet sau ispita posibilului, 
Postfaţă de Florea Firan

P e-o pagină a cărţuliei cu coperţi aurite, 
ajunsă prin accident în mâinile mele acum 
treizeci de ani, şi cuprinzând înţelepciuni 

extrase din opera lui Shakespeare, stă scris: To our dear 
Alfred from his affectionate Parents. Iar dedesubtul acestor 
rânduri „Albert“, apoi „Victoria“; în semnătură autentică. 
Şi mă gândeam că nu poate fi  cinste mai mare pentru scri-
itor decât să ajungă sfătuitorul regilor, iar cuvintele sale 
să fi e lăsate auguştilor princepi împreună cu însemnele 
heraldice şi castelul.

Câţiva ani mai târziu, l-am auzit pe un mare dregător 
spunând că de-ar fi , prin ipoteză, nevoită să aleagă între 
pierderea Indiei şi a pieselor lui Shakespeare, Marea 
Britanie ar renunţa la cea dintâi. Cuminte vorbă şi cu miez, 
cum ne-am dat seama mai târziu. Ascultându-l, îmi ziceam 
că, totuşi, acesta este supremul elogiu: cele 1000 de pagini 
(20/15 cm.) ale scriitorului să preţuiască mai mult decât 3 
000 000 km2. Dar nu-l cunoscusem încă pe lordul Ferrers.

Nici astăzi nu ştiu prea multe despre el; la drept vor-
bind, mai nimic. Ştiu doar dintr-o scrisoare a lui Horace 
Walpole* că, într-o anume zi a anului de graţie 1760, lordul 
Ferrers a fost poftit, în calitate de condamnat la moarte, 
să-şi exprime ultima dorinţă. Într-o asemenea împrejura-
re, falsifi catorii de bani – atât de numeroşi odinioară pe 
strângătoarea insulă – certaţii cu legea de toate soiurile şi 
chiar oamenii cumsecade, ar fi  dorit să bea, să mănânce 
pentru ultima oară budincă sau să facă dragoste. Dar lordul 
Ferrers nu era tâlhar de meserie; nici om cumsecade, pe-
semne. Martor la frământările veacului, afl ase că toate sunt 
trecătoare. Că omul trebuie să se îngrijească de sufl etul său, 
singura bogăţie fără sfârşit. Aşa fi ind, asemeni atâtor alţi 
sirs şi scholars decapitaţi pentru mai nimic, s-ar fi  căzut 
să-şi petreacă ultima zi pământească citind Predica de pe 
munte. Însă lordul Ferrers nu punea preţ pe plăcerile cărnii 
şi nu credea nici în veşnicie. Era un lord ciudat. A cerut să 
i se citească din Hamlet.

Mi-am spus atunci că, dintre toate, acesta este adevăra-
ta laudă şi că alta mai mare nu poate fi .

Ultima dorinţă
a lordului Ferrers

Hamlet sau ispita posibilului
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Evenimente
culturale

De ce a strârnit un interes atât de mare ex-
cepţionala idee a lui Emil Boroghină de a 
pune festivalul Shakespeare din acest an, 

sub semnul lui Hamlet? Este fără îndoială piesa cea mai 
importantă care s-a scris pe acest pământ. De ce toţi actorii 
din lume doresc să joace Hamlet?  „Cu toţii vor să joace 
Hamlet“, spune celebrul poet Carl Sandburg:

„Toţi vor să joace Hamlet,
Şi nu şi-au văzut taţii ucişi,

Nici mamele plănuid o crimă
Nici vreo Ofelie cu inima-n ţărână;

Şi totuşi, toţi pe Hamlet vor să-l joace.“
Primul interpret român al lui Hamlet a fost marele actor 

Mihai Pascaly. Premiera spectacolului a avut loc în 1861. 
N-a avut succes deloc. Era jumătatea secolului al XIX-lea 
când Hamlet era socotită o piesă imorală. Iar traducerea 
era execrabilă.

A urmat Grigore Manolescu. Era un actor popular şi 
îndrăgit de public. Şi-a tradus singur piesa, probabil după 
varianta franceză a lui Montagui şi Letourneur şi a pus-o 
în scenă. Jocul său în Hamlet a stabilit un prototip în tra-
diţia teatrală românească Caragiale în cronica sa de după 
spectacol în 1881 în „Voinţa naţională“, a apărat lipsa de 
manierisme a interpretării lui Grigore Manolescu în faţa 
criticilor care preferau jocul actorului italian oaspete 
Ernesto Rossi. 

În 1907, la 15 ani de la moartea prematură a lui Grigore 
Manolescu, tatălui meu, probist la Teatrul Naţional din 
Iaşi, i s-a dat în sarcină să copieze manuscrisul acestei 
traduceri. Tata era un personaj extraordinar. La 15 ani, cu 
o trupă improvizată de amatori, colindase toate târgurile 
Moldovei cu un act din Hamlet şi o dramatizare proprie 
a Sărmanului Dionis. Marcat de obsesia hamletiană, 
tata i-a cerut lui Mihail Sadoveanu, director pe atunci al 
Naţionalului ieşean, să-i dea şi lui o dublură la rolul ce-
lebrului prinţ. Mut de uimire, Sadoveanu a aruncat după 
tata cu călimara de pe birou. I-a stricat unicul costum şi i-a 
năruit visele de tragedian.

În acest timp, prin 1913, un jubileu rar avea loc la 
Teatrul Naţional bucureştean. Hamlet al lui Shakespeare 
se reprezenta pentru a suta oară. „O cifră măgulitoare 
pentru publicul românesc şi pentru gustul său. Nicio 
piesă n-a atins un asemenea număr“, spunea pe atunci 
Liviu Rebreanu. Constantin Notarra, Aristide Demetriade 
şi Tony Bulandra, trei monştri sacri deţineau pe vremea 
aceea rolul, o situaţie ciudată, dar nu unică în istoria tea-
trului românesc. Cel mai mare succes l-a avut, de departe, 
Demetriade. Un Hamlet care a impresionat puternic. La 
Demetriade, trăsătura majoră pe care fi ecare interpret şi-o 
găseşte a fost bunătatea. Un Hamlet bun, nobil, demn, in-
vadat de o durere sfâşietoare. A fost un succes uimitor care 
s-a uitat cu greu.

Fenomenul acestei „treimi“ s-a repetat la începu-
tul anilor ’40, cu un alt trio de zile mari: George Vraca, 
George Calboreanu şi Valeriu Valentineanu. Bătrânul şi în-
cântătorul comedian Niculescu-Buzău, întrebat de cineva 
dacă s-a dus să-i vadă pe cei trei Hamleţi, a răspuns: „Nu. 
Dacă era unul bun, juca numai el!“ Adevărul este că toţi 
s-au remarcat prin compoziţii interesante, iar publicul i-a 
răsplătit din plin.

Personal, am cochetat mult cu tenebrosul prinţ. Figura 

enigmatică a lui Hamlet m-a urmărit pe parcursul a patru 
decenii. Cunoşteam încă din copilărie drama care schim-
base destinul părintelui meu şi doream, în adâncul sufl etu-
lui meu, să-l răzbun. Dar n-a fost să fi e. Când am preluat 
conducerea Teatrului Naţional, regizorul Alexandru Finţi, 
un arhitect de mari spectacole, mi-a propus să pună Hamlet 
cu mine. Îl vedea pe prinţul danez îmbrăcat într-un col-roulé 
negru şi purtând ochelari. Ar fi  fost însă o necuviinţă să 
accept acest lucru, abia intrat într-un teatru cu o trupă gran-
dioasă, care avea să-mi dea enorme probleme. 

Dar, nu-mi pare rău. Mai tinerii mei colegi Ion Caramitru 
şi Ştefan Iordache ne-au dat cele mai bune interpretări ale 
celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut. 

Bineînţeles că multiplele mele călătorii, m-au adus 
într-o zi şi în Danemarca. Inima mi-a bătut ca o pasăre 
captivă tot drumul până la Elsinore. 

Odată ajuns, mi-am zis: „Iată castelul lui Hamlet.“ 
M-am urcat pe terasa cu tunurile îndreptate 
spre ţărmul suedez,  am străbătut în tăcere 
„the Knights’ Hall“ şi am rostit în gând: 

„O that this too, too solid fl esh would 
melt, 

Thaw and resolve itself into a dew!“
 Şi am avut sentimentul că rolul pe care 

nu l-am jucat, pe care nu-l voi juca niciodată, 
mi-e familiar ca după sute de reprezentaţii. 

După acest pelerinaj sentimental care 
a deschis răni secrete, m-am oprit în colţul 
străzii, la Prins Hamlet Hotel. Putea fabuloa-
sa imaginaţie a lui Shakespeare să prevadă 
că numele tragicului erou va deveni în seco-
lul nostru fi rma unui hotel-restaurant?

Da. A prevăzut lucruri şi mai îngro zi-
toare...

M-am oprit deci la Prins Hamlet Hotel şi 
am băut o bere...

Dar, gata cu regretele! Cum zicea Heine, 
oricare ar fi  lacrimile pe care  le plângem, 
sfârşim întotdeauna prin a ne sufl a nasul.

Să ne întoarcem la lecţia de artă şi de 
viaţă pe care, cu o pasiune şi o trudă inima-
ginabilă, ni le oferă astăzi Emil Boroghină.

Vom avea prilejul să vedem cele mai im-
portante interpretări ale lui Hamlet din întrea-
ga lume. O experienţă unică, inestimabilă.

Ultimul mare interpret străin pe care l-am văzut a fost 
Jean-Louis Barrault. Era un Hamlet nervos, subtil, rafi nat, 
pasionant. Dar nu avea nimic din melancolia, din negurile, 
din tenebrele eroului nostru. 

Îmi amintesc de alţi Hamleţi europeni care mi-au rămas 
în memorie ca o fl acără neagră care se consumă şi se isto-
veşte în ceaţă şi într-o tristeţe infi nită.

Mi s-a întâmplat să văd, culmea, chiar în Anglia, şi 
un Hamlet de o tulburătoare mediocritate. Deşi s-a zbătut 
mult. E ştiut că, după calcule ştiinţifi ce, efortul interpretu-
lui lui Hamlet, echivalează cu al unui alergător de perfor-
manţă de 10 000 de metri. 

MI-AR PLĂCEA SĂ DESCOPĂR CU ACEST 
FERICIT PRILEJ, UN HAMLET CONTEMPORAN, 
CARE AR PUNE ACCENTUL TOCMAI PE CEEA CE 
ESTE CLAR ŞI ÎN ACELAŞI TIMP IREZOLVABIL ÎN 
NELINIŞTEA MARELUI PRINŢ AL TEATRULUI.

Radu Beligan
Preşedine de Onoare al Festivalului Internaţional 

Shakespeare şi al Institutului Internaţional de Teatru
 

***

N u sunt puţini cei care afi rmă că Festivalul 
Shakespeare a crescut valoric de la o ediţie la 

alta.
În mersul neîntrerupt încă al spiralei, Constelaţia 

Hamlet încheie un ciclu, început în anul 2006 cu Spectacole 
shakespeariene în viziuni paralele, continuat, apoi, în 
2008, cu Mari spectacole, mari regizori, mari teatre ale 

Europei şi ale lumii.
A fost un ciclu al Întâlnirilor şi Dialogului.
Ideea de a dedica o întreagă ediţie a Festivalului celui 

mai important text al literaturii dramatice universale, 
Hamlet, este una care ne preocupă, până la obsesie, de 
foarte mult timp, încă din 1997.

Motivaţiile acestei opţiuni sunt greu de expus în câteva 
cuvinte.

 Hamlet, capodopera capodoperelor, oferă infi nite posi-
bilităţi şi perspective tuturor celor care se adâncesc în ea.

Temele din Hamlet sunt inepuizabile.
Am încercat să aducem în faţa iubitorilor de teatru din 

România şi invitaţilor noştri din străinătate, câteva dintre 
cele mai importante şi novatoare spectacole Hamlet exis-
tente în momentul de faţă în teatrul lumii.

După ştiinţa noastră este prima cutezanţă de acest fel.
Nu avem pretenţia că lista acestora este completă. Chiar 

noi am avut în vedere şi invitarea altor câteva spectacole, 
la care, însă, datorită difi cultăţilor de ordin economic şi 
fi nanciar cu care s-a confruntat România în această perioa-
dă, a trebuit, cu regret, să renunţăm.

Aşteptăm cu emoţie şi speranţă Marea întâlnire a 
Constelaţiei… cu cei cărora le este destinat acest Festival.

Emil  Boroghină
Director fondator al Festivalului Internaţional 

Shakespeare
Vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor 

Shakespeare

***

I ată că iarăşi reuşim să facem o nouă ediţie a 
Festivalului Shakespeare, în ciuda greutăţilor din ce 

în ce mai mari. Pare că pe măsură ce obstacolele de tot soiul 
apar mereu (mai ales cele legate de fi nanţare), calitatea ar-
tistică a festivalului nostru creşte şi ea. Această a 7-a ediţie 
poate rivaliza prin selecţia spectacolelor şi prin calitatea 
participărilor individuale şi a evenimentelor adiacente, cu 
cele mai importante reuniuni teatrale ale lumii. Calitate cât 
mai aleasă şi nu cantitate copleşitoare de evenimente este 
alegerea noastră pentru festivalul craiovean. Sperăm să fi ţi 
de părerea noastră.

În spiritul celor de mai sus, să ne rugăm pentru ca pie-
dicile care apar să fi e tot mai numeroase, pentru a ne ajuta 
să facem un festival cât mai bun.

Mircea Cornişteanu
Director general al Teatrului Naţional „Marin Sorescu“

Festivitatea de deschidere a Festivalului

Mircea Cornişteanu, Demeter Andras (care a prezentat Cuvântul de salut al ministrului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional) şi Emil Boroghină 

Radu Beligan
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Poezie
Eseu

Cărţile
Shakespeare! adesea te gândesc cu jale,
Prieten blând al sufl etului meu;
Isvorul plin al cânturilor tale
Îmi sare-n gând şi le repet mereu.
Atât de crud eşti tu, ş-atât de moale,
Furtună-i azi şi linu-i glasul tău;
Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe
Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe.

De-aş fi  trăit când tu trăiai, pe tine
Te-aş fi  iubit atât – cât te iubesc?
Căci tot ce simt, de este rău sau bine,
– Destul că simt – tot ţie-ţi mulţumesc.
Tu mi-ai deschis a ochilor lumine,
M-ai învăţat ca lumea s-o citesc,
Greşind cu tine chiar, iubesc greşala:
S-aduc cu tine mi-este toată fala.

Cu tine da… Căci eu am trei isvoară
Din care toată mintea mi-o culeg:
Cu-a ta zâmbire, dulce, lină, clară
A lumii visuri eu ca fl ori le leg;
Mai am pe-un înţelept… cu-acela iară
Problema morţii lumii o dezleg;
Ş-apoi mai am cu totul pentru mine
Un alt maestru, care viu mă ţine…

Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e
El e modest şi totuşi foarte mare.
Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie
La nebunii – tot înţelept îmi pare.
Şi vezi, pe-acesta nu-l spun nimănuie.
Nici el nu vrea să-l ştie orişicare,
Căci el vrea numai să-mi adoarmă-n braţă
Şi decât tine mult mai mult mă-nvaţă!

1876

Shakespeare
Shakespeare a creat lumea în şapte zile.
În prima zi a făcut cerul, munţii şi prăpăstiile sufl eteşti
În ziua a doua a făcut râurile, mările, oceanele
Şi celelalte sentimente –
Şi le-a dat lui Hamlet, lui Iulius Caesar,
Lui Antoniu, Cleopatrei şi Ofeliei,
Lui Othelo şi altora, să le stăpânească, ei şi urmaşii lor,
În vecii vecilor.
În ziua a treia a strâns toţi oamenii
Şi i-a învăţat gusturile:
Gustul fericirii, al iubirii, al deznădejdii,
Gustul geloziei, al gloriei şi aşa mai departe,
Până s-au terminat toate gusturile.
Atunci au sosit şi nişte indivizi care întârziaseră.
Creatorul i-a mângâiat pe cap cu compătimire,
Şi le-a spus că nu le rămâne de cât să se facă
Critici literari
Şi să-i conteste opera.
Ziua a patra şi a cincea le-a rezervat râsului.
A dat drumul clovnilor
Să facă tumbe,
Şi i-a lăsat pe regi, pe împăraţi
Şi pe alţi nefericiţi să se distreze.
În ziua a şasea a rezolvat unele probleme administrative:
A pus la cale o furtună,
Şi l-a învăţat pe regele Lear
Cum trebuie să poarte coroana de paie.
Mai rămăseseră câteva deşeuri de la facerea lumii
Şi l-a creat pe Richard al III-lea.
În ziua a şaptea s-a uitat dacă mai are ceva de făcut.
Directorii de teatru şi umpluseră pământul cu afi şe,
Şi Shakespeare s-a gândit că după atâta trudă
Ar merita să vadă şi el un spectacol.
Dar mai întâi, fi indcă era peste măsură de istovit,
S-a dus să moară puţin.

Shakespeare de Rodion Gheorghiţă

George Banu, Mihai Ţopescu, Mircea Cornişteanu, Emil Boroghină

P remiul Festivalului Internaţional Shakespeare, 
„Constelaţia Hamlet“, ediţia a VII-a, i-a fost 

conferit, spre marea bucurie a oamenilor de teatru dar şi 
a spectatorilor, lui Silviu Purcărete, unul dintre cei mai 
mari regizori de teatru din România cu mari realizări pe 
principalele scene ale lumii. Juriul, al cărui preşedinte 
a fost George Banu, preşedinte de onoare al Asociaţiei 
Internaţionale a Criticilor de Teatru, a considerat că per-
sonalitatea lui Silviu Purcărete înnobilează ediţia din acest 
an a tradiţionalului festival. În lipsa premiatului, George 
Banu a înmânat premiul lui Mircea Cornişteanu, directo-
rul Teatrului Naţional, alături de Emil Boroghină, ctitorul 
festivalului.

Numele lui Silviu Purcărete este legat în principal 
de colaborarea cu Teatrul Naţional din Craiova unde 
a regizat Piticul din grădina de vară de D.R.Popescu 
(1989), Ubu Rex cu scene din Macbeth după Alfred 
Jarry şi W.Shakespeare (1990), Titus Andronicus de W. 

Shakespeare (1992), Phaedra după Seneca şi Euripide 
(1993), Danaidele (1995) şi Orestia (1998), ambele după 
Eschil, A douăsprezecea noapte, după W. Shakespeare 
(2004).

Multe dintre spectacolele sale montate la Craiova (Titus 
Andronicus, Ubu Rex, Phaedra, A douăsprezecea noapte) 
au fost invitate la numeroase festivaluri internaţionale 
de teatru din întreaga lume (Avignon, Edinburgh, Tokio, 
Melbourne, Montreal, Glasgow, Bath, Varna, Gdansk).

În anul 1996, Silviu Purcărete devine director al 
Centrului Dramatic din Limoges pentru care produce, 
printre altele, Orestia, Trei surori şi Don Juan şi unde, doi 
ani după, creează o şcoală pentru tineri actori.

Montată întâi la Sibiu, piesa Faust, o realizare fără pre-
cedent, prezentată în secţiunea ofi cială a Festivalului de 
teatru de la Edinburgh, a avut un mare succes la public.

În străinătate pune în scenă şi opere lirice printre care: 
La Bohème de Giacomo Puccini (Essen), Parsifal de 

Richard Wagner (Scottish Opera), Roberto Devereux de 
Gaetano Donizetti (Wiener Staatsoper), Castor et Polux 
de Jean-Philippe Rameau (Opera Bonn).

Regizează în Regatul Unit piesele teatrale Decameronul, 
Phaedra şi Danaidele (Glasgow), Orestia (Lyric 
Hammersmith), Ubu Rex (Edinburgh International Festival) 
şi Furtuna (Nottingham Playhouse), iar în 2007 Macbeth de 
Eugen Ionescu pentru Royal Shakespeare Company.

În 2002, Silviu Purcărete înfi inţează propria sa compa-
nie teatrală, iar din 2003 este membru cu titlu personal al 
Uniunii Teatrelor din Europa.

Am relevat numai câteva dintre realizările şi succese-
le lui Silviu Purcărete pentru care i s-a decernat premiul 
Festivalului la ediţia din acest an.

Cl. Miloicovici

Premiul Festivalului

Silviu Purcărete

Mihai Eminescu Marin Sorescu
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Aloisia ŞOROP

E mil Boroghină a menţionat faptul că un festival 
dedicat uneia dintre cele mai cunoscute, dacă nu 
chiar cea mai cunoscută, fi guri literare pe ma-

pamond, nu putea ignora CARTEA, cel mai de preţ aliat 
al lui Shakespeare în lupta cu haosul istoriei, cu hoţii de 
identitate, cu Timpul. Pentru că posteritatea îl datorează 
pe Shakespeare celor două culegeri care i-au imortalizat 
opera, respectiv culegerea de sonete publicată în 1609 şi 
culegerea de piese publicată în 1623. Fără aceste două pre-
ţioase mărturii am fi  ştiut doar din poveşti despre un oare-
care actor din epoca elizabetană, care, atunci, când timpul 
îi permitea să compună câte o piesă pentru plăcerea unuia 
sau altuia de la curte, o făcea cu destul de mult har.

Piesele shakespeariene, Hamlet în special, a mai spus 

directorul festivalului, sunt indisolubil legate de Sonete, 
dacă ne amintim de una dintre replicile eroului „Timpul 
şi-a ieşit din matcă“, tema timpului şi a ravagiilor pe care 
acesta le produce asupra individului, asupra surselor me-
moriei culturale, fi ind una des reiterată în Sonete.

Florea Firan a continuat, prezentând sintetic aportul 
editurii pe care o conduce, al revistei „Scrisul Românesc“, 
la efortul de valorifi care a operei shakespeariene în con-
textul cultural românesc, şi, mai larg, est-european, a făcut 
un portret spiritual al celor doi autori, şi-a exprimat senti-
mentul de gratitudine faţă de Stanley Wells care după ce a 
încredinţat, la ediţia din 2008, Editurii „Scrisul Românesc“ 
volumul Este adevărat ce se spune despre Shakespeare a 
repetat gestul cu un studiu excepţional despre sonetele lui 
Shakespeare. Cartea Sonetele lui Shakespeare apărută la 
editura amintită, într-o prezentare grafi că excelentă, alături 
de cartea Hamlet sau ispita posibilului de Ion Omescu, 
fost actor, fost deţinut politic, sunt numai două dintre mul-
tele întâlniri ale editurii cu opera dramaturgului englez. 
Postfaţa semnată de Florea Firan, editorul cărţii, întregeşte 
fi gura autorului Ion Omescu, prea puţin cunoscut la noi. 
Florea Firan a amintit travaliul editării celor două cărţi 
într-un timp record, împreună cu redactora editurii Clau-
dia Miloicovici şi Cristina Marcu, realizatoarea copertelor 
celor două volume precum şi D. Cinciulescu, directorul 
tipografi ei care a imprimat cărţile. La fi nal, editorul a citat 

din prefaţa cărţii scrise de Wells şi Edmondson, în care cei 
doi declară perfecta simbioză de idei şi conlucrarea minu-
nată pe parcursul elaborării cărţii, astfel încât aceasta este 
„rezultatul unei colaborări egale şi fericite în care nici unul 
dintre noi nu s-a simţit nevoit să ajungă la compromisuri 
în privinţa propriilor opinii în favoarea celor ale celuilalt“, 
carte „scrisă la două mâini“ cum a precizat Florea Firan şi 
„tradusă tot la două mâini“.

Vorbind în numele traducătoarelor, subsemnata a mul-
ţumit autorilor pentru provocarea intelectuală şi plăcerea 
estetică pe care traducerea cărţii lor le-a prilejuit-o şi a 
semnalat paradoxul existenţei în România a acestei cărţi 
scrise de doi bărbaţi şi traduse de două femei, ca o pre-
lungire în prezent a faptului că sonetele au fost adresate 

unui bărbat şi unei femei. A amintit în 
continuare de colaborarea dintre William 
Wordsworth şi Samuel Taylor Coleridge, 
descrisă de primul în Prefaţa la Balade-
le liriceb, pe care i-a evocat-o citatul din 
prefaţa Sonetelor lui Shakespeare, adău-
gând la această listă de colaborări fruc-
tuoase şi propria colaborare cu Iolanda 
Mănescu la traducerea acestui „mic tratat 
de sonet shakespearian“. În continuare a 
punctat câteva aspecte legate de proce-
sul traducerii în sine – pentru sonetele 
shakespeariene s-au folosit variantele lui 
Teodor Boşca, apărute în 1974, dar pentru 
poeziile şi fragmentele din proza sau din 
piesele compuse ulterior, traducătoarele 
au propus propria variantă, chiar dacă, 
uneori, traducerea unor sonete a fost o 
traducere liberă.

Apoi audienţa a avut privilegiul de a 
asculta pe cei doi autori, Stanley Wells şi Paul Edmond-
son, care, în acelaşi spirit de fairplay în care au scris cartea, 
au evocat acum demersul lucrării lor. Sonetele lui Shakes-
peare a fost scrisă cu intenţia declarată de a fi  un ghid dacă 
nu în descifrarea misterului care încă învăluie sonetele, cel 
puţin în stabilirea unor parametri de referinţă cu privire la 
acestea. Pornind de la premiza că relevanţa autobiografi că 
a sonetelor este îndoielnică, autorii au trecut pe rând în 
revistă teorii care încearcă să scoată din anonimat desti-
natarii sonetelor, să stabilească data exactă a scrierii lor, 
ordinea sonetelor, dacă există criterii de ordonare, precum 
şi posteritatea lor, respectiv gradele de receptare şi infl uen-
ţa pe care sonetele au exercitat-o în cadrul celorlalte arte, 
muzica, dramaturgia, cinematografi a, de-a lungul celor 
patru secole care ne separă de momentul compunerii lor. 

După ce a cântat un refren dintr-un musical celebru 
compus de Cole Porter în care sonetele lui Shakespeare 
sunt amintite alături de alte repere culturale cum ar fi  Col-
loseum şi Muzeul Luvru, Edmondson a sintetizat prin viu 
grai ceea ce cartea lor o spune în cuvinte tipărite: „dacă 
cineva are impresia că a epuizat sonetele shakespeariene, 
înseamnă că epuizată este de fapt persoana respectivă. Este 
necesar şi fi resc să apară noi artişti care să reinterpreteze 
sonetele şi să le aducă în peisajul modern ca forme actuale 
de exprimare a unor sentimente perene, dragostea, prie-
tenia, gelozia, sentimentul deşertăciunii, frica de neant, 

speranţa nemuririi prin artă“.
*

Următoarele cărţi ce au suscitat 
atenţia auditorului au fost cele apărute 
la editura „Paralela 45“ care inaugu-
rează o nouă traducere a integralei 
Shakespeare după mai bine de patru-
zeci de ani, respectiv volumul I Sonete 
– Furtuna şi volumul II – Hamlet, 
amândouă în traducerea inedită şi ne-
cenzurată a Violetei Popa, traducătoa-
re şi secretar literar la Teatrul Naţional 
„I. L. Caragiale“ din Bucureşti, şi a lui 
George Volceanov, specialist în Sha-
kespeare, traducător şi conferenţiar 
la Universitatea bucureşteană. Călin 
Vlasie, directorul Editurii „Paralele 
45“, a vorbit despre ce înseamnă a 
tipări traduceri moderne ale unor texte 
deja prezente în cultură prin tălmăciri 

mai vechi, despre curajul de a investi în proiecte culturale 
care îşi propun să actualizeze receptarea unei opere prin 
distanţarea de textul vechi, inerent tributar actului de cen-
zură dar şi unui alt sistem de valori.

George Volceanov, traducător al noii serii de traduceri 
ale pieselor shakespeariene,  le-a mulţumit lui Emil Boro-
ghină pentru sprijinul moral şi lui Călin Vlasie pentru cel 
materializat în publicarea traducerilor, colegilor universi-
tari cu care face echipă şi care au contribuit la aparatul critic 
al primelor două volume şi şi-a exprimat bucuria că avem 

o generaţie excepţională de shakespearologi în activitate, 
cunoscuţi şi în afara graniţelor, pe care acest proiect gigant 
îi recuperează şi îi face cunoscuţi publicului românesc. I-a 
mulţumit co-traducătoarei Violeta Popa pentru colaborarea 
fructuoasă pe care o au şi a dezvăluit din tainele acesteia: 
un continuu proces de revizuire şi negociere a fi ecărui vers 
în încercarea de a găsi cel mai potrivit ton care să le aducă 
cititorilor români întreaga bogăţie de nuanţe lingvistice şi 
ambiguităţi de sens care au asigurat operei shakespeariene 
perenitatea artistică. 

Violeta Popa i-a rugat pe cei doi specialişti britanici să 
citească câte un sonet în limba engleză după care ea a citit 
propria variantă în română, spre încântarea auditoriului.

*
Au fost două ore pline, în care cei prezenţi au înţeles 

şi reînţeles ce înseamnă munca pe un text mare, bogat şi, 
prin varietatea lingvistică şi polisemia accentuată şi de 
scurgerea timpului, deosebit de preţios la atingere. Pentru 
că Shakespeare ne caută sufl etul în cel mai ascuns ungher 
şi când îl întâlneşte, îl îmbracă în hlamida vorbelor. El nu 
ne-a fost niciodată contemporan, cum greşit încă se mai 
crede, ci a fost mereu cu o generaţie înainte, astfel că ni-
ciodată nu poţi fi  sigur că îl citeşti în toată plenitudinea 
înţelesurilor sale.

Iată de ce îl iubim şi nu încetăm să ne împărtăşim, 
precum Paul Edmondson, cu capul plecat şi reculegere 
pioasă, din bogăţia şi harul acestui minunat creator. Chiar 
şi în pauza dintre două festivaluri.

Scrisul Românesc – Scrisul Românesc – Lansări de carte
Continuare din pagina 2

Stanley Wells, Paul Edmondson, Florea Firan

George Volceanov, Violeta Popa, Florea Firan,
Stanley Wells, Paul Edmondson

Hamlet de Lucian IrimescuNumăr ilustrat cu fotografi i de Mariana Ştefănescu şi Florin Chirea



Scrisul Românesc Nr. 5 (81) ♦ mai 2010             7
Eseu

Exerciţii
Irina
MAVRODIN

„Sunt duhul tatălui tău...“

Reografi i
literare Constantin

M. POPA

Î ncerc – de când am început să-mi conştientizez lecturile şi 
într-un plan teoretic, câştig care este însoţit şi de o pierdere, cea a 
unei bucurii naive – să înţeleg de ce rezistă erodării care se produ-

ce totdeauna în timp, într-o mai mare sau mai mică măsură, în cazul tuturor 
capodoperelor, această piesă universal cunoscută şi universal jucată. Multe 
pot fi  răspunsurile care se pot da, mai ales dacă facem o comparaţie cu alte 
mari opere ale dramaturgiei ca, de exemplu, piesele marilor tragici greci sau 
cele ale marilor clasici francezi din secolul al XVII-lea. Din acestea parcă 
emană totuşi un uşor abur de desuetudine, ce-i obligă parcă pe regizori să 
recurgă la adaptări, la mari modifi cări – bazate uneori pe un joc al anacro-
nismelor −, ce provoacă uneori chiar stupoare şi perplexitate într-un public 
cu gusturi conservatoare. Acesta vrea să regăsească textul original, şi nu un 
text devenit pretext.

Asemenea situaţii – joc ingenios bazat pe contrastele dintre anacronic 
şi viaţa noastră cea de toate zilele, sau textul ca pretext – apar şi în cazul 
lui Shakespeare, mai exact şi în cazul piesei Hamlet. Dar totodată relaţia 
noastră cu textul ei integral, originar, cu literalitatea ei este mai bună. Ceea 
ce ar putea fi  perceput ca desuet, arhaizant este ca şi şters de pluralitatea de 
lecturi pe care piesa o propune.

Mulţi teoreticieni ai literaturii fac pe ea demonstraţii aproape didactice, 
în ceea ce priveşte caracterul ei autorefl exiv, arătând cum, în planul de lectu-
ră pe care ei îl propun (printre infi nitatea de lecturi posibile), piesa vorbeşte 
despre sine însăşi, trimite la sine însăşi, obiectul ei fi ind propria-i structură, 
construcţie, cu tot ce poartă ea ca multiple semnifi caţii.

Difi cultatea de a „înţelege“, de a „analiza“ această piesă tocmai în asta 
constă: în neobişnuit de marea pluralitate de lecturi pe care le propune, în 
mod imanent, desigur, dar totuşi foarte explicit, mai explicit decât multe 
alte străvechi capodopere. Izotopia pe linie autorefl exivă rămâne totuşi cea 
mai frapantă, mai uşor sesizabilă, oferindu-se ca o cheie de lectură astăzi la 
îndemâna oricărui elev iniţiat în domeniul teoriei literare. Binecunoscuta 
scenă care se joacă de către o trupă de actori în faţa regelui, a reginei, a lui 
Hamlet şi a întregii Curţi Regale, fi gurează astăzi ca paradigmă a textului 
cu trimitere la sine însuşi (piesă de teatru autodescriptivă, dar şi roman al 
romanului, poem al poemului), alături de un exemplu din Hugo şi altul din 
Homer. 

Dacă ne înscriem în această paradigmă a autorefl exivităţii (trăsătură 
suprem caracteristică pentru defi nirea textului literar, alături de cea a plu-
ralităţii de lectură, care duce spre o tipică ambiguizare), tot ceea ce este 
preluat în Hamlet din restul operei shakespeariene sau tot ceea ce este citit 
în piesă ca semn premonitoriu pot fi  integrate într-o lectură de „punere în 
abis“, sintagmă astăzi de mare circulaţie, care s-a impus, în mare măsură, şi 
datorită exemplului celebru şi uşor de perceput pe care-l oferea Hamlet.

Dar înainte de a fi  teoria – care pe noi ne ajută mult pentru a şti cum 
să ne situăm faţă de piesă, cum să ne situăm în faţa unei oferte extrem de 
bogate de posibile semnifi caţii, de posibile interpretări, adeseori contradic-
torii, cum să nu ne speriem, să nu ne inhibăm creativitatea, ci, dimpotrivă, să 
vedem tocmai în contradicţii un factor stimulator – a fost practica, lectura încă 
„inocentă“, care a acordat prioritate fi e abordării fi losofi ce, fi e abordării psiho-
logice. Simptomatic pentru această lectură este textul lui C.S. Lewis: Hamlet: 
prinţul sau poetul, conceptul „prinţ“ trimiţând la zona „personaj“, „analiză 
psihologică“, iar cel de „poem“ la „fi losofi e“, dar şi la „stil“ şi „poezie“.

Critica a văzut în Hamlet prima piesă „cu adevărat modernă“ şi în Hamlet 
„primul om modern“. A sesizat, de asemenea, fără să recurgă de obicei la 
o teorie cât de cât elaborată, caracterul ambiguu al piesei („Piesa pune în-
trebări, care nu dă niciodată răspunsuri directe. Este evazivă sau vagă sau 
ambiguă acolo unde am dori să fi e categorică.“ – Leo Kirschbaum, Hamlet 
and Ophelia, Detroit, Wayne State University Press, 1962, pp. 77−98). În 
acest spaţiu al ambiguităţii, creat în deplină sau în mai puţin deplină con-
ştiinţă de autorul său, (Shakespeare a fost tratat de critică şi drept un mare 
mistifi cator), este loc pentru orice: pentru mişcările unei conştiinţe abisale, 
pentru evoluţiile unui comportament imprevizibil, pentru melancolie, de-
presie, nebunie, dar şi pentru suprema înţelepciune şi un caracter ce ştie să 
se ţină sub control, pentru visare şi maximă luciditate, pentru mari desfăşu-
rări intelectuale-fi losofi ce, dar şi pentru trăiri poetice etc. 

Hamlet este intelectualul modern, care nu trece la acţiune niciodată, ră-
mânând mereu prizonierul cuvântului, dar el este şi omul de acţiune, care 
aşteaptă şi pregăteşte momentul acţiunii, cu hotărâre şi clarviziune.

Mai înarmaţi decât predecesorii noştri cu o teorie a deschiderii şi a plu-
ralităţii, cred că putem să citim piesa Hamlet tocmai în acest spirit, al des-
chiderii şi al pluralităţii, lăsând în urmă complexul lecturii unice, al „celei 
mai bune lecturi“, şi acceptând în practica noastră de lectură paradoxal şi 
soluţiile contradictorii.

T extul ce urmează, prilejuit de cea 
de-a VII-a ediţie a Festivalului 
Internaţional Shakespeare consacrată 

„Constelaţiei Hamlet“, adună câteva glose, risipi-
te în timp, despre unul dintre cele mai interesante 
personaje ale literaturii dramatice universale.

Se cunoaşte replica dată de o doamnă din 
high-life-ul britanic la întrebarea dacă mai crede 
în stafi i: „Nu cred, dar mă tem de ele!“. Iată un 
răspuns tipic insularilor obişnuiţi cu vecinătatea 
gnomilor şi elfi lor, cu ceţurile adăpostind spec-
tre şi duhuri, cu ogivele gotice conservând te-
nebre. „E lucru rar să găseşti un englez care să 
nu fi  văzut măcar o dată în viaţa lui – pretinde 
Bergamin – una sau mai multe fantome“. Nu este, 
de aceea, cred, întru nimic scandalos a afi rma 
că în Shakespeare recunoşti tensiunea autentică, 
pregnantă şi pasională, a unui pattern ce învolbu-
rează imaginaţia cu exotismul ei aspru, neguros, 
magnifi c, deşi bântuit de spaime.

Un summum de zvârcoliri sufl eteşti, o fronti-
eră relativă între luciditate şi halucinaţie, trasată 
de dramaturg cu o ştiinţă insidios fermă, impla-
cabilă – astfel ni se înfăţişează condiţia umană 
în Hamlet. Spre deosebire de tragediile antice, 
culminaţia fatală irumpe încă de la început, în 
momentul în care se comentează ciudata apariţie 
a fantomei regelui ucis. Pusă sub semnul tăcerii, 
umbra primului Hamlet concentrează în ea nean-
tul. Hybrisul acţionează în zona plăsmuirilor din-
tr-un motiv bine întemeiat: într-o lume alienată 
(„Vremea e scoasă din ţâţâni“) se impune înde-
părtarea radicală de superfi cii pentru a recupera 
valorile fundamentale.

Jocul fantasmelor se desfăşoară între coşmar 
şi ricanarea lui, între închipuire şi încuviinţări luc-
tuoase. Duh, vedenie, nălucă, arătarea „aidoma cu 
răposatul rege“ (Bernardo), locuieşte „în ochiul 
minţii mele“, mărturiseşte celălalt Hamlet. Prinţul 
este cel care comunică în planul ambiguizării de-
terminat de o indicibilă artă a „dedublării“.

Hamlet, umbra şi omul, se întâlnesc la limita 
dintre lumea reală şi infern.

„Sunt duhul tatălui tău“, îşi deconspiră fan-
toma identitatea, o identitate asumată de fi u: 
„Profeticul meu sufl et!“. Închipuirile nu-l scot 
pe prinţul Hamlet din minţi, cum crede Horaţio. 
Dimpotrivă, „chipul cumplit“ al regelui Hamlet 
este acea energie, „de aici şi de pretutindeni“ (hic 
et ubique) care transformă existenţa în destin. 
Duhul este cel care de „dedesubt“, din profun-
zimi inaccesibile „bufonilor fi rii“, îi îndeamnă pe 
martorii viziunii, de patru ori, să păstreze tainele 
închise în tăcere: „Juraţi!“.

Printr-un ricoşeu paradoxal, Shakespeare in-
tuieşte esenţa paradigmei romantice, precipitând, 
parcă, istoria stranie a lui Peter Schlemihl pusă în 
pagină de către Chamisso.

„Nu trebuie să uităm – citim în acelaşi 
Bergamin, subtilul eseist spaniol amintit mai sus 
– că unul din rolurile create de Shakespeare şi pe 
care actorul-poet le juca cel mai bine era cel al 
umbrei regelui danez din Hamlet; personaj foarte 
important, mult mai important decât îşi închipuie 
azi actorii care îl interpretează (de obicei foarte 
prost). Căci acest rol, acest personaj de spectru 
sau de umbră fantomatică a regelui mort, este 
pur şi simplu rolul care fi gurează sau reprezin-
tă în teatru un om care se întoarce din infern“. 
(detalii şi în Stanley Wells, Este adevărat ce se 
spune despre Shakespeare?, Scrisul Românesc, 
Craiova, 2008).

Umbra şi-a afl at în autorul lui Hamlet interpretul 

ideal prin extraordinara lui forţă de expresie şi de 
verosimilitate, pentru că şi el credea în infern.

Să mergem, acum, spre sursele shakespearie-
ne pentru a descoperi, dincolo de coerenţa textu-
lui, duhul capricios şi imprevizibil al obârşiilor. 
Actul IV din Hamlet ascunde detalii neglijate, 
aparţinând unui straniu joc de ecouri şi măşti. Se 
ştie că prinţul danez, după uciderea lui Polonius, 
este trimis în Anglia, fi ind capturat, în timpul că-
lătoriei, de piraţi. Revenirea lui e însoţită de pre-
zenţa unor ciudaţi mesageri, probabil negociatori 
ai răscumpărării. Gesta lui Saxo Grammaticus ne 
revelează însă lucruri surprinzătoare: adevăratul 
Hamlet, prototipul, era fi ul unui pirat din Iutlanda, 
iar în momentul întoarcerii din Britannia, el se afl a 
în fruntea unei trupe de piraţi, animat de dorinţa 
pedepsirii uzurpatorului unchi. 

Anticipând spectacolul propriei îngropăciuni, 
Hamlet, descins direct de pe corabia piraţilor, 
străbate, însoţit de Horaţio, cimitirul castelului 
Elsinore, unde discută cu un gropar. Aici capătă 
înţelegerea prestigiului precar şi impur al nebuni-
ei. „Hamlet: De când eşti gropar? Primul gropar: 
Din toate zilele câte sunt într-un an, mi-am înce-
put meseria în ziua în care Hamlet l-a biruit pe 
Fortinbras. Hamlet: Cam cât să fi e de atunci? 
Primul gropar: Ei, cum, nu ştii atâta lucru? Orice 
prost îţi poate spune. Asta s-a întâmplat chiar în 
ziua când s-a născut tânărul Hamlet – nebunul, 
ăla de l-au trimis în Anglia. Hamlet: I-auzi! Şi de 
ce l-au trimis în Anglia? Primul gropar: Păi cum, 
pentru că era nebun. Acolo o să-i vină mintea la 
cap; dacă nu, în Anglia nu e bai. Hamlet: Cum 
adică? Primul gropar: N-are să se cunoască 
– acolo oamenii sunt la fel de nebuni ca şi el“. 
Ingenuitatea cinică a groparului denunţă satiric o 
întreagă umanitate.

Prestigii negative, ivite aspru şi trufaş din 
faptele vikingilor, corsarilor ori fl ibustierilor, vin 
spre noi provocator şi prin mirabile ascendenţe 
mateine. Autorul Crailor de Curtea-Veche atri-
buie enigmaticului Pantazi, ai cărui strămoşi erau 
„tâlhari de apă, oameni liberi şi cutezători, vântu-
rând după pradă mările în lung şi-n lat, de la Jaffa 
la Baleare, de la Ragusa la Tripoli“, o fabuloasă 
origine normandă. „Din Zuani cel Roşu, prin doi 
din fi ii săi, purced cele două ramuri ale neamu-
lui“, mărturiseşte eroul, aducând drept argument, 
„ca însemne tainice de stirpe, părul roşcat şi ochii 
albaştri“. Spovedania sa trădează, în acelaşi timp, 
indicibila melancolie a descendenţei din Thamus, 
acea divinitate babiloniană căreia „un glas (de 
asemenea tainic) i-a poruncit să meargă să ves-
tească moartea Marelui Pan“. Prozatorul român 
recuperează metopele mitopoetice ale spaţiului 
mediteranean în care, ne spune o autoritate în 
domeniu, precum Philip Gosse, normanzii cu păr 
roşu şi-au impus fărădelegea, percepând, însă, cu 
urechile eliberate de ceara lui Ulise, şi nechezatul 
cailor Soarelui, precum, mai târziu, afl ăm în poe-
mele lui Saint-John Perse.

Să descindă Hamlet şi Pantazi dintr-un herb 
comun? Dincolo de pragul supoziţiilor, să distin-
gem sensul unei deosebiri de esenţă. Meditând 
asupra naturii omului, Shakespeare observa so-
lidaritatea între răul moral şi cel metafi zic, în 
vreme ce Mateiu Caragiale îşi absolvă persona-
jele de răul moral, situându-se mai aproape de 
Oscar Wilde prin privilegierea conştiinţei estetice 
(Alexandru George).

Interferenţa veacurilor şi a lumilor declanşea-
ză fertile coliziuni, iar vuietul lor străbate zonele 
de mister ale creaţiei.

Hamlet
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Despre Eminescu şi Shakespeare s-a scris 
foarte mult în critica românească. Aproape 
că nu există critic mai important care să nu 

se fi  referit la acest capitol şi fără să stabilească ingenioase 
corelaţii între operele celor doi creatori.

Eminescologia se întâlneşte cu shakespeareologia, 
aceste două vaste discipline care s-au constituit în jurul 
celor doi mari scriitori şi a căror parcurgere îţi ia ani mulţi 
din viaţă, fără de care nu-i înţelegem, aşa cum trebuie, nici 
pe Eminescu şi nici pe Shakespeare.

Eminescu a avut un adevărat cult pentru Shakespeare, 
la care s-a raportat, în permanenţă, ca la un model abso-
lut şi ca la un reper esenţial. Eminescu îl considera pe 
Shakespeare cel mai mare scriitor al lumii, din toate tim-
purile, un geniu în toată puterea cuvântului.

Admiraţia neţărmurită a lui Eminescu faţă de 
Shakespeare se observă cel mai bine din arta poetică pos-
tumă Cărţile, specie de poezie extrem de complexă, greu 
de defi nit şi de fi xat într-o formulă, un elogiu cu aspect 
de portretistică şi de efi gie, cu linii graţioase şi galan-
te de madrigal şi cu puternice accente de odă şi de imn: 
Shakespeare! adesea te gândesc cu jale,/ Prieten blând al 
sufl etului meu;/ Isvorul plin al cânturilor tale/ Îmi sare-n 
gând şi le repet mereu. Poezia are o tonalitate de sonet 
shakespearian.

Eminescu îl numeşte pe Shakespeare prieten blând al 
sufl etului meu, parafrazându-l pe Goethe, care, într-o con-
ferinţă rostită la Frankfurt, în 1771, spunea: Shakespeare, 
prietene, dacă ai mai fi  printre noi, n-aş putea trăi nicăieri 
în altă parte decât în preajma ta.

Revenind la postuma Cărţile, Eminescu se întreba: 
De-aş fi  trăit când tu trăiai, pe tine/ Te-aş fi  iubit atât cât 
te iubesc? Semn că Eminescu îl citise pe Goethe. După 
cum se vede, un fapt de cultură cheamă după el un alt fapt 
de cultură, între ele stabilindu-se o interrelaţionare.

Tot în Cărţile mai menţionăm alte două versuri me-
morabile: Greşind cu tine chiar, iubesc greşala:/ S-aduc 
cu tine mi-este toată fala. Versul Greşind cu tine chiar, 
iubesc greşala este o parafrază după versul shakespearian 
Trădând cu tine nu-i trădare, din comedia Zadarnicele 
chinuri ale dragostei.

Eminescu spunea că Shakespeare se cuvine mai mult 
decât să fi e citit, că trebuie studiat, ca şi Herder, în co-
respondenţa sa, care mărturisea că nu numai că l-a citit 
pe Shakespeare, dar l-a şi studiat. Cert este că Eminescu 
l-a studiat, în amănunţime, pe Shakespeare, asimilându-i 
opera, în profunzime.

S-a discutat mult dacă Eminescu cunoştea, şi în ce 

măsură, limba engleză. După unii critici (G. Călinescu, 
Al. Piru, Zoe Dumitrescu-Buşulenga), Eminescu l-ar fi  
citit pe Shakespeare prin intermediar german. După alţii, 
ca Vladimir Streinu şi anglişti reputaţi, precum Leon 
Leviţchi, Dan Grigorescu, Ştefan Avădanei, l-ar fi  citit 
în original. Mite Kremnitz, traducătoarea lui Eminescu 
în limba germană, susţinea, de asemenea, că îl citea pe 
Shakespeare în original. Un argument că Eminescu cunoş-
tea bine limba engleză îl constituie faptul că traducea te-
legramele Havas în „Curierul de Iaşi“. Un alt argument ar 
fi  că ştia foarte bine opera marelui scriitor american Edgar 
Allan Poe, pentru care avea cea mai mare admiraţie şi cu 
care avea unele puternice afi nităţi. Ca şi Eminescu, Poe era 
obsedat de conceptul de arheu, pe care marele romantic 
vizionar american îl teoretiza în preambulul fi losofi c al 
nuvelei Morella, tradusă de Veronica Micle şi publicată în 
„Curierul de Iaşi“ (1876).

Fie că l-a citit pe Shakespeare în original sau prin in-
termediar german, sigur este că Eminescu era pe deplin fa-
miliarizat cu opera celui mai mare scriitor englez – şi unul 
dintre cei mai mare scriitori al lumii – pe care îl numea 
marele Will, divinul Brit sau Acvila Nordului.

Mai difi cil este de discutat natura corelaţiilor ce pot 
fi  stabilite între cei doi mari scriitori. După cum se ştie, 
taxinomiile sunt vulnerabile şi discutabile. Cele mai frec-
vente sunt reminiscenţele de lecturi, de care subconştientul 
eminescian era suprasaturat şi pe care le întâlnim la fi eca-
re pas, sub forma unor citate sau parafraze din opera lui 
Shakespeare. Dincolo de infl uenţele directe sau indirecte, 
sunt apoi, pe o scară de la simplu la complex, concordan-
ţele sau corespondenţele dintre cei doi mari creatori sau 
congenialităţi, cum le numesc unii exegeţi. Sunt numeroa-
se teme şi motive comune ce provin din recuzita roman-
tismului. După majoritatea exegeţilor, Shakespeare a fost 
cel mai strălucit precursor al romantismului. După părerea 
noastră, cele mai importante rămân afi nităţile elective. 
Eminescu şi Shakespeare sunt, mai presus de toate, spirite 
congenere, dincolo de spaţiu şi timp.

Până acum, s-a vorbit despre un complex al Ofeliei în 
opera lui Eminescu (Elena Tacciu: Eminescu sau poezia 
elementelor, 1979). Eminescu a fost interpretat din per-
spectiva poeticii elementelor a lui Gaston Bachelard, 
marele fi losof şi critic francez care a vorbit, pentru prima 
dată, despre ofelizarea apelor. Că există un complex al 
Ofeliei în opera lui Eminescu nu mai încape nicio îndoia-
lă. În nuvela Sărmanul Dionis, când eroul se întoarce, la 
miezul nopţii acasă, ascultă acordurile divine ale muzicii 
de pian, care veneau de la vecina sa de peste drum, un 
înger blond, o nouă Ofelie, pe care numai geniul divinului 
Brit, Shakespeare, ar fi  putut-o crea.

Mult mai important este, însă, la Eminescu, complexul 
lui Hamlet, mai puţin tratat sistematic până în prezent.

Hamlet, prinţul Danemarcei (1601), capodopera sha-
kespeariană şi a teatrului universal, este piesa care a exer-
citat cea mai mare infl uenţă asupra lui Eminescu.

Hamlet este, în concepţia lui Camil Petrescu, din lucra-
rea sa de referinţă Modalitatea estetică a teatrului (1937), 
cel mai elocvent exemplu de teatru absolut în care intriga 
se constituie din revelaţiile succesive de conştiinţă ale ero-
ului principal, unul dintre acei eroi care, ca să ne păstrăm 
în terminologia camilpetresciană, sporesc conştiinţa în cu-
prinsul lumii. Nefericitul prinţ al Danemarcei este un tânăr 
student la fi losofi e, un erou metafi zic, de cea mai mare 
complexitate, care îşi pune cele mai chinuitoare probleme 
de conştiinţă şi care percepe sensul absurd al existenţei, 
într-o lume în care valorile sunt răsturnate.

Acţiunea capodoperei shakespeariene se petrece în 
secolul al V-lea al erei noastre, într-o Danemarcă mar-
cată de o gravă criză morală şi ameninţată de pierderea 
independenţei şi a identităţii naţionale: Este ceva putred 
în Danemarca! – este replica lui Marcellus, unul dintre pri-
etenii lui Hamlet. Sensurile piesei sunt extrem de actuale. 
Shakespeare s-a inspirat din cronici, dar a făcut din Hamlet 
o dramă universală, dincolo de spaţiu şi timp.

Înzestrat cu o vastă şi profundă cultură fi losofi că, aşa 
cum puţini scriitori ai lumii au avut vreodată, Eminescu 
a fost atras de Hamlet şi s-a identifi cat cu acest erou 

shakespearian, care a devenit visul oricărui actor spre a fi  
interpretat.

Referirile la capodopera shakespeariană sunt frec-
vente în opera lui Eminescu. Astfel, în Mortua est! – una 
dintre primele poezii publicate în „Convorbiri literare“ 
(1 martie 1871) – în care deplânge dispariţia prematură 
a iubitei, Eminescu face fi losofi a Neantului, anticipând 
nihilismul existenţialist modern: Se poate ca bolta de sus 
să se spargă,/ Să cadă nimicul cu noaptea lui largă. Apoi 
fi losofează în stil hamletian asupra sensurilor şi rostului 
existenţei: Ş-apoi… cine ştie de este mai bine/ A fi  sau a 
nu fi …// A fi ? Nebunie şi tristă şi goală;/ Urechea te minte 
şi ochiul te-nşală… Versurile sună asemenea unui comen-
tariu pe marginea celebrului monolog hamletian to be or 
not to be, rostit pe treptele Castelului Elsinor (actul III, 
scena 1). Eminescu hamletizează, cu alte cuvinte, împru-
mutând gesticulaţia eroului shakespearian, şi îşi exprimă 
încrederea în simţuri şi în lumea fenomenală. Revoltat de 
moartea iubitei, se întreabă asemenea nefericitului prinţ al 
Danemarcei: Au e sens în lume?, ajungând pentru o clipă 
la contestaţia Divinităţii: De e sens în asta, e-tors şi ateu/ 
Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu.

Aceleaşi interogaţii hamletiene asupra sensurilor şi 
nonsensurilor existenţei le întâlnim, în forme puţin mo-
difi cate (A fi  sau a nu fi … Au nu e totuna) şi în postuma 
Elena – meditaţiune, scrisă la vârsta de 16 ani şi care este 
germenele poeziei Mortua est! Elena este chiar numele 
iubitei prematur dispărute, evocată şi în poezia Sara pe 
deal, împreună cu care îi plăcea să cutreiere împrejurimile 
Ipoteştiului şi a cărui moarte i-a traumatizat existenţa. 

Ecouri hamletiene întâlnim şi în nuvela Sărmanul 
Dionis, una dintre capodoperele prozei fantastice româ-
neşti şi universale, în care Eminescu întreţine, cu multă 
abilitate, confuzia dintre vis şi realitate şi menţine ezitarea 
cititorului – marcă distinctivă a fantasticului, după unii 
teoreticieni – până la fi nal, când naratorul se întreabă la 
modul hamletian: Fost-au vis sau nu, asta-i întrebarea.

În poezia Sărmanul Dionis („Convorbiri literare“, 1 
decembrie 1872), inclusă în cuprinsul nuvelei şi în care 
este evocată locuinţa lui Dionis afl ată într-o totală dezor-
dine, este amintit, la un moment dat, numele marelui actor 
Garrick, celebrul interpret al lui Hamlet.

Cezara, eroina nuvelei Avatarii faraonului Tlà, care nu 
este decât o reîncarnare a curtezanei egiptene Rhodope în 
Franţa revoluţionară şi care reprezintă tipul femeii virile, 
voluntare, este numită un Hamlet feminin.

În fragmentul de proză Archaeus un bătrân înţelept 
îi spune mai tânărului său discipol: Vorbe, vorbe, 

Eminescu
sau complexul hamletian

→

Grafi că de Livia Balu Grafi că de Livia Balu
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Shakespeare în lumea de azi

A fost o mare surpriză, 
pentru veacuri întregi de 
studii întru Shakespeare, ca 

jumătatea a doua a secolului XX să aducă 
o viziune nouă, proaspătă şi absolut cuce-
ritoare asupra Marelui Will, tocmai prin 

vocea unui critic şi teoretician din Estul 
Europei. Acel Est al Europei care se zbătea 
sub comunism, dogmatism, dictatură.

Când cartea polonezului Jan Kott, 
Shakespeare, Contemporanul nostru, a 
apărut în Anglia, în 1964, ea a fost salu-
tată imediat ca o abordare fără precedent 
a clasicului trecut prin atâtea respectabile 
şi remarcabile exegeze. În propria sa ţară, 
Jan Kott se ilustrase deja drept un cunos-
cut anti-stalinist şi refractar la amestecul 
ideologiei, în general, şi a celei comuniste, 
în special, în literatură şi artă. Ideea con-
temporaneităţii lui Shakespeare nu privea 
la Kott strict perenitatea textului – pe ideea 
citirii sincroniei în diacronie, dezvoltată 
cu atâta aplicaţie de structuralişti – dar se 
referea în mod egal şi la textul teatral ca 
spectacol.

Rezultatul imediat a fost lesne de con-
statat. Interpretarea Regelui Lear din carte 
a infl uenţat puternic producţia lui Peter 
Brook (cu Peter Scofi eld), transformând 
aproape toate cunoscutele tradiţionalis-
me ale montărilor de până atunci într-o 
lume cu susul în jos, austeritatea se topea 
în ambiguitate, echivoc, eroicul devenea 

aproape grotesc – în tot, un fel de abordare 
beckettiană în care sâmburele umanist este 
unul al turmentatei noastre lumi de azi, mai 
degrabă decât o prăfuită istorie veche, cu 
parfum de muzeu al ideilor.

Citirea Regelui Lear într-un registru 
care nu se îndepărtează 
prea mult de absurd a fost 
primită public cu mare in-
teres, dar nu au lipsit nici 
criticile venind mai cu 
seamă din partea purişti-
lor care nu voiau cu nici 
un chip un Shakespeare 
contemporan cu noi ci, 
mai degrabă, unul re-
spectabil pierdut pentru 
totdeauna în recuzita şi 
tonul teatrului elizabetan.

Nu e întâmplător că în 
anii ’60 şi ’70 popularita-

tea teoriei lui Jan Kott asupra contempora-
neităţii lui Shakespeare s-a legat strâns de 
marile succese ale lui Royal Shakespeare 
Company. Aici se aplica viziunea novatoa-
re sub formula Shakespeare-plus-revelation 
care, cum afi rmă Alan Sinfi eld, era o speci-
fi că combinaţie a autorităţii tradiţionale a 
textului cu stringenţa interpretării lui prin 
prisma contemporaneităţii. În mod şi mai 
particular, succesele s-au legat de relaţia 
simbiotică dintre Jan Kott şi Peter Brook. 
Amândoi erau de acord că reprezentarea 
unui text dramatic este, şi trebuie să fi e, 
întotdeauna databilă, de unde inevitabila 
contemporaneitate.

Apare, astfel,  fi resc faptul că prima 
ediţie a cărţii a fost prefaţată tocmai de 
Peter Brook. Dar şi Peter Hall, un alt re-
marcabil regizor, autorul faimoaselor spec-
tacole Shakespeare în neuitata serie BBC şi 
mai cu seamă a acelui Hamlet din 1965, a 
fost în mod explicit infl uenţat de gândirea 
lui Jan Kott.

În ceea ce priveşte Hamlet, abordarea 
lui Kott se face dintr-o perspectivă deopo-
trivă istorică şi etică. Danemarca lui Hamlet 
trece printr-o criză a valorilor morale – nu 

diferită de aceea din secolul XX postbelic 
(e ceva putred!). Când mijloacele sociale 
tradiţionale se arată insufi ciente să pedep-
sească cum trebuie crima (simbol al crizei 
morale), elemente transcendentale intervin, 
într-o minte mai mult sau mai puţin bolna-
vă, ca să provoace o situaţie fără ieşire. 
Numai prin asta – şi, subsecvent, prin tot 
sângele vărsat, nevinovat şi vinovat – so-
cietatea se primeneşte, capătă un alt ideal 
moral, iar restul nu e decât tăcere. Ideea 
directoare a îmbrăţişat-o şi marele nostru 
Liviu Ciulei în memorabila montare a lui 
Hamlet la Arena Stage din Washington 
D.C. în 1978.

Scriind despre Hamlet, Jan Kott s-a 
expus la destulă critică pe linie de partid în 
Polonia comunistă unde trăia, atunci când, 
în mod transparent, afi rmă că Shakespeare 
vedea Danemarca drept o mare închisoare, 
un stat totalitar unde fi ecare suspectează pe 
fi ecare. Iar această stare de continuă sus-
piciune, delaţiune şi neîncredere ruinează 
totul: căsătoria, dragostea, prietenia...

În mod similar interpretează el alte ca-
podopere shakespeariene: de pildă, Antoniu 
şi Cleopatra e pentru Kott expresia presiu-
nii pe care o cuşcă ce se face tot mai mică 
şi mai mică o exercită, întemniţează şi 

condamnă personajele la un anume destin. 
Vorbim, aşadar, iarăşi, de un univers con-
centraţionar. Coriolan ar fi  după el expresia 
infi nitelor contradicţii aduse de absolutism, 
tot aşa cum Furtuna e o tramă existenţialis-
tă a opţiunilor.

În principiu, aluziile lui Kott se referă 
la cele două teribile isme ale secolului XX: 
Fascismul şi Comunismul. Shakespeare, 
abordând în cele mai multe din piesele 
sale subiecte de limită, se mulează extrem 
de bine pe tramele secolului contemporan 
propuse de Jan Kott.

Închei şi eu pe o notă contemporană 
şi personală. În 1980, am debutat editorial 
cu o carte, Saint-Exupéry Contemporanul 
nostru. E vorba de o serie a editurii Albatros, 
extrem de bine venită, şi în care prima carte 
tipărită era a lui Jan Kott: Shakespeare 
Contemporanul nostru. Au urmat multe 
altele, bazate tocmai pe luminătoarea idee 
a criticului polonez. Seria a dispărut după 
Revoluţie, căci aşa e: odată cu gunoaiele şi 
lucrurile periculoase, o Revoluţie care nu 
are prea mult timp sau dispoziţie de gândit, 
aruncă uneori şi lucruri bune la ...gunoiul 
istoriei!

Dilemă... shakespeariană, ce să zic!

Din partea
cealaltă Dumitru Radu

POPA

Jan Kott

vorbe!, replica pe care Hamlet i-o dă 
perfi dului curtean Polonius.

Această replică este reformulată şi 
amplifi cată sub forma: Din mii de mii de 
vorbe consistă-a noastră lume, în arta 
poetică postumă Icoană şi privaz, în care 
Eminescu vorbeşte despre geniul de foc 
al lui Shakespeare, pe care îl include în 
categoria geniilor naturale, a căror creaţie 
concurează natura.

O altă reminiscenţă de lectură din ca-
podopera shakespeariană a fost identifi cată 
în tulburătoarea refl ecţie fi losofi că din 
elegia Despărţire („Convorbiri literare“, 1 
octombrie 1879): Când prin această lume 
să trecem ne e scris/ Ca visul unei umbre 
şi umbra unui vis? Versul Ca visul unei 
umbre şi umbra unui vis este o parafrază 
a dialogului dintre Hamlet, Guildenstern 
şi Rosencrantz, colegii săi de studii de 
la Wittenberg (actul II, scena 2). Acesta 
este un exemplu, cum nu se poate mai 
concludent, de intertextualitate, procedeu 
ce poate fi  frecvent întâlnit la Eminescu, 
unde un vers conţine, subtextual, o vastă 
lecţie de cultură. De fapt, şi Shakespeare şi 

Eminescu s-au inspirat din Pindar, marele 
poet grec al antichităţii, care a celebrat 
Jocurile Olimpice. În Phitia (VIII), Pindar 
a dat una dintre cele mai profunde defi niţii 
ale omului, numindu-l visul unei umbre, 
sintagmă care exprimă, cel mai bine, efe-
meritatea existenţei umane, care mai apare 
la Eminescu, în tabloul dramatic Mureşanu 
şi în fragmentul de epopee Decebal. În 
tabloul dramatic Mureşanu, eroul, marele 
revoluţionar de la 1848, se autocaracteri-
zează în termenii defi niţiei lui Pindar: Să 
nu zic despre mine ce despre om s-a zis/ 
Că-i visul unei umbre şi umbra unui vis. 
Decebal, din fragmentul dramatic cu ace-
laşi nume, îşi însuşeşte defi niţia pindarică 
a omului, care l-a obsedat pe Eminescu, ca 
şi pe Shakespeare. De altfel, ambii mari 
creatori au avut un cult al antichităţii eline, 
fi ind înrâuriţi mai ales de fi losofi a lui Platon 
şi Pitagora.

Hamlet este un erou nu numai metafi -
zic, dar şi justiţiar, care nu suportă în niciun 
chip, nedreptatea şi pentru care crima tre-
buie pedepsită, pentru că strică ordinea 
morală a lumii, motiv pentru care dă drum 

răzbunării până la capăt. Caracterele puter-
nice se defi nesc printr-o mare consecvenţă 
cu sine: Dar mai presus de toate să-ţi fi i ţie 
însuţi credincios, se autodefi neşte, admira-
bil, nefericitul prinţ al Danemarcei, printr-o 
memorabilă sentinţă.

N-a rămas fără ecou la Eminescu nici 
scena întâi din ultimul act, ce se petrece 
în cimitir, în care Hamlet, după ce face o 
serie de refl ecţii despre caducitatea vieţii, 
cu ţeasta bufonului Yorick în mână, medi-
tează asupra destinului marilor cuceritori 
ai antichităţii, Alexandru Machedon şi 
Cezar, care au devenit şi ei, până la urmă, 
praf şi pulbere. În articolul Cristos a înviat 
(„Curierul de Iaşi“, 1876), Eminescu se 
întreba asupra lui Cezar dacă nu cumva 
cenuşa lui n-a ajuns să lipească un zid vechi 
împotriva ploii şi a furtunii?

Desigur, raporturile dintre Eminescu şi 
Shakespeare reprezintă un capitol mult mai 
vast decât cel pe care l-am schiţat acum. 
Există, cum nemţionam, o serie de teme şi 
motive comune, ce pot constitui, ele însele, 
subiecte de exegeză, cum sunt: motivul 
lumii ca teatru (theatrum mundi), a cărui 

sinteză a realizat-o magistral Eminescu în 
Glossă sau motivul visului în toate iposta-
zele sale: visul în somn, visul în stare de 
veghe şi motivul vieţii ca vis. Toţi roman-
ticii, prefaţaţi de Shakespeare, au spus că 
viaţa este un vis, numai Eminescu a spus 
că viaţa lumii întregi nu este decât un vis al 
morţii: Că vis al morţii eterne e viaţa lumii 
întregi. (Împărat şi proletar)

Dramaturgia eminesciană, rămasă, în 
cea mai mare parte, în stadiul de fragmen-
te, este suprasaturată de infl uenţe shakes-
peariene. Dar, peste toate aceste infl uenţe, 
mai mult decât evidente, ceea ce îi uneşte 
pe cei doi dramaturgi este supratema 
luptei pentru putere. Despre Alexandru 
Lăpuşneanu, Eminescu spunea că este un 
Macbeth autohton.

Revenind la arta poetică postumă 
Cărţile, nu putem încheia decât cu elogiul 
suprem al lui Eminescu, care îl considera 
pe Shakespeare un Dumnezeu în mii de 
feţe, de la care a învăţat ceea ce-un ev nu 
poate să te-nveţe. 

→
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C el mai studiat autor al tuturor 
timpurilor şi omul mileniului 
II în Marea Britanie, Wiliam 

Shakespeare continuă să atragă atenţia 
exegeţilor şi a oamenilor de teatru, dar 
şi a publicului larg. Şi în România, când 
se pune în scenă (mai ales) o tragedie a 
marelui Will, toată lumea consideră că e 
vorba de  un eveniment. Hamlet, Romeo 
şi Julieta, Titus Andronicus, Ubu Rex cu 
scene din Macbeth sunt spectacolele care 
au văzut luminile rampei numai în ulti-
mii douăzeci de ani la Craiova. De peste 
un deceniu şi jumătate tot aici fi inţează 
Fundaţia „William Shakespeare“ condusă 
de neobositul Emil Boroghină, fundaţie 

care între 23 aprilie şi 4 mai 2010, cu spri-
jinul mai multor prestigioase organisme şi 
instituţii naţionale şi locale, a organizat a 
VII-a ediţie a Festivalului Internaţional 
Shakespeare. Spre deosebire de alte ediţii, 
în acest an, pe scena Naţionalului craio-
vean au fost vizionate numai spectacole 
după tragedia Hamlet, „perla din coroana 
imperiului shakeseperian“, probabil cea 
mai frecvent montată şi cu cel mare număr 
de reprezentări din repertoriul teatral uni-
versal. Aşadar „Hamlet după Hamlet“ la 
Craiova, aprilie–mai 2010.

Pe lângă teatre din întreaga lume care 
onorează cu prezenţa lor festivalul, cu 
acest prilej aici îşi fac apariţia, susţinând 
conferinţe, ţinând expuneri, participând la 
lansări de carte, şi numeroşi shakespearo-
logi români şi străini, fi indcă opera drama-
turgului din Stratford upon Avon a devenit, 
de secole, obiectul de cercetare al unei 
veritabile ştiinţe. În anul de graţie 2010, 
Michael Dobson, Robert Wilson, Andrzey 
Zurowski, Nicoleta Cinpoeş, George 
Volceanov, Ludmila Patlanjoglu, secon-
daţi de Emil Boroghină (cum altfel?), Ion 
Parhon, Emil Sîrbulescu ş. a. au contribuit 
la „revizitarea“ teoretică şi critică a creaţi-
ei shakespeariene. Nicoleta Cinpoeş, care 
activează de un deceniu în patria marelui 
Will (a predat în învăţământul universitar 
la Warwick şi Worcester), a publicat recent 
o teză de doctorat ce se remarcă prin nouta-
te tematică şi originalitate a abordării: „As 
a Stranger Give it Welcome“: Romanian 
Hamlet between 1808 and 2008 (Edwin 
Mellen Press, Lewiston, New York). George 
Volceanov, laborios traducător şi cercetător 
al operei shakespeariene, a anunţat reluarea 
publicării unei noi ediţii integrale a acesteia 
la Editura Paralela 45, un proiect mai mult 
decât meritoriu, de anvergură culturală şi 
de o deosebită valoare exegetică şi critică. 
Cercetarea operei shakespeariene este mai 
puţin cunoscută publicului larg, fi indcă an-
gliştii de astăzi majoritar universitari (şi nu 

sunt singulari) publică aproape exclusiv în 
limba engleză, aşa cum G. Volceanov însuşi 
observă în studiul introductiv al primul vo-
lum reeditat din piesele marelui dramaturg. 
Aşadar în 2010, la Editura Paralela 45, a 
apărut deja William Shakespeare * Opere 
I, cuprinzând Sonete şi Furtuna în noi 
versiuni româneşti. Sonetele sunt traduse 
de Violeta Popa, iar Furtuna de George 
Volceanov, îngrijitorul ediţiei. Aşadar, 
precum unele ediţii engleze, reeditarea în 
curs debutează cu Furtuna, considerată de 
anumiţi istorici literari drept „testamentul 
marelui Will“, „Will´s will“, şi fi gurând, de 
regulă, în încheierea listei.

Studiul introductiv, al cărui autor este 
tot George Volceanov, re-
pune pe tapet problematica 
traducerii, lansând o idee 
nouă, interesantă, şi anume: 
actualizarea textelor lui W. 
Shakespeare, în sensul cură-
ţirii de arhaismele fonetice şi 
lexicale şi înlocuirea lor cu 
forme la zi, pe înţelesul publi-
cului de astăzi. Concepţia este 
completată cu altă atitudine, 
cea raportată la fi delitatea faţă 
de text, recte renunţarea la 
anumite eufemisme ce înlo-

cuiau termeni consideraţi vulgari în textele 
originale – e vorba în special de cuvinte 
ce se referă la sex şi organe genitale. În 
spiritul detabuizării limbii literare, dar şi 
al exactităţii traducerii, George Volceanov 
propune şi realizează/ va realiza traducerea 
lor ca atare în româneşte. Iată o parte din 
acest text, efectiv programatic:

„Editura Paralela 45 îşi propune o edi-
ţie românească sută la sută necenzurată din 
punct de vedere politic, social şi religios 
şi nebowdlerizată (adică necenzurată în 
latura obscen-argotică a limbii), o ediţie în 
care să nu-şi mai aibă locul termeni precum 
„vodă“ în loc de „rege“, sau „chiabur“ în 
loc de „răzeş“, în care „Dumnezeu“ să nu 
fi e parafrazat prin „pronia“, „Cerul“ sau 
„Cerurile“, nici scris cu d; o ediţie în care 
termenii fără perdea folosiţi de Shakespeare 
pentru organele genitale sau actele sexu-
ale (în conformitate cu spiritul eliberat de 
falsă pudoare al Renaşterii, ilustrat şi de 
Rabelais, Aretino şi-atâţia alţii) să îşi aibă 
echivalentul argotic românesc…“.

Întru totul de acord cu fi delitatea tra-
ducătorului faţă de text, dar actualizarea 
acestuia poate isca unele controverse, pen-
tru că, din punct de vedere auctorial, ea re-
prezintă o imixtiune neautorizată în forma 
originală. În cazul lui Shakespeare, ne spu-
ne George Volceanov, dramaturgul însuşi a 
scris mai multe variante ale câtorva piese, 
a colaborat la scrierea lor cu alţi autori 
contemporani, între care cel mai cunoscut 
şi cooperant este John Fletcher. Este dat ca 
elocvent exemplul lui Hamlet care a cunos-
cut trei versiuni de autor, datate 1603, 1604 
şi 1613… Ar fi  acesta un argument sufi ci-
ent pentru actualizarea textelor? Îi poate 
el convinge pe nostalgici, pe purişti ori pe 
degustătorii de savori textuale arhaice? Alt 
aspect, specifi c autorilor dramatici englezi 
din epoca elisabetană şi iacobită (a doua 
jumătate a veacului al XVI-lea şi începu-
tul celui următor), se leagă de îmbogăţirea 
limbii vorbite prin invenţii lexicale. Este o 

situaţie perfect plauzibilă, mai ales în cazul 
limbii engleze, poate cea mai inventivă 
dintre limbile europene sub aspect lexical, 
dar şi al creativităţii scriitorilor, care se 
extinde şi asupra materialului lingvistic; să 
nu uităm apoi că William Shakespeare este 
un mare poet, atât al textului dramatic, dar 
şi al poeziei pure, cazul Sonetelor fi ind mai 
mult decât relevant:

„Shakespeare şi contemporanii au 
inventat o uriaşă masă de cuvinte noi. 
Generaţia de aur a poeziei elisabetane şi 
iacobite era concepută de contemporani 
ca un grup de autori inovatori. Pe spec-
tatori şi cititori limba folosită de aceştia 
îi surprindea la tot pasul prin noutatea 
termenilor folosiţi. Lumea pleca acasă de 
la un spectacol ca de la o conferinţă, reţi-
nând cele mai recente cuvinte învăţate la 
teatru. Shakespeare însuşi a consemnat 
în piesele sale reacţia omului dornic să-şi 
îmbogăţească vocabularul cu termeni ne-
maiauziţi“. În continuare, pentru ilustrarea 
constatării, George Volceanov dă exemplul 
a două personaje: „Sir Andrew Aguecheek 
îşi notează într-un carneţel cuvintele fo-
losite de Viola în timpul vizitei făcute de 
aceasta Oliviei în A douăsprezecea noapte 
[…],  iar judecătorul  Shallow laudă inven-
tivitatea lingvistică a caporalului Bardolph 
în Henric al IV-lea […]“.

Incitantă, aproape răscolitoare această 
informaţie, dar, dacă ne gândim la  moda 
pe care, şi la noi, au stârnit-o, la vremea 
respectivă, invenţiile lingvistice, satirice 
şi parodice, din piesele lui Alecsandri şi 
Caragiale, parcă ne recăpătăm cumpătul. 
Iertată să-mi fi e comparaţia, dar Caragiale, 
cel puţin, trece şi astăzi viu printre noi, 
şi nu altul este cazul lui Shakespeare, în 
Anglia şi în lume.

În continuarea amplului studiu intro-
ductiv George Volceanov însăilează un fel 
de compendiu al studiilor shakespeariene, 
cu o istorie de patru secole. S-au scris sute 
şi sute de studii şi ediţii de foarte bună 
calitate, în special în Marea Britanie şi în 
Statele Unite, însă şi în toate ţările lumii 
civilizate. În funcţie de spiritul epocii dar 
şi al autorilor şi al editorilor, sunt cazuri 
când ele se afl ă în raporturi consensuale, 
dar şi destule cazuri când vin în contradic-
ţie unele cu altele. George Volceanov trece 
în revistă şi varietatea metodelor critice 
aplicate în studiul lui Shakespeare, el fi ind 
un adept al criticii interpretative, care se 
apropie de semnifi caţiile textului, precum 
şi un critic pertinent al metodele deforman-
te, rigide sau narcisiste – metodă de dragul 
metodei, limbaj sofi sticat pentru plăcerea 
beţiei de cuvinte pretenţioase, metode care 
golesc textele de conţinutul lor artistic. G. 
Volceanov se alătură criticilor anglo-saxoni 
care contestă justeţea unor metode socotite 
de ei inadecvate sau inefi ciente, aşa-zisele 
„metode pariziene“, ce provin de la Lacan, 
Barthes, Derrida, Foucauld.

Un ultim capitol este consacrat valorifi -
cării spectaculare şi critice a lui Shakespeare 
în România, pornind de la primele puneri 
în scenă, referinţe şi traduceri din întâia ju-
mătate a secolului al XIX-lea (Ioan Barac, 
Gheorghe Asachi, Cezar Bolliac, Dimitrie 
Ghica, fraţii Scarlat), şi ajungând la am-
ploarea traducerilor, studiilor, montărilor de 
după 1950, menţionând pe faimoşii anglişti 

Leon Leviţchi, Dan Duţescu, Andrei 
Bantaş, Mihnea Gheorghiu. Cât despre cei 
de azi, ei sunt aplicaţi şi productivi, dar 
nu prea cunoscuţi cititorilor obişnuiţi pen-
tru simplul motiv că publică mai puţin în 
româneşte. 

Aşa cum spuneam ab inizio, primul 
volum din opera lui William Shakespeare 
într-o nouă ediţie completă se deschide 
cu cele 154 de sonete. Într-o frumoasă 
traducere, „reactualizată“ în spiritul limbii 
române contemporane, dar care nu poate, 
totuşi, „îmblânzi“ chiar toate difi cultăţile şi 
obscurităţile, semnată de Violeta Popa, cu 
o prefaţă (Eugenia Gavriliu) şi o postfaţă 
(Veronica Popescu), această ultimă editare 
se alătură viziunii de traducător şi de îngri-
jitor a lui George Volceanov. Într-un cuvânt 
– o iniţiativă demnă de elogii, un autentic 
act de cultură.

Traduttore /
    Traditore

Ioan
LASCU

Shakespeare revisited

Revista şi Editura
Scrisul RomânescScrisul Românesc

organizează

Se adresează celor care nu au 
împlinit 35 de ani şi nu au debutat 
publicistic sau în volum.

Concursul se desfăşoară în urmă-
toarele secţiuni: poezie, proză, teatru, 
eseu.

Lucrările vor fi semnate cu un 
motto, care se va regăsi de asemenea şi 
pe un plic închis ataşat manuscrisului. 
El va cuprinde numele şi prenumele 
concurentului, data de naştere, adresa, 
numărul de telefon, eventual şi premii-
le obţinute la alte concursuri literare.

Manuscrisele vor fi  trimise, până 
la data de 30 septembrie 2010, pe 
adresa:

Revista – Editura
Scrisul RomânescScrisul Românesc,

str. C. Brâncuşi, nr. 24,
Craiova.

Un juriu alcătuit din personalităţi 
ale lumii literare va acorda câte un 
premiu pentru fi ecare secţiune, separat 
pentru revistă, separat pentru editură.
Relaţii suplimentare se pot obţine la

Tel: 0722/753 922; 0351/404 988

CONCURS DE DEBUT

George Volceanov şi Violeta Popa
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R estul e tăcere – acestea au 
fost ultimele cuvinte rostite 
pe scena Teatrului Naţional 

„Marin Sorescu“ din Craiova la încheie-
rea Festivalului Internaţional Shakespeare, 
ediţia 2010, dedicat în exclusivitate trage-
diei lui Hamlet. Numai că această tăcere 
este doar aparentă, tulburată de ecourile la 
prestigioasa manifestare. 

Receptarea lui Hamlet este o formă 
de colaborare care traversează secolele 
şi intersectează limbile, presupunând re-
evaluarea unui personaj, putând oferi un 
backstory, sau o nouă voce unor personaje 
marginalizate la origine. Deplasarea într-
un gen diferit poate prezenta o re-citire a 
piesei dintr-un punct de vedere revizuit. 

Mă refer aici la un angajament de durată, 
nu la o aluzie trecătoare. Angajarea poli-
tică sau etică adeseori transformă decizia 
unui autor sau actor de a-l re-interpreta pe 
Hamlet. 

Dar să recapitulăm: Englezul Shake-
speare scrie despre tragedia prin care tre-
ce moştenitorul unui prinţ danez, atacat de 
moştenitorul unui rege norvegian. Tatăl 
prinţului danez îl ucisese pe tatăl prinţului 
norvegian, urmarea fi ind dorinţa de răz-

bunare şi desăvârşire a răzbunării de către 
norvegianul neîndreptăţit. La rândul său, 
danezul Hamlet, nutreşte aceeaşi intensă 
dorinţă de răzbunare, dar nu împotriva unui 
duşman extern, ci a unuia intern, fratele bă-
trânului Hamlet, acum căsătorit cu fosta 
soţie a regelui danez, mama Prinţului. 

Ne situăm, de la bun început, în spaţiul 
scandinav. Lucrurile se complică atunci 
când citim sau vizionăm piesa. Pentru a 

asista, răvăşit de durere, la funeraliile bă-
trânului Hamlet şi la căsătoria incestuoa-
să a mamei sale cu fratele tatălui, Prinţul 
Hamlet revine acasă, în Danemarca, re-
nunţând pentru o vreme la studiile de la 

Wittenberg, în Germania, fi eful doctrinei 
luterane. Laertes, fi ul lui Polonius, cere 
acordul regelui de a reveni la Paris, în 
Franţa, iar tatăl acestuia tocmeşte spioni 
pentru a-l supraveghea. Hamlet este întâm-
pinat la Elsinore de colegi de facultate dar 
şi de petreceri – bunul Horaţio, precum şi 

dubioşii şi nedoriţii amici cu nume iudeo-
germanic, Rosencrantz şi Guildenstern, ce-
tăţeni ai aceleiaşi Europe şi slujitori (dez)
interesaţi ai Regelui Claudius. Ca o solu-

ţie de criză, Hamlet este trimis în Anglia, 
pentru a fi  ucis de regele perfi dului Albion, 
aliat al proaspătului rege danez. Fortinbras 
vine din Norvegia, pentru a face ordine. 

Cercul se închide. 
Au trecut patru sute de ani de când 

s-a jucat pentru prima dată această piesă. 
Festivalul Shakespeare ne-a readus-o în 
atenţie la un mod exploziv, ca o culminare 
a ediţiilor precedente. Pentru prima dată, 
alături de producţiile de o mare valoare 
prezente, componenta strict academică a 
Festivalului ne-a oferit, în paralel cu se-
siunea dedicată specialiştilor din lumea 

teatrului, prima sesiune de comunicări 
a universitarilor care predau opera lui 
Shakespeare. Sesiunea a durat nu mai puţin 
de patru zile, motiv pentru care am propus 
organizatorilor declararea unei Conferinţe 
Internaţionale Shakespeare care să aibă loc 
sub egida Festivalului începând cu ediţia 
din 2012. Simpla parcurgere a listei ce-

lor înscrişi la cele două sesiuni ne oferă o 
imagine globală a interesului pentru studi-
erea lui Shakespeare: s-au înscris experţi 
din Canada şi Statele Unite, din Franţa 
şi Marea Britanie, Germania, Suedia, 
Polonia, Lituania, Rusia şi Georgia, din 
India, Japonia şi Coreea de Sud, Ungaria, 

Bulgaria, Ucraina, Grecia şi, desigur, 
România, un total de aproape cincizeci de 
specialişti: regizori, critici teatrali, profe-
sori universitari, doctoranzi.

„Cine-i acolo?“ – sunt cuvintele cu care 
a început fi ecare reprezentaţie cu Hamlet 
din 1601 până astăzi, şi fi ecare ediţie ti-
părită începând cu 1603. Cine este Prinţul 
Hamlet? Cine este fantoma care îl terori-
zează? Ce poveste îl roagă Hamlet pe prie-
tenul său Horaţio să spună înainte ca restul 
să devină tăcere? Iată doar câteva întrebări 
la care diferitele producţii şi traduceri ale 
piesei au încercat să răspundă, iar sesiu-
nea de comunicări Worldwide Hamlet in 
Performance and Translation („Hamlet în 

lume pe scenă şi în traducere“) şi-a propus 
să genereze o discuţie despre modul în care 
piesa Hamlet a fost generatoare de sensuri 
în contexte specifi ce istorice, geografi ce, 
culturale şi lingvistice.

În comunicarea sa, Ros King (Marea 
Britanie) comentează maniera în care 
Hamlet – fără a mai socoti cele trei versiuni 
existente şi nenumăratele traduceri – reu-
şeşte să genereze reacţii de genul versiunii 
scenice a lui Michael Bogdanov (1978) cu 

aluzii la invadarea Cehoslovaciei de nazişti 
şi apoi de trupele sovietice, sau a transpu-
nerii lui Ingmar Bergman, şi, nu în ultimul 
rând, a producţiei din 1985 a Teatrului 
Bulandra, cu aluzii la dictatură. Întrebarea 

Despre dimensiunea globală a europeanului Hamlet
Sesiune de comunicări a universitarilor care predau opera lui Shakespeare

Emil SÎRBULESCU

George Banu

Ludmila Patlanjoglu (România),  Michel Vaïs (Canada), Ian Herbert (Marea Britanie), George Banu (Franţa)

Emil Sîrbulescu, Stanley Wells, Paul Edmondson

Joan Griffi th (Marea Britanie), Ion Parhon,
Mariana Ciolan...

Olga Kubinska (Polonia)

Georgi Niagolov (Bulgaria)

Veronika Schandl (Ungaria)

Odette Blumenfeld (România)

Saffron Walking (Marea Britanie)

Kaori Kobayashi (Japonia)

Michael Dobson (Marea Britanie)

Nicoleta Cinpoeş (Marea Britanie),
Vasso Yannakopoulou (Grecia)
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care se pune este dacă toate aceste inter-
pretări există doar în mintea regizorului, 
sau dacă piesa conţine ceva care, separat 
de confl ictul în sine şi de limba în care se 
joacă piesa, încurajează o asemenea diver-
sitate de interpretări. 

Joan Griffi th (Marea Britanie) anali-
zează nuanţele politice ale producţiei din 
2008 de la Royal Shakespeare Company 
(RSC). Patrick Stewart, în rolul lui 
Claudius, oferă nu numai un subtil con-
ducător machiavelic, dar şi un discret po-
litician al timpurilor noastre, preferând, în 
locul sceptrului, pixul puterii birocratice. 
În vreme ce fratele lui, bătrânul Hamlet, 
fusese un imperialist, anexând, prin război, 
porţiuni din Norvegia, Claudius preferă 
să trimită ambasadori de pace Norvegiei, 
pregătindu-se în secret de război. Această 
deplasare de la dominaţie la cooperare poa-
te fi  considerată o nuanţă post-colonială. 
Prezenţa actorilor de culoare în producţia 
RSC sugerează integrarea fostelor colonii 
în centrele de putere.

Monica Matei-Chesnoiu (România) 
abordează producţia regretatului Vlad 
Mugur din 2001, prilej de subtilă medita-
ţie asupra morţii şi a unei lumi „ieşite din 
ţâţâni“. Fără a insista pe încercările diferiţi-
lor regizori români de a se folosi de Hamlet 
pentru subminarea ideologiei comunis-
te, studiul prezintă o versiune a piesei în 
România post-comunistă, într-un teatru 
aparent eliberat de cenzura ideologică, şi în 
care politicul nu ar trebui să deţină o pozi-
ţie cheie. Vlad Mugur înfăţişează o lume 
în reconstrucţie, unde nimeni nu câştigă 
şi nici nu pierde, iar judecata politică este 
inexistentă. 

Deosebit de interesantă s-a dove-
dit abordarea oferită de Emi Hamana 
(Japonia), care analizează producţia teatru-
lui Ryutopia-Noh ca o parte a unui posibil 
proiect internaţional de a poziţiona produc-
ţiile shakespeariene de după 1990 din în-
treaga lume într-un cadru global pe fundalul 
creşterii interculturalismului şi a studiilor 
de teatrologie. Spectacolul japonez oferă o 
sinteză originală între piesa shakespeariană 
şi teatrul tradiţional japonez. Dacă specta-
colul este văzut dintr-o perspectivă globală, 
se constată o relaţie strânsă cu producţiile 
de la Royal Shakespeare Company. Cadrul 
global este împărţit de o axă verticală, pe 
care polii opuşi sunt textul şi interpretarea, 
şi o axă orizontală, cu echivalenţii mono-
culturalismului rezidual (eurocentrism, 
modernism, etc.) şi interculturalismul 
emergent (pluralism cultural, postmoder-
nism, postcolonialism, etc.). Spectacolul 
teatrului Ryutopia se situează spre centrul 
acestei diagrame, în vreme ce producţiile 
RSC sunt mai degrabă text-centrice. 

Mika Eglinton (Marea Britanie) 
abordează o altă producţie japoneză, la 
Shizuoka Performing Arts Center (SPAC) 
în regia lui Satoshi Miyagi (2008), propu-
nându-şi să răspundă la următoarea între-
bare: Cum ar putea o traducere contempo-
rană în limba japoneză şi o transformare a 

piesei Hamlet mânui o lamă politică ascu-
ţită atunci când condiţiile sale politice sunt 
disimulate sau redefi nite printr-o punere în 
scenă a tradiţiilor interculturale ale spec-
tacolului? Răspunsul este încercarea de a 
înţelege politica disimulării şi disimularea 
politicii care acţionează în momentul pune-
rii în scenă, editării, traducerii şi regizării 
piesei. Olga Kubińska (Polonia) se referă 
la trei producţii emblematice pentru teatrul 
polonez: Hamlet-ul lui Krzysztof Klata, 
realizat la şantierele navale din Gdańsk, 
şi spectacolul lui Łukasz Barczyk la mi-
nele de sare de la Wieliczka, şi producţia 
lui Warlikowski la Varşovia. Piesele abor-
dează problematica noului rol al femeii în 
lumea post-comunistă (sau postcolonială). 
Concentrându-se asupra încercărilor lui 
Hamlet de a face faţă provocărilor vieţii 
într-un nou context, piesele par să denigre-
ze rolul Gertrudei, repartizându-i sarcina 
de a da glas neliniştile şi aşteptările feme-
ilor din Noua Polonie. Aceste reprezentaţii 
postcoloniale ale piesei oferă o nouă di-
mensiune a traducerii intersemiotice, prin 
înscrierea piesei în peisajul postindustrial, 
postcolonial.

Lucrarea prezentată de Georgi 
Niagolov (Bulgaria) se referă la adaptarea 
lui Nikolay Georgiev, Hamlet, sau trei bă-
ieţi şi o fată, bazată pe articolul emblematic 
al lui Jan Kott, Hamlet de la mijlocul seco-
lului şi pe adaptarea cu tonuri politice a lui 
Heiner Müller, Hamletmachine. Întrebarea 
pe care şi-o pune autorul este de ce o piesă 
considerată drept subversivă de autorităţile 
comuniste continuă să tulbure conştiinţele 
în prezent, într-o societate caracterizată de 
libertate politică. 

Veronika Schandl (Ungaria) discută 
dispariţia treptată a lui Hamlet din piesa cu 
acelaşi nume, proces care-şi are originile 
în anii ’80, şi în problemele pe care le au 
maghiarii atunci când trebuie să vorbească 
despre propriul lor trecut. 

Odette Blumenfeld (România) ana-
lizează maniera în care în trei producţii 
româneşti şi una lituaniană abordează ne-
bunia şi moartea Ofeliei transpuse în lim-
bajele scenice. 

Saffron Walking (Marea Britanie) 
a venit cu o prezentare detaliată a unei 
adaptări în dialectul mandarin realizată de 
Teatrul de Artă al Poporului din Beijing, 
încercând să explice modul în care po-
vestea unui prinţ danez pe jumătate mitic 
de la începuturile Evului Mediu european 
ajunge, prin prisma piesei lui Shakespeare 
şi al anxietăţilor din sec. al XVI-lea, să fi e 
considerată ca reprezentativă pentru forma 
şi presiunile experienţei urbane chineze. 

Aneta Mancewicz (Polonia) investi-
ghează abordări ale personajului Hamlet 
din perspectiva unei teorii teatrale post-
dramatice, introdusă de criticul german 
Hans-Thies Lehmann. Referindu-se la pro-
ducţia companiei Wooster Group (2006) 
şi a companiei Videotheatre, Hamlet din 
Gliwice (2006), prezentarea examinează şi 
explică eforturilor celor doi actori de a fi  
sau a nu fi  Hamlet, în contextul istoriei sce-
nice a piesei şi în lumina evoluţiile recente 
din teatrul european. 

Dana Monah (România) analizea-
ză spectacolul de music-hall Un cabaret 
Hamlet realizat de Matthias Langhoff în 
2006, şi încearcă să stabilească măsura în 
care utilizarea esteticii spectaco-
lelor de music-hall, a referinţelor 
la practica traducerii (ca o de- şi 
re-contextualizare, ca un prim 
pas către adaptare) contribuie 
la transformarea producţiei lui 
Langhoff într-o rescriere a capo-
doperei shakespeariene. 

În sfârşit, Pia Brînzeu 
(România) oferă o deosebit de in-
teresantă interpretare a numeroa-
selor fi lme postate pe YouTube, 
în care Hamlet durează de la patru secunde 
la două minute, manifestări postmoderne 
adresate unui grup de cunoscători ai piesei. 
Deşi constituie o îndepărtare de la tragedia 
shakespeariană, aceste fi lme catalizează 
ampla revoluţie generată de tehnologia 
informatică.

Ultimul grupaj de comunicări a abor-
dat unele aspecte ale traducerii textului 
shakespearean. Astfel, Seong-Kwan-Cho 
(Corea de Sud) analizează relaţia proble-
matică dintre traducătorii piesei Hamlet 
şi oamenii de teatru care au jucat un rol 
defi nitoriu în prezentarea lui Shakespeare 
unui public larg. Autorul ilustrează istoria 
traducerilor piesei în limba coreeană înce-
pând cu 1960 şi se referă la stilul traduce-
rilor în trei ediţii de referinţă. Urmează o 
investigare a modului în care traducerile 
au infl uenţat interpretarea scenică în spec-
tacolele oferite de trei companii teatrale: 
Hamlet (Street Troupe, 2010), Hamlet 
(Golmokgil, 2005), şi Hamlet de la Răsărit 
(Nottle, 1999). Rezultatul a fost tot atâtea 
atitudini faţă de text: loialitate şi respect 

(Street Troupe), exploatarea la maxim a 
textului (Golmokgil) şi contextualizarea, 
sau ascunderea textului (Nottle). 

George Volceanov (România), ultimul 
traducător al celor trei versiuni cunoscu-
te ale piesei Hamlet (Paralela 45, 2010) 
se referă la necesitatea realizării unor noi 
traduceri ale textului shakespearean, dialo-
gul dintre traducerile anterioare şi cele mai 
recente, noutăţile avansate de traducători, 
traducerea celor trei texte şi lărgirea cano-
nului shakespearian în România, precum 
şi relaţia subtilă dintre I. L. Caragiale şi 
Hamlet. 

Mădălina Nicolaescu (România) face 
o comparaţie între traducerea lui Dan 
Amedeo Lăzărescu (2006) şi traduceri-
le publicate în anii comunismului: Leon 
Leviţchi (1964), Vladimir Streinu (1964) 
şi Ion Vinea (1971). De asemenea, se fac 
referiri la textele puse în scenă de Tompa 
Gabor (1997) şi Liviu Ciulei (2000) care 
– în opinia autoarei, încă nu au fost tradu-
se. Se pune întrebarea: ce modifi cări pot fi  
constatate în privinţa normelor traducerii 
literare, şi ce modifi cări ale vocabularului 
politic au fost, sau nu au fost, efectuate. 

Vasso Yannakopoulou (Grecia) se 
referă la o redare postmodernă a piesei 
Hamlet în limba greacă, realizată de Yorgos 
Himonas în 1988, şi prezintă receptarea 
pozitivă în Grecia atât a traducătorului cât 
şi a traducerii, cu o prezentare a opiniilor 
lui Himonas despre limbă, Shakespeare şi 
arta traducerii. 

În sfârşit, Darya Lazarenko (Ucraina), 
face un istoric al traducerilor piesei în limba 
ucraineană, de la prima traducere realizată 
de Pavel Sventsytskiy în 1865, la versiunea 
plină de vulgarităţi şi chiar cuvinte obsce-
ne publicată de scriitorul postmodern Yurii 
Andrukhovich în 2008. Prima traducere a 
însemnat o provocare a ideologiei ţariste 
care considera ucraineana un dialect al lim-
bii ruse, potrivită pentru o utilizare domes-
tică şi incapabilă de a reproduce profun-
zimea textului shakespearian, în vreme ce 
ultima versiune – prin strategiile de simpli-
fi care, modernizare şi vulgarizare aplicate 
textului – ridică noi întrebări specialistului: 
ce fel de oglindă pune traducătorul în faţa 
publicului, şi ce informaţii oferă această 
traducere despre textul shakespearian şi 
noile condiţii în care a fost realizată.

În loc de concluzie la această trece-
re în revistă a comunicărilor prezentate, 
putem afi rma fără să greşim că piesa lui 
Shakespeare este exemplul elocvent al 
unui text-sursă adaptat şi însuşit prolifi c 
de numeroase culturi naţionale de pe toate 
continentele. Explicaţia s-ar putea găsi în 
notele regizorului chinez Lin Zhaohua, la 
producţia din 1994: 

„Hamlet este unul dintre noi. Pe stradă, 
putem trece pe lângă el fără a-l cunoaşte. 
Gândurile care-l torturează pe el ne tortu-
rează şi pe noi în fi ecare zi. Alegerea pe 
care el trebuie să o facă este aceeaşi alegere 
cu care şi noi ne confruntăm zilnic. A fi  sau 
a nu fi  este o problemă fi losofi că, dar şi o 
chestiune concretă, mai mare sau mai mică, 
din viaţa noastră. A fi  sau a nu fi : nu poţi 
alege decât una din aceste alternative.“

Vasso Yannakopoulou (Grecia), Mădălina Nicolaescu (România), Seong-Kwan Cho (Coreea de Sud), 
Darya Lazarenko (Ucraina), George Volceanov (România)

Participanţi la Sesiunea de Shakespeareologie
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Mihai ENE

Shakespeare şi lumea ca teatru

C ritic de teatru atent şi informat, 
eseist complex şi rafi nat, profesor 
de studii teatrale la prestigioasa 

universitate Sorbonne Nouvelle (Paris III) 
şi autor a numeroase volume antologice 
editate la cele mai importante edituri pari-
ziene, George Banu este, în prezent, fi gura 
cea mai proeminentă de intelectual român 
care a reuşit să se impună în Occident. Opera 
sa, variată şi descoperind mereu valenţe 
surprinzătoare ale autorului său, se centrea-
ză totuşi în jurul teatrului, deşi depăşeşte 
mereu simplele limite ale teatrologiei. Dacă 
în Scena supravegheată analizele teatrale 
sunt dublate de un discurs fi e politologic, 
fi e de refl ecţie fi losofi că, în Spatele omului 
postura omului întors cu spatele este studi-
ată în tandem cu artele plastice.

Shakespeare reprezintă, pentru George 
Banu, o preocupare constantă – şi nici nu 
se putea altfel, căci cel mai important dra-
maturg nu poate fi  ignorat de un critic de 
teatru care se respectă şi de un eseist care 
vine dinspre această lume. De curând, a 
apărut şi în româneşte, la Editura Nemira 
– după ce, în prealabil, apăruse în limba 
franceză la Editura Gallimard – o antologie 
comentată (după cum ne anunţă coperta) 
intitulată Shakespeare, lumea-i un teatru, 
în care George Banu adună, cu migală şi 

pasiune de colecţionar scrupulos, toate re-
ferinţele shakespeariene la motivul lumii 
ca teatru, dar şi la situaţia reciprocă, mai 
puţin evidenţiată, a teatrului ca lume. 

După cum ne avertizează autorul încă 
de la fi nalul Prefeţei sale, „Această anto-
logie nu este deloc neutră: ea încearcă să 
adune laolaltă crâmpeie dintr-o gândire 
în act, practică, aplicată, animată de jocul 
contrariilor, alternând decepţia cu speranţa 
şi devenind astfel o gândire a incertitudinii 
active. Shakespeare este prezent în paginile 
ei nu pentru a ne linişti, nu pentru a ne în-
curaja, ci pentru a ne ţine în viaţă. Pe noi şi, 
împreună cu noi, teatrul. Este şi efectul pe 
care dorim să îl aibă antologia. O infuzie de 
vitalitate şi o meditaţie despre arta teatrului 
la un loc“.

Motivul lumii ca teatru este unul vechi, 
încă din Antichitate, de la stoici şi cinici, de 
la Antistene şi Marc Aureliu, lumea fi ind 
văzută ca o amplă scenă pe care fi ecare îşi 
joacă rolul prestabilit de soartă. Persistenţa 
şi permanenţa acestui motiv în literatura 
şi gândirea europeană este dovedită prin 
revenirea sa în forţă în epoca barocă, de 
data aceasta, sub infl uenţa creştinismului, 
rolurile fi ind distribuite de Dumnezeu, dar 
omul putând să-şi aleagă şi condiţia de 
spectator, refuzându-şi un eventual rol pe o 

scenă aşa de dezolantă, atât la Shakespeare, 
cât şi la Calderon de la Barca, la ultimul 
fi ind dublată şi de cealaltă viziune de re-
ferinţă pentru autor şi la care s-a raportat 
apoi întreaga desfăşurare romantică: viaţa 
ca vis. Scepticismul lui Schopenhauer nu 
se putea regăsi mai bine decât în acest mo-
tiv, care îi oferă metafora potrivită pentru 
observaţia amară a deriziunii lumii. La 
noi, sub toate aceste infl uenţe, Eminescu 
împărtăşeşte aceeaşi viziune despre lume 
şi viaţă („Alte măşti, aceeaşi piesă“), reco-
mandând, şi el, alături de magistrul său de 
sufl et, Schopenhauer, aceeaşi prudenţă în 
manifestarea pe scena lumii şi privilegiind 
condiţia de spectator neimplicat şi critic, 
detaşat şi impasibil.

La Shakespeare însă, aşa cum încearcă 
şi reuşeşte să demonstreze volumul de faţă, 
refl ecţia asupra lumii ca teatru, dar şi asupra 
teatrului ca lume, vine mai ales din practi-
ca teatrală, din confruntarea permanentă cu 
jocul actorilor, cu problemele ce se ivesc în 
demersul dramaturgic. În fond, pe George 
Banu îl interesează, aici, toate referinţele 
shakespeariene la teatru, atât la condiţia sa 
– defi niţia sa, rolul său, situaţia actorului 
etc., cât mai ales la practica sa – repetiţii, 
indicaţii de regie, costume şi qui-pro-quo-
uri etc. Dincolo de motivul lumii ca teatru, 
se confi gurează aici o viziune recompusă 
despre teatru, pe care Shakespeare nu o 
coagulează într-un discurs coerent, dar ale 
cărei refl exii sunt dispersate în întreaga sa 
operă.

Deşi nu are structura unui eseu, această 
antologie depăşeşte cu mult o simplă co-
lecţie adnotată de versuri şi replici shakes-
peariene. George Banu reuşeşte, dincolo 
de selecţia riguroasă, prin comentariul 
pertinent şi „înţelegător“, cu multiple co-
nexiuni şi referinţe (la un moment dat, se 
spune despre un vers shakespearian că este 
„întru totul brookian“), care nu sufocă, ci, 
dimpotrivă, luminează textul, performanţa 
de a transforma această antologie într-un 

text polimorf: jurnal de lector erudit şi fas-
cinat deopotrivă, meditaţie oblică asupra 
teatrului, folosind textul lui Shakespeare ca 
pretext parcă de a-şi organiza propria lume 
ca teatru, studiu amplu desfăşurat în faţa 
noastră în stadiul de şantier bine organizat. 
Căci nimic nu este lăsat aici la întâmplare, 
replicile, versurile şi metaforele shakes-
peariene fi ind ordonate în funcţie de teme 
bine conturate şi care sunt, pentru George 
Banu, preocupări şi puncte de atracţie mai 
vechi. Astfel, autorul se opreşte la subiec-
te precum „Actorul şi dublul său statut“, 
„Visul unei nopţi de vară: repetiţiile pregă-
tesc jocul“, „Costume şi incertitudini iden-
titare“, „Spectator şi public“, „Puterile şi 
deriziunea teatrului“, „Hamlet“, „Prologuri 
şi Epiloguri: convenţie şi vis“, „Teatrul 
improvizat: jocuri şi capcane“, „Viaţa ca 
piesă de teatru şi omul ca actor“ şi, în fi ne, 
„Lumea-i un teatru“, ca un corolar pentru 
toate celelalte.

Captivantă fără a fi  comercială, erudită 
fără a fi  aridă, cartea Shakespeare, lumea-i 
un teatru reconfi gurează, prin orchestraţia 
savantă şi exegeza pertinentă a lui George 
Banu, viziunea despre teatru a „Marelui 
Will“, reuşind să readucă în conştiinţa citi-
torului-spectator o lume mai fascinantă, în 
care totul pare posibil şi în care ne place să 
ne cufundăm cu voluptate: teatrul, ca uni-
vers alternativ şi în continuă mişcare.

S hakespeare, arată Harold 
Bloom în Canonul occidental, 
este „canonicul canonicilor“, 

întrucât el „reface spaţiul canonic de după 
şi de dinaintea sa“. Prin urmare, apare fi resc 
ca acest scriitor-principiu să fi e permanent în 
atenţie. Subsecvent, la fel de natural este ca 
Hamlet, cel mai important monument teatral, 
să trăiască prin noi şi noi puneri în scenă, prin 
resuscitante de sens şi variate interpretări.

Din punct de vedere existenţial, Hamlet 
este edifi cat pe o tematică de neocolit. În 
subsidiarul acesteia, ca mecanism secund de 
fi siune semnifi caţională, se instituie o idea-
tică ce iradiază conjugat şi mesaje cu impact 
conex literarului: mesaje morale, mesaje 
fi losofi ce şi de situare în lume. Temele de 
bază sunt general umane şi depăşesc mo-
mentul: iubirea (parentală, hetero sexuală), 
solitudinea, încrederea, uitarea, istoria, 
moartea. Din fi gurarea temelor iradiază idei, 
iar din ţesătura structurată de motive şi trăiri 
imaginare se degajă elemente de proiecte 
existenţiale. Cel mai pregnant proiect lite-
rar al piesei este Hamlet. Acesta devine şi 
rămâne în istoria literaturii drept o formulă 
existenţială canonică.

Formula hamletiană se sprijină pe câteva 
noduri tematico-ideatice antrenate în mersul 

gândirii de un act fundamental: deliberarea. 
Modul în care apar proeminent în dis cursul 
teatral actele de deliberare îl reprezintă 
monologul. K. Jaspers aprecia că, alături de 
moarte, culpă, hazard şi nesiguranţă, singu-
rătatea este una dintre situaţiile ce defi nesc 
identitatea omului în lume. Solitudinea re-
prezintă fundalul formulei existenţiale ham-
letiene. Pe această bază se pot discrimina 
câteva elemente nodale ale ecuaţiei funcţi-
onale a personalităţii sale. Mai întâi, Hamlet 
se arată a fi  o conştiinţă deliberatoare, onestă 
în raport cu sine şi cu alteritatea. În mare 
parte tragedia sa provine din conştiinţa deli-
beratoare şi din trăirea în numele unui ideal 
care determină această conştiinţă ca, în mod 
onest şi autentic, să dea dreptate celuilalt 
chiar în defavoarea conservării stării proprii 
de bine, echilibru şi confort.

În raport cu asprimea şi cu urgenţa in-
teresului său major, Hamlet constată şi se 
obligă să dea dreptate şi celuilalt. Se înde-
părtează astfel de rezonanţa de meschin a 
interesului său imediat şi se afundă în sufe-
rinţe sfâşietoare.

O convingere luminoasă în biruinţa 
binelui şi a adevărului modelează raţionali-
tatea de cristal a prinţului întunecat. Pentru 
el este esenţial să aducă în scenă adevărul, 

să-l spună, să-l arate, să-l prezinte sau să-l 
reprezinte. Ştie că nimeni nu deţine în mod 
defi nitiv adevărul, trebuie ca de la fi ecare să 
obţină un adevăr personal, aşa încât din tră-
irea tuturor adevărurilor opinate să rezulte 
un adevăr constrângător pentru modul său 
de a fi  în lume. Un alt element din armătura 
personalităţii hamletiene cu capacitate de 
difuziune a tragicului îl constituie tenacita-
tea dureroasă de a duce până la capăt idealul 
de adevăr, de bine şi consecvenţă.

Energie, efort şi suferinţă alocă şi suportă 
Hamlet pentru a rămâne statornic şi limpede 
în credinţă şi sentimente, chiar şi atunci când 
în strategia nebuniei trebuie să le moduleze 
în raport cu exigenţele de aparenţă ale unui 
astfel de rol.

O determinare demnă în toate însoţeşte 
permanent tenacitatea angajării în lume. 
Deplina adaptare a faptei la gând şi a gându-
lui la dovadă se arată a fi , în al şaselea, rând 
un constituent de formulă existenţială. În 
mecanismul deliberării pentru a lua o decizie, 
găsirea adevărului, trece prin proba faptei, a 
gândului şi a dovezii. Câmpul doxic (opinii, 
păreri, credinţe, susţineri) este supus probei. 
Adevărul este adevărul faptei, rareori el 
aparţine mărturisirii ori logicii. „Doar fapte, 
fapte..., spune Hamlet, restul e tăcere“.

În sfârşit, un ultim element în formula 
existenţială tragică hamletiană îl reprezintă 
aptitudinea de a fi  fl exibil şi a avea înţelege-
re pentru limitele şi neputinţele omeneşti. A 
accepta ca validă neputinţa celuilalt înseam-
nă a-i permite respectivului să fi e neputin-
cios pe seama ta. Hamlet ia astfel asupra 
sa limitele şi neputinţele celorlalţi. Odată 
cu acestea preia suferinţele alterităţii. Mai 
mult, adaugă aceste suferinţe la propriile 
sale suferinţe corespondente.

Concluzionăm că elementele formulei 
existenţiale hamletiene sunt: solitudinea 
onestă şi altruistă a conştiinţei deliberative, 
trăirea în numele unui ideal, determinarea 
demnă în toate, tenacitatea viguroasă a zidirii 
până la capăt, convingerea senină în izbânda 
binelui şi a adevărului, statornicia temerară 
în credinţă şi sentimente şi deplina adecva-
te a faptei la gând şi a gândului la dovadă. 
Tragedia nu provine din aceste elemente, 
ci din a fi  ceea ce este, adică din formula 
sa existenţială ce face productive aceste 
elemente într-un mecanism ce în mare parte 
nevăzut arată funcţională condiţia omului 
în lume ca şi cum ar fi  mereu şi mereu un 
nou şi acelaşi început. Fiecare are un înce-
put hamletian, de aceea în fi ecare trăieşte şi 
moare un Hamlet. Mai mult trăieşte.

Hamlet: elementele formulei existenţiale
Ştefan VLĂDUŢESCU

Ioana Ieronim, Ilie Gheorghe, Ileana Littera, Valeriu Dogaru, George Banu, Emil Boroghină



Scrisul Românesc14 Nr. 5 (81) ♦ mai 2010
Cronică literară

Dan IONESCU

Sonetele lui Shakespeare
Un studiu de referinţă

Î n cadrul Festivalului Internaţional Shakespeare, 
ediţia din acest an a benefi ciat de lansarea unui 
mare număr de cărţi dedicate marelui Will, cea mai 

valoroasă carte de studii privind sonetele a fost Sonetele 
lui Shakespeare, apărută în condiţii grafi ce de excepţie la 
Scrisul Românesc Fundaţia–Editura şi a fost lansată în pre-
zenţa autorilor, veniţi special de la Londra: Paul Edmondson 
şi Stanley Wells, primul – şef al Departamentului Educaţie 
din cadrul Shakespeare Birthplace Trust, cel de-al doilea – 
editor general al ediţiilor Oxford Shakespeare şi preşedinte 
al Shakespeare Birthplace Trust. 

Traducerea din engleză în română aparţine Iolandei 
Mănescu şi Aloisiei Şorop, profesoare la Departamentul de 
Limbi Străine din cadrul Facultăţii de Litere din Craiova. 
Semnând o Prefaţă elocventă, autorii distribuie informaţia, 
destul de consistentă, de care dispun, în capitole speciale, 
care permit lectorilor parcurgerea în alternanţă, a câmpurilor 
biografi c şi livresc: Publicarea timpurie a Sonetelor, 
Istoria sonetului şi apariţia sa ca specie literară, Sonetele 
şi viaţa lui Shakespeare, Arta Sonetelor lui Shakespeare, 
Preocupări ale Sonetelor lui Shakespeare, Sonetele 
ca teatru, Locul „Jeluirii îndrăgostitei“, Publicarea 
ulterioară a Sonetelor, Reputaţia critică a Sonetelor, 
Sonetele şi scriitorii de mai târziu, Sonetele în spectacol. 
Cartea, în fi nalul căreia Notele aduc veritabile completări, 
are două părţi.

Paul Edmondson şi Stanley Wells descriu fi ecare 
manuscris în parte, cu toate notele metaliterare, valoroase 
astăzi prin caracteristica socială pe care o sugerează.

Comunicarea asupra istoriei sonetelor shakespeariene, 
care au avut o soartă comună poemelor în perioadă: 
circulaţie în manuscris la nivelul amicilor este clară şi 
verifi cată în mod întemeiat.

Tabelele prezentate probează ingeniozitatea metodei 

de cercetare. Într-un prim tabel, se realizează gruparea 
sonetelor după gen: destinatari masculini şi feminini. 
Sunt identifi cate textele care ar putea implica destinatarul, 
masculin sau feminin, fi e datorită contextului, fi e 
subiectului. Se face menţiunea că „teoretic, toate celelalte 
poeme din culegere, cele care nu sunt listate individual în 
Tabelul 1, ar fi  putut fi  adresate fi e unui bărbat, fi e unei 
femei sau s-ar fi  putut referi fi e la un bărbat, fi e la o femeie. 
Unele dintre cele mai intense poeme de dragoste, cum ar 
fi  Sonetele 27, 43 şi 61, ar putea fi  adresate, dacă sunt 
judecate separat, fi e unui bărbat, fi e unei femei“.

Al doilea tabel conţine grupaje de sonete. Inedite 
sunt motivele corelaţiei, un cuvânt cheie, o temă. Între 
sonetele 1–17, legătura o asigură sintagma „persuasiune 
de a procrea“; între 23 şi 24, cuvântul „privire“; între 27 
şi 28, „insomnie“; între 106, 107, 108 şi 109, ecourile 
asupra scrisului, păcii şi timpului. În sonetele 153 şi 
154, apar aluzii clasice, Cupidon, traduceri, în 134, 135 
şi 136, prenumele abreviat „Will“, iar în poemele 55–60, 
experienţe diverse referitoare la timp, Shakespeare fi ind 
îndrăgostit. Contradicţia dintre constanţă şi falsitate se 
regăseşte în sonetele 109 şi 110.

Semiotica sonetelor este interpretată exhaustiv, până 
şi parantezele goale după cele douăsprezece versuri ale 
Sonetului 126: „În ediţia in quarto din 1609, două perechi 
de paranteze la sfârşit, cu spaţii goale de mărimea unui 
vers, scot în evidenţă în mod paradoxal lipsa versurilor 13 
şi 14, sugerând probabil că au fost şterse de Vreme aducând 
„Chiar amânat sorocul ei“.

Interesantă este, în al treilea capitol (Sonetele şi viaţa 
lui Shakespeare) decriptarea pronumelui personal simplu 
„eu“. Presupunerea cea mai des întâlnită este că prezenta 
marcă a eului liric face referire la doar patru participanţi: 
„poetul însuşi, un tânăr afl at în centrul primelor 126 

de poeme, o femeie brună sau 
întunecată cu care se ocupă restul 
poemelor, alt poet la care se face 
aluzie cu mai multă sau mai puţină 
claritate în Sonetele 78–80 şi 82–
86 şi care era rivalul autorului“.

Subtilităţi diverse benefi ciază 
de explicaţii judicioase, sufi cient 
de atractive. Autoportretul: „Tu-n 
mine vezi un anotimp în care/ Foi 
galbene mai spânzură, puţine/ Pe 
ramuri ce se scutură-n răcoare“ are 
motiv de iniţiere fi e în imaginaţie, 
fi indcă, la data scrierii sonetului 73, 
Shakespeare avea doar 45 de ani, 
fi e în comanda pe care a primit-o 
de la un patron care încerca să 
convingă un tânăr bărbat, fi ul lui/
ei, să se căsătorească. Este posibil 
de asemenea, ca sonetul să fi  fost 
scris în numele altcuiva. Ipostaza 

ca William Shakespeare să fi  exprimat o frământare 
sufl etească sub imperiul unei probleme străine lui, dar cu 
miezul presupus de propria-i participare, confi rmă deducţie 
şi capacitate de mare disimulaţie.

La textul propriu-zis al oricărui sonet avut în vedere, se 
prezintă, în diacronie, observaţiile critice optime. Versurile 
sunt descifrate în legătură cu un moment biografi c anume, 
care probabil a devenit cauză şi temă ale scrierii.

Marile teme şi motive sunt prinse în capitolul Preocupări 
ale Sonetelor: timpul, dorinţa, natura, frumuseţea brună.

Există multe înregistrări audio ale sonetelor lui 
Shakespeare, fi e pentru a fi  cumpărate, fi e pentru a fi  
consultate în arhivele bibliotecilor. Înregistrări de marcă 
o includ pe Edith Evans citindu-şi propria colecţie, şi o 
echipă formată din Brian Dennehy, Al Pacino, Natasha 
Richardson, Patrick Stewart, Katleen Turner şi alţii. 

Sonetele au fost adaptate de multe ori şi sub multe 
forme pentru producţiile teatrale: Sweet Sessions, The 
Angelic Conversation etc. Asemenea informaţii se regăsesc 
în capitolul fi nal, Sonetele în spectacol.

Colin Burrow se referă la Sonete ca la o contopire 
de voci: „Sonetele lui Shakespeare folosesc metode de 
repetare şi aproximare care sunt centrale pentru seria de 
sonete în obţinerea unui efect puternic. Este ca şi cum 
culegerea pare să aibă resurse interioare şi să fi e alcătuită 
din lecturi şi reluări de lecturi ale propriilor poezii“.

Aloisia Şorop, Florea Firan, Paul Edmondson, Stanley Wells şi Iolanda Mănescu

*

Î n această carte ne propunem să 
oferim o introducere, o privire de 

ansamblu şi un ghid pentru citirea sonete-
lor lui Shakespeare. La baza obiectivului 
nostru stă credinţa că acestea se afl ă, atât 
individual cât şi colectiv, printre cele mai 
reuşite şi fascinante poezii în limba engleză, 
având un rol central în înţelegerea operei 
poetice şi dramatice a lui Shakespeare, şi 
că, în timp ce relevanţa lor autobiografi că 
este nesigură, nici o relatare despre viaţa 
exterioară sau interioară a lui Shakespeare 
nu îşi poate permite să le ignore. Expresii 
ale prieteniei schimbătoare şi nestatornice, 
ale iubirii, ale dorinţei, ele creează senzaţia 
unei realităţi emoţionale care, deşi, poate, 
imaginară, oferă neîndoielnic cheia înţele-
gerii capacităţii lui Shakespeare de a înfă-
ţişa stările imaginare ale altor oameni, fi e 
că acestea provin din experienţă personală 
sau nu.

Multe mituri şi superstiţii s-au stârnit în 
jurul acestor poezii. Dedicaţia enigmatică, 
semnată cu iniţialele editorului, Thomas 
Thorpe, nu de către autor, cu referirea sa 
la „unicul creator Dl. W.H.“, a reprezen-
tat punctul de plecare pentru nenumărate 
vânători de himere. Nu se cunoaşte cu 
siguranţă când a scris Shakespeare poezi-
ile, în ce ordine, dacă a intenţionat ca ele 
să formeze o singură serie sau mai multe 
serii diferite, cum anume au ajuns la editor, 
dacă Shakespeare a dorit ca ele să fi e publi-
cate, la cine anume se referă sau cui sunt 
adresate – dacă sunt într-adevăr adresate 
unor persoane în particular. Deşi primele 
126 de poezii din culegere se referă fără 
îndoială la un tânăr, altele s-ar putea referi 
fi e la un bărbat, fi e la o femeie. Chiar şi 
poeziile din a doua parte a culegerii, cu-
noscute în mod nejustifi cat sub denumirea 
de Sonetele „Doamnei brune“, nu sunt 
în mod clar despre o singură persoană. 

Relaţia poeziilor cu alte versuri ale vremii, 
şi cu celelalte scrieri ale lui Shakespeare 
este incertă datorită îndoielilor legate de 
data scrierii lor.

În această carte nu oferim răspun-
suri simple la întrebările pe care le pun 
Sonetele. Căutăm mai degrabă să risipim 
miturile şi să investigăm supoziţiile care 
stau în calea unei reacţii deschise faţă de 
poezii. Ţinând cont de acest lucru căutăm 
trecerea în revistă a problemelor legate de 
critică şi a celor cărturăreşti într-o manieră 
ce ridică, şi chiar răspunde într-o anumită 
măsură, întrebărilor ce pot apărea în mintea 
cititorilor. Cartea se concentrează însă în 
principal pe poeziile în sine. În ce moduri 
pot fi  citite, şi dintre modurile diferite de 
a le citi – ca o succesiune, pe grupuri, ca 
poezii individuale, ca manifestări auto-
biografi ce sau ca monologuri dramatice 
− ce au de oferit fi ecare? Ce ipoteze s-au 
emis despre ele în mod obişnuit, şi de ce? 

În Partea I (Capitolele 1–8) sunt luate în 
considerare istoria timpurie a sonetelor lui 
Shakespeare, originalitatea şi măiestria lor, 
şi modul în care se raportează la piesele 
lui Shakespeare. Partea a II-a (Capitolele 
9–12) ia în considerare viaţa ulterioară a 
Sonetelor, felul în care au fost publicate 
şi receptate, infl uenţa lor asupra operelor 
altor scriitori şi imboldul pe care îl oferă 
artei spectacolului. În cursul discuţiei 
noastre analizăm în profunzime anumite 
sonete, încercând să evităm jargonul criti-
cii teoretice şi de asemenea discuţii supra-
tehniciste legate de retorică şi prozodie. 
Renumele Sonetelor până în ultima parte a 
secolului al XX-lea este luată în discuţie în 
Capitolele 9 şi 10; preocupări critice şi ar-
tistice mai recente sunt luate în considerare 
în mod special în Capitolele 9, 11 şi 12.

Din Prefaţa volumului Sonetele lui 
Shakespeare de Paul Edmondson & 
Stanley Wells
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Spectacolul marilor...
spectacole shakespeariene

L a puţină vreme de la ultima cădere de cortină, 
cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional 
de Teatru Shakespeare, de la Craiova, care 

a cuprins şi patru spectacole găzduite de Bucureşti, prin 
parteneriatul Fundaţiei „Shakespeare“, condusă de Emil 
Boroghină, ctitorul şi directorul Festivalului, cu ARCUB 
şi cu Institutul Cultural Român, continuă să populeze cele 
mai luminoase palate ale memoriei noastre. Faptul îşi afl ă 

explicaţia nu numai prin dimensiunea artistică excepţiona-
lă a festivalului, reunind spectacole antologice, expoziţii 
de artă plastică, sculptură în sticlă şi scenografi e, fi lme şi 
un concert simfonic, cât şi în zona lui culturală deosebit 

de bogată, alcătuită din Sesiunea de shakespearologie 
consacrată marilor montări cu Hamlet, Seminarul despre 
„Hamlet în traduceri şi spectacol“, lansarea CD-urilor 
editate de Radio România Cultural, dedicate celor mai 
valoroase spectacole hamletiene de pe scenele româneşti, 
lansări de cărţi fundamentale privind virtuţile capodoperei 
şi perenitatea creaţiei shakespeariene, atelierul de teatrolo-
gie, întâlnirile-eveniment cu valoroşi teatrologi, în frunte 
cu Stanley Wells, şi cu iluştri interpreţi ai nefericitului 
Prinţ al Danemarcei, ca Robert Wilson (SUA), Michael 
Pennington (Marea Britanie) şi Ion Caramitru, protagonis-
tul spectacolului de la „Bulandra“, din 1985, în regia lui 
Alexandru Tocilescu, un atelier teatral 
studenţesc ş.a.

Fireşte că, bucurându-se de cea 
mai largă şi mai entuziastă audienţă, 
spectacolele au ocupat locul de frunte 
printre ofertele şi ecourile festiva-
lului, prilejuind un seducător dialog 
între remarcabilele valori ale artei 
spectacolului european, asiatic şi 
american. Aş începe, însă, cu ultimul 
dar nu cel din urmă, căci el ne-a oferit 
prilejul extraordinar de a urmări pro-
ducţia cinematografi că Hamlet – un 
monolog, în interpretarea inegalabi-
lului om de teatru american Robert 
Wilson, datorată Companiei Change 
Performing Arts, prefaţată de o amplă 
şi emoţionantă conferinţă susţinută 
de protagonist, referitoare la destinul 
său artistic, la creaţiile regizorale şi 
actoriceşti care i-au adus celebritatea, 

la preocupările şi frământările domniei sale cu privire la 
condiţia de astăzi a teatrului. 

Prima seară de festival închinat capodoperei Hamlet 
a însemnat o reîntâlnire cu valorosul regizor lituanian 
Oskaras Korsunovas şi cu trupa lui din Vilnius, după 
ce, într-o ediţie trecută, aceştia ne prezentaseră o ver-
siune alertă şi energizantă cu Visul unei nopţi de vară. 
Circumscrise aproape în întregime întrebării Cine eşti tu? 
şi înnobilate din start de un tulburător omagiu la adresa pu-
terilor intelectuale şi emoţionale ale teatrului ca oglindă a 
fi rii (interpreţii se afl ă în „cabine de machiaj“), interogaţi-
ile spectacolului îşi afl ă o întrupare modernă şi captivantă, 
la care contribuie mobilitatea decorului, mizanscena inge-
nioasă, cu frecvente ruperi de ritm, jocul de o puternică 
sangvinitate al actorilor, în frunte cu memorabila Rasa 
Samuolytë, în Ofelia, sonorităţile când aspre, când melo-
dios învăluitoare, ori prezenţa sugestivă a unor simboluri 
în recuzită şi cromatica tablourilor, fără a-l uita pe acel 
grotesc şoarece, cu apariţii leit-motiv, ce pare să dilateze 
şi chipul omniprezent al Răului, dar şi nevoia teatrului de 
a i se opune.

Cum uriaşelor difi cultăţi fi nanciare cu care s-au con-
fruntat organizatorii li s-au adăugat şi acelea legate de sus-
pendarea trafi cului aerian din zilele premergătoare festiva-
lului, când unele trupe îşi stabiliseră deja traseul de turneu, 
prezenţa artiştilor japonezi de la Ryutopia Noh Theatre, 

din Niigata (care în ediţia din 2008 
ne încântaseră cu Poveste de iarnă), 
a putut fi  urmărită şi admirată doar pe 
marele ecran instalat în sala Teatrului 
liric din Craiova. A fost însă un bun 
prilej, salvator, pentru a remarca fas-
cinantul mariaj dintre limpezimea şi 
laconismul mesajului de sorginte eu-
ropeană şi expresia lui scenică fi delă 
teatrului Noh, cu trăsături specifi ce 
în rostire, mişcare şi gest, sau în 
costumaţie şi fundal sonor. În acest 
context, Hamlet (Hirokazu Kouchi) 
surprinde prin situarea sa permanentă 
în mijlocul scenei, ca un invulnerabil 
şi imperturbabil samurai, învăluit 
de ceilalţi interpreţi şi de persona-
jele „păpuşi“, într-o imagine mereu 
schimbătoare, potrivit devoalării 
relaţiilor şi mecanismelor lăuntrice 
ale confl ictului. Atât disponibilităţile 

actorilor de a interpreta mai multe personaje, fapt întâlnit 
şi în alte montări din festival, cât şi cursivitatea desfăşu-
rării spectacolului, cu momente puternic tensionate sau 
pitoreşti, ne-au îndemnat totuşi să ne bucurăm cu această 
ipostază „cinematografi că“ menită să confi rme arta minu-
natului regizor Yoshihiro Kurita.

Din Polonia domnului Jan Kott, autorul sintagmei 
„Shakespeare – contemporanul nostru“, ţară unde marele 
Will este onorat nu numai de Festivalul Internaţional de 

la Gdansk, dar şi prin hotărârea autorităţilor de a construi 
un nou teatru cu numele „Globe“, deja celebru, a sosit în 
festival spectacolul cu Hamlet al Teatrului Polsky, din 
Wroclaw. Era o aspră lectură scenică, ivită uneori ca un 

voit demers al desacralizării textului, al coborârii sale de 
pe soclul tradiţional în viaţa de astăzi, cu unele sugestii 
pline de umor din zona senzualităţii, mai ales în ce o 
priveşte pe Gertrude, dar şi cu scene de o puternică forţă 
dramatică, cum a fost aceea a uciderii Ofeliei, urmată de 

Teatru Ion
PARHON

Actorii Michael Pennington şi Ion Caramitru, interpreţi faimoşi ai lui 
Hamlet pe scena Departamentului de Teatru Facultatea de Litere din 

Craiova, împreună cu Ioana Ieronim

Robert Wilson pe scena Teatrului Naţional din Craiova

Actorul Michael Pennington Hamlet faţă în faţă cu 
Hamlet la Universitatea din Craiova

Scena din Hamlet, regia Oskaras Koršunovas, OKT, Lituania

Teatrul Liric spectacol-fi lm Japonia

Scena din Hamlet, regia Monica Pecikiewicz
(cel mai controverst spectacol)

Scena din Hamlet, regia Monica Pecikiewicz, Polonia

Scena din Hamlet, regia Monica Pecikiewicz, Polonia

În Portul Cetate Hamlet cu Piotr Kondrat, Polonia
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teribila confruntare corporală a personajelor în „cimitir“, 
bulversând în mod cinic trupul neînsufl eţit al eroinei. 
Acel spionaj neînduplecat din încăperile-cuşti sau camere 
de supraveghere, împletirea disimulărilor histrionice cu 
virulenţa gesturilor-limită, pe fundalul unei copleşitoare 
prezenţe a „sângelui“, ori nuditatea şocantă a unor perso-
naje, în frunte cu Claudius, îmbăiat în cada ce îi va aduce 
sfârşitul Ofeliei, reprezintă câteva dintre momentele cu 
un contur pregnant ale montării tinerei regizoare Monika 
Peçikiewicz, încununată în 2008, în Polonia, cu un premiu 
la Concursul pentru cea mai bună regie a unei piese sha-
kespeariene. Un alt moment artistic polonez, ca o pată 
de culoare în confi guraţia festivalului, l-a constituit acel 
„free-air one-man performance with fi re“, susţinut de către 
Piotr Kondrat din Varşovia, în decor natural, la portul cul-
tural Cetate. 

În caruselul întâlnirilor noastre cu Hamlet a urmat o 
producţie a Academiei de Teatru din Shanghai, în viziunea 
regizorului Richard Schechner, profesor la Universitatea 
din New York, şi a tânărului asistent regizor Benjamin 
Mosse, acela care a şi însoţit trupa pe scena festivalului 
de la Craiova. Am urmărit un spectacol sobru, dar nelipsit 
de umor, cu rare conotaţii din zona ambiguităţii, aşa cum 

a fost relaţia mai puţin ortodoxă dintre Hamlet şi Horatio, 
sau cu ingenioase sugestii scenografi ce şi modifi cări ale 
spaţiului de joc. Astfel, tronul regal din prima parte a 
spectacolului se schimbă apoi în mormânt, iar eroii sunt 
urmăriţi permanent de două camere de fi lmat, încât imagi-
nea lor este proiectată pe ecranele instalate la înălţime în 
studioul teatrului craiovean (ce poartă numele regretatului 
I.D. Sîrbu), sală solicitată de artiştii chinezi şi adecvată 
unei fi erbinţi relaţii emoţionale cu publicul, dar care a lăsat 
dincolo de uşi nu puţini spectatori, mai ales tineri. Un fapt 
pitoresc, ce individualizează şi el spectacolul, l-a consti-
tuit contrapunctul dintre personajele de la castel, în straie 
europene, şi trupa actorilor îndemnaţi să joace „Uciderea 
lui Gonzago“, care prin îmbrăcăminte, expresii gestuale, 
machiaj ori frazare şi intonaţii specifi ce aminteau de Opera 
Beijing, gen de spectacol celebru prin particularităţile şi 
performanţele sale, aşa cum aveam să mă conving cu un an 
în urmă, însoţind trei spectacole româneşti într-un turneu 
efectuat sub egida Catedrei UNESCO, care a fost găzduit 
şi la Academiile de teatru din Shanghai şi Beijing.

În miezul festivalului, a venit rândul mult aşteptatei 
întâlniri cu geniul regizorului Thomas Ostermeier, deci 
cu acel Hamlet în traducerea lui Marius von Mayenburg, 
spectacol realizat de Teatrul Schaübuhne din Berlin, în 
coproducţie cu Hellenic Festival din Atena şi Festivalul de 
la Avignon. După două reprezentaţii desfăşurate în prea-
labil cu succes pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 

oaspeţii germani au fost întâmpinaţi la Craiova de o sală 
arhiplină, în care „vulcanul” de pe scenă şi „vulcanul” din 
public s-au contopit într-o unică şi fascinantă sărbătoare a 
teatrului mileniului trei, de cea mai bună calitate. Ea s-a 
încheiat târziu, în noapte, printr-o furtună de aplauze şi 
chemări repetate la rampă, discret însoţite de lacrimi de 
bucurie pe feţele unor actori şi spectatori, ori dimpotrivă, 
de dansul frenetic al interpretului lui Hamlet, uluitorul Lars 
Eidinger, cel care, în timpul spectacolului, într-o năstruşni-
că dar convingătoare dezvoltare a relaţiei interactive dintre 
scenă şi public, a reuşit să antreneze câţiva spectatori în 
universul piesei, ba chiar a lăsat şi urma acestei empatii 
admirabile pe caietul-program al unuia dintre „martorii la 
cele întâmplate“ în castelul Elsinore. Pe scenă, un spaţiu 
acoperit cu pământ, cu un mormânt în centru, unde va fi  

îngropat regele Danemarcei. Pe fundal, o cortină transpa-
rentă din fi bre metalice va dezvălui o altă scenă, mobilă, 
ce va culisa împreună cu personajele instalate la început 
la ospăţul de nuntă sau la parastas, această ambianţă în 
necontenită modifi care a perspectivei spaţiului de joc re-
uşind să potenţeze şi ea discursul artistic de o năucitoare 
voluptate a surprizei. Trebuie precizat că Urs Jucker este 
şi Regele Claudius şi fantoma fratelui său, Judith Rosmair 
este şi Gertrude şi Ofelia, Robert Beyer este şi Polonius şi 
Osric, Sebastian Schwarz este şi Horatio şi Guildenstern 
şi Regele din Cursa de şoareci, iar Stefan Stern este şi 
Laertes şi Rosencrantz. Am făcut această precizare, căci, 
şi ea vă poate sugera ingeniozitatea viziunii şi a decupa-
jului regizoral, reductiv dar fascinant. Totodată, am simţit 
nevoia de a-i numi pe toţi interpreţii care au conferit spec-

tacolului o rară profunzime intelectuală şi emoţională, un 
umor adeseori împins către culmile grotescului, sau un 
cutremurător dramatism, pe genericul căruia Lars Eidinger 
reuşeşte un veritabiul „recital” actoricesc. Prospeţimea 
evoluţiei sale se iveşte parcă o dată cu sentimentul spon-
taneităţii şi al improvizaţiei, cu acele pendulări-surpriză 
între disimulările histrionice şi trăirile dureroase, sau cu o 
năucitoare întrupare a Reginei din Cursa de şoareci, când, 
iată, altă surpriză, afl ăm că însăşi silueta supraponderală a 
lui Hamlet este tot un joc părelnic al ambiguităţilor, ce nu 
face decât să sporească „cununa de minuni“ a teatrului. 

Nu aveam să bănuiesc atunci, după spectacolul lui 
Ostermeier, că această bucurie, ce zic, adevărată fericire 
pentru privilegiatul public al festivalului conceput de Emil 
Boroghină, se va ivi din nou înaintea ochilor, după numai 
douăzeci şi patru de ore! Căci, dacă impresionanta lectură 
scenică a regizorului german, urmărită la Craiova şi de 
actori, regizori, critici din toată ţara, unii sosind special 
pentru acel spectacol, nu a făcut decât să întrunească aş-
teptările publicului (în frunte cu cel avizat), cred că marea 
surpriză a festivalului s-a datorat reprezentaţiei aduse la 
Craiova de Street Theatre Troupe din Coreea, în regia lui 

Lee Youn-Taek. Dar ce surpriză! O adevărată revelaţie! 
Un spectacol de o neaşteptată stranietate, cu puseuri de 
o sangvinitate debordantă, dar şi cu scene de un savuros 

În Portul Cetate Hamlet cu Piotr Kondrat, Polonia

Scenă din Hamlet în regia lui Richard Schechner prezentat de 
Academia de Teatru din Shanghai, China

Scenă din Hamlet în regia lui Richard Schechner prezentat de 
Academia de Teatru din Shanghai, China

Scenă din Hamlet, regia Thomas Ostermeier, Teatrul Schaubhüne 
Berlin, Germania

Lars Eidinger în rolul lui Hamlet, regia Thomas Ostermeier, Teatrul 
Schaubhüne Berlin (cel mai apreciat spectacol)

Scenă din Hamlet, regia Lee Youn-Taek, Street Theatre Troupe, 
Coreea

Scenă din Hamlet, regia Lee Youn-Taek, Street Theatre Troupe, 
Coreea

Scenă din Hamlet, regia Lee Youn-Taek, Street Theatre Troupe, 
Coreea
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umor, sau pătrunse de o rafi nată poezie, rar întâlnită în ce-
lelalte montări. De pildă, scena confruntării dintre Hamlet 
şi Laertes, la cimitir, când acesta din urmă şi Ofelia sunt 
acoperiţi de ţărâna roşiatică a mormântului, parcă amintin-
du-ne de spectacolul lui Vlad Mugur din 2001, dobândeşte 
o frumuseţe violentă, aproape sălbatică, în timp ce despăr-
ţirea Ofeliei, ca spirit, de personajele lumeşti, înainte ca 
ea să treacă defi nitiv pe „tărâmul neştiut de nimeni“, îşi 

afl ă o excepţională altitudine lirică şi metafi zică. Aceasta 
este confi rmată în chip şi mai emoţionant în „epilogul“ 
spectacolului, de o neîndoioasă unicitate, când trupa acto-
rilor ambulanţi îi trezeşte aievea din moarte pe eroii piesei, 

care, conduşi acum de fantoma lui Hamlet cel tânăr, într-o 
înfăţişare aproape christică, păşesc spre orizont, în eter-
nitate, sub mantia albă ce acoperă întreaga scenă. Cred 
că şi această imagine minunată îşi afl ă o consonanţă în 

spectacologia noastră shakespea-
riană, trimiţându-ne cu gândul la 
admirabila montare cu Romeo şi 
Julieta, de la Teatrul „Tamasi Aron“ 
din Sfântu Gheorghe, în regia lui 
Bocsardi Laszlo.

Pe lângă aceste spectacole, fes-
tivalul ne-a oferit şi o monodramă-
eseu, realizată în studioul Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu“ din 
Craiova, de tânăra regizoare Alina 
Rece, cu actorul Adrian Andone în 
rolul titular şi o scenografi e expre-
sivă, semnată de Viorel Penişoară 
Stegaru. Ambianţa este sugerată 
în chip minimal, iar spectacolul e 
populat de personaje reprezentate 
de schelete învelite în costume de 
epocă sau de marionete ce se ivesc 
pe rând dintr-o ladă de recuzită, ca 
în reprezentaţiile iluzioniştilor, ofe-
rindu-i protagonistului prilejul de a 

recrea scene, situaţii, frânturi 
de dialog, edifi catoare pentru 
esenţa confl ictului şi a mesaje-
lor textului shakespearian. Fără 
îndoială, o viziune personală 
şi un montaj regizoral ambi-
ţios, dar pândit de o anumită 
linearitate datorită interpretă-
rii uneori previzibile şi uşor 
melodramatice.

 Tot ca o iniţiativă cra-
ioveană, ne-a fost prezentat 
şi un „fi lm despre universul 
hamletian surprins în viaţa de 
fi ecare zi“, în scenariul şi regia 
lui Bogdan Cristian Drăgan, 
demers incitant la început, în 
percepţia unor tineri surdo-
muţi, apoi şocant şi în cele 
din urmă deconcertant în 
stăruinţa exagerată a jude-
cării faptelor din piesă (mai 

ales a uciderii lui Polonius) de către subiecţi aleşi din 
spaţiul rural sau al comunităţii rromilor, prilejuri în 
care umorul devine facil şi îşi subţiază semnifi caţia.

Înainte ca această ediţie să se încheie la Bucureşti 
prin spectacolul prezentat de „The Wooster Group“ 
din New York, în viziunea regizoarei Elisabeth 
Le Compte, inspirat de spectacolul şi de fi lmul cu 
Richard Burton, din 1964, ultima seară craioveană de 
festival ne-a readus în zona de graţie a profesionalis-
mului exemplar, prin reprezentaţia oferită de Teatrul 
Meno Fortas din Vilnius, sub bagheta ilustrului regi-
zor Eimuntas Nekrošius, ce a putut fi  urmărită şi de 
publicul bucureştean cu doi ani în urmă. A fost o vie 
demonstraţie de teatru solid construit, ale cărui linii de 
forţă s-au alcătuit în chip armonios, prin decorul sobru, în-
văluit nu de puţine ori de clarobscur, prin interpretarea ce 
apelează adeseori la tonalităţi gestuale şi vocale explozive, 
aproape de paroxism, dar şi prin opulenţa unor elemente 
simbolice ori metaforice, gheaţa şi focul, fi rul de ploaie 
ce uneşte trăirea pământeană a eroilor cu dumnezeirea, 
însoţite de subtile corespondenţe cromatice sau muzicale 
şi un ecleraj misterios. La respectabila vârstă de cincispre-

zece ani, spectacolul artiştilor lituanieni ne-a dat 
imaginea unei longevităţi guvernate de valoare, 
de respectul trupei faţă de sine, faţă de artă şi 
de spectatori, care în acest caz nu au rămas mai 
prejos, răplătind calităţile reprezentaţiei cu apla-
uze entuziaste, cu propriul lor respect şi cu o 
cordialitate binevenită pentru atmosfera acestei 
ultime seri de festival din Bănie.

Din cuvintele domnilor Emil Boroghină, di-
rectorul festivalului, şi Ilarian Ştefănescu, direc-
torul executiv, principalele personaje pe umerii 
cărora au stat grijile, truda şi insomniile, dar şi 
împlinirile celei de-a şaptea ediţie a acestei pres-
tigioase manifestări, şi din promisiunea dom-
nului Mircea Cornişteanu, directorul Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova, al cărui 
colectiv s-a implicat în chip lăudabil la bunul 
mers al spectacolelor, am înţeles că o dată cu 
ultima cădere de cortină nu poate fi  vorba de 

un „adio“, ci doar de „la revedere“. Aceasta deoarece la 
Fundaţia „Shakespeare“ deja au început pregătirile pentru 
ediţia a opta, când organizatorii speră să fi e înconjuraţi din 
nou de sprijinul generos al celor care au contribuit acum la 
succesul festivalului: Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Primăria şi Consiliul local Craiova, Prefectura 
şi Consiliul judeţean Dolj, Primăria Municipiului 
Bucureşti, Institutul Cultural Român, UNITER, AICT, 
Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de 
Radiodifuziune, UNATC etc.

Chipul lui Emil Boroghină, încă surâzător sau surprin-
zător de tânăr, dar cu părul alb, uşor marcat de povara unei 
oboseli „homerice“ şi a îndoielilor „hamletiene“, chipul 
unui modern Don Quijote, năzuind să facă încă o dată şi 
încă o dată din visul său o realitate benefi că pentru arta 
spectacolului şi pentru cei care o slujesc, în numele dom-
nului Shakespeare, îmi spune că „miracolul“ din Bănie, 
miracolul românesc închinat marelui Will va dăinui!

Adrian Andone în Hamlet, regia Alina Rece, Teatrul Naţional 
Craiova

Sala Oglinzilor – participanţi la vizionarea fi lmului despre universul hamletian,
scenariu şi regia Bogdan Cristian Bogdan

Bogdan Cristian Dragan, Emil Boroghină, Mihai Ţopescu, Cătălin Davidescu,
Florin Rogneanu

Anca Dinu alături de interpreţi ai fi lmului „despre universul hamletian“

Studii de costume UNATC Bucureşti

Studii de costume UNATC Bucureşti

Alexandru Neagu – Regina
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Monologuri hamletiene
Doar Hamlet, cu Adrian Andone. Regia: Alina Rece

Doar Hamlet este o piesă care 
atestă nu doar talentul tine-
rei regizoare Alina Rece, ci 

şi curajul acesteia de a-l reinterpreta pe 
Shakespeare într-o manieră proprie reuşită, 
care demonstrează, încă o dată, perenitatea 
Marelui Will, precum şi capacitatea acestu-
ia de a fi  pretabil la viziuni diverse. Doar 
Hamlet este un one-man-show, cu toate 
riscurile pe care le comportă un asemenea 
spectacol, ce are posibilităţi limitate de 
accept sau de respingere: o reuşită totală, 
sau un eşec răsunător. Piesa Alinei Rece 
(cu Adrian Andone în rolul prinţului danez) 
este realizată prin excerptare: din piesa 
shakespeariană sunt alese doar fragmentele 
în care Hamlet ia cuvântul. De aici, ca o 
primă consecinţă, rezultă spaţiile goale, 
pauzele, ce trebuie reconfi gurate cu multă 
grijă, cu inspiraţie şi talent, pentru a nu 
dăuna viziunii de ansamblu.

Hamletul Alinei Rece este un specta-
col viu, incitant, viabil. De la bun început 
suntem plasaţi, fără preambul, într-o lume 
în care moartea domină la un mod suprali-
citat, o lume în care dialogul este exclus, 
orice tentativă de acces al alterităţii se trans-
formă în chinuitoare monologuri. Prinţul 
Danemarcei deambulează într-un peisaj su-
prasaturat la nivel formal şi situaţional de 
simbolurile tanatice, el însuşi are difi cultăţi 

în a se autodefi ni ontic, de a afl a certitudini 
în stabilirea propriului statut existenţial. 
Spaţiul scenic, strict delimitat, presupune 
implicarea personajului într-un permanent 
joc al tendinţelor de eliberare – constrân-
gere, echivalenţele sale evidenţiind mereu 

paralelismul, dus până la identifi care, între 
viaţă şi teatru. Substituirea, rând pe rând, a 
celor două componente ale ecuaţiei, reies 
mult mai evident într-un Hamlet autocen-
trat într-un one-man-show.

În Doar Hamlet avem în faţă un pro-
tagonist care acţionează ca un „regizor“ al 

propriei sale lumi, în care, concomitent, 
este atât actor, cât şi „demiurg“ (una dintre 
inovaţiile bine susţinute ale regizoarei, 
redate valid de către Adrian Andone). El 
„negociază“ marcajul ontic al acestei lumi, 
cu toate acestea, apar mereu falii între 
spaţiile de forţă, interstiţii care fac trecerea 
spre aspecte aglutinante, ce scapă intenţi-
ei umane. Omul, în vidul în care se vede 
aruncat, pendulează pe clivaje care impun 
rezolvări radicale.

Monologul hamletian din care este 
construită piesa îl face pe prinţul danez un 
prototip (în genul sorescianului Iona) al 
omului afl at pe graniţă, la care limita şi de-
păşirea sa constituie vectorii de forţă care 
îi marchează traseul existenţial. Arhetipuri 
existenţiale rezultă din fi ecare tentativă 
retorică şi faptică a lui Hamlet de anulare 
a inserţiilor tanatice din viaţa sa. Marjând 
pe o asemenea viziune, Alina Rece reuşeşte 
confi gurarea empatică a unui deşert exis-
tenţial, în care omul (sau Hamlet) este prins 
în centrifuga unor vectori de sensuri adesea 
contrarii. Jocul ontic se desfăşoară în Doar 
Hamlet pe o centrare evidentă şi dublu po-
larizată: vertical-orizontal, din aceste ten-
siuni imposibil de reconciliat rezultă forţa 
care dinamizează reprezentaţia. 

Prin intermediul dialogului ciuntit, 
care nu ajunge niciodată să fi inţeze pe 

coordonatele schemei clasice, ci ajunge, cu 
fi ecare nouă tentativă disperată, un mono-
log, Hamlet se construieşte şi se deconstru-
ieşte la nivel retoric. Verbalizarea mono-
valentă, intuirea repondentului, focusarea 
pe emitent fac din prinţul Danemarcei un 
personaj prins adesea în capcana nu a ab-
surdului, ci a unui factor ce duce lucrurile, 
desfăşurarea lor, către un numitor comun, 
însă dispersat în formele sale de manifesta-
re (de aici şi tragedia personajului, în ciuda 
căutării furibunde a numitorului comun).

Într-un spectacol de o asemenea anver-
gură, cu atâtea riscuri la care se supunea, 
Alina Rece a dovedit curaj, forţă şi o mână 
sigură, ce i-a permis să redea o viziune 
scenică incitantă. Fără să facă paradă de 
inovaţii, fără să facă din modernitate şi 
epatare vreun scop în sine, regizoarea ne 
aduce în faţă un spectacol viabil, propu-
nând unghiuri variate de atac, reconstruind 
în manieră postmodernă povestea prinţului 
danez. Adrian Andone, chiar dacă are un 
început uşor mai ezitant din punctul de 
vedere al acumulării emoţionale şi a indu-
cerii acesteia către spectatori, reuşeşte să 
redea plauzibil recitalul scenic solicitant, să 
facă din Hamlet un personaj polivalent, care 
îşi joacă destinul între diferite planuri exis-
tenţiale, ce îi modifi că permanent statutul, 
pe care este nevoit să se plieze continuu. 

Cosmin DRAGOSTE

E diţia a VII-a a Festivalului 
Internaţional Shakespeare, având 
ca temă generală „Constelaţia 

Hamlet“, Shakespeare şi noua realitate 
teatrală, a adus pe scena Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu“ din Craiova un număr 
considerabil de viziuni regizorale reduta-
bile şi inovatoare ale piesei Hamlet, pusă în 
scenă de regizori aparţinând cu precădere 
tinerei generaţii.

În cea de-a patra zi a festivalului a fost 
prezentat spectacolul Hamlet, al Teatrului 
Polski, din Wroclaw, Polonia, în regia 
Monicăi Pecikiewicz, absolventă a cur-
surilor Departamentului de Actorie şi 
Regie din cadrul Academiei de Teatru din 
Varşovia, ce a debutat în 2001 cu piesa 
The Left-Handed Woman de Peter Handke, 
pe scena teatrului menţionat anterior. 
Deţinătoare a Premiului pentru regie la II 
Polish Competition (2007), a Premiului 
pentru regie din partea Mareşalului Curţii 

de Pomorski, a Premiului onorifi c pentru 
regie al anului (2007) şi câştigând cu 
Hamlet, Premiul special la Concursul 
pentru cea mai bună regie a unei piese de 
Shakespeare (2008), tânăra regizoare se 
remarcă prin înclinaţia sa către piese sha-
kespeariene – din cele şapte spectacole 
puse în scenă până în prezent, trei aparţin 
lui William Shakespeare (Titus Andronicus 
– 2006, Hamlet – 2008, Visul unei nopţi 
de vară – 2010). Ea însăşi declara pentru 
„Gazeta Wyborcza“: „În teatru, pot atinge 
experienţe extreme, dar în condiţii de si-
guranţă. (...) îmi place să împing lucrurile 
până la extrem, deoarece pot să revin în-
totdeauna în siguranţă. Shakespeare face 
posibil acest lucru.“

Hamlet, „piesa pieselor“ – aşa cum a 
fost numită de către regizorul Peter Brook 
– sau „centrul teatrului“ – precum o cata-
loga profesorul de studii teatrale, George 
Banu – oferă posibilitatea abordării celor 

mai vechi sau noi proble-
me ale omenirii, începând 
cu tragedia antică şi termi-
nând cu epoca modernă.

Punerea în scenă a 
Monicăi Pecikiewicz, a 
unei opere clasice într-o 
formă ultramodernă, po-
trivită unui public de peste 
16 ani datorită scenelor de 
nuditate şi sex, depăşeşte 
cu mult, bine stabilita zonă 
a textelor predate în şcoli. 
Drama lui Hamlet se desfă-
şoară pe mai multe planuri. 
În planul operei, persona-
jele moderniste se luptă 
cu teme perene, în planul 

teatrului, actorii sunt prinşi într-un joc im-
previzibil atât pentru ei cât şi pentru public. 
De fapt toate personajele dar şi situaţiile 
sunt inversate, golite de înţeles. Efectul 
vizual creat de lumina intermitentă este 
tulburător. Acelaşi efect îl are şi muzica. 
Nimic din atmosfera creată de costume sau 
decor nu trădează vreun indiciu cu privire 
la spaţiul geografi c în care are loc acţiunea. 
Scena acoperită cu panouri albe este goală, 
cu excepţia unui paralelipiped cu pereţi 
transparenţi – aşezat în partea dreaptă, în 
interiorul căruia o parte din acţiune se des-
făşoară, reprezentând proiecţia distorsio-
nată a timpului – şi a unui ecran aşezat în 
spate, pe care rulează permanent imagini 
video cu scene fi lmate de camere de su-
praveghere publice dar şi cadre cu picturi 
medievale şi renascentiste reprezentând 
animale sau scene de vânătoare.

Viziunea tinerei regizoare de a-şi con-
frunta actorii cu clasicele personaje sha-
kespeariene, subliniind superfi cialitatea 
şi imaturitatea vremurilor noastre, intrigă 
din prima clipă. Hamlet al zilelor noas-
tre este un tânăr confuz, o planetă singu-
ratică, într-un univers artifi cial, plin de 
iluzii. Gertrude, o femeie ratată, umilită de 
proaspătul său soţ. Triunghiul format din 
Polonius, Laertes şi Ofelia pun în evidenţă 
sentimentele de pedofi lie paterne. De altfel 
Polonius rămâne un personaj important în 
prima jumătate a spectacolului.

Contrar abordărilor cunoscute în care 
personajul Hamlet este central, versiunea 
Monicăi Pecikiewicz pune în lumina re-
fl ectoarelor nu personajul, ci lumea ce în-
conjoară personajul. El devine o victimă 
a istoriei în loc de un făuritor al acesteia. 
Hamlet este atât de nedezvoltat, de retras, 

de introvertit încât nu dezvăluie nici intrigi-
le, nici stadiile frământărilor sale sufl eteşti 
ce duc la pierderea facultăţilor mintale. 

Ca o consecinţă a pasivităţii lui Hamlet 
în faţa vieţii, Ofelia este lasată să rostescă 
faimosul monolog „A fi  sau a nu fi “ ce se 
aude înregistrat anterior, părând a fi  şoptit 
în gândurile actriţei. Aceasta parcurge încet 
suprafaţa scenei cu un cuţit înfi pt în piept, 
vorbind despre suferinţă în timp ce un şiroi 
de sânge îi curge de sub rochia albă. La 
fi nal îşi smulge pungile de sânge ce creau 
efectele speciale, pe care le avea pe sub 
haine şi le aruncă spre oaspeţi, în locul fl o-
rilor din monologul lui Shakespeare.

Pecikiewicz a reuşit să creeze două 
lumi paralele, una teatrală şi una reală ce se 
îmbină pentru a da naştere unei piese ino-
vatoare şi diferite, ce povesteşte drama lui 
Hamlet fără a pretinde că înţelege în totali-
tate vastul univers shakespearian. 

Hamlet – regia Monica Pecikiewicz
Mihaela PRIOTEASA

Scene din Hamlet, regia Monica Pecikiewicz, Polonia

Adrian Andone
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O operă shakespeariană de va-
loare excepţională, Hamlet în 
regia lui Tompa Gabor, a re-

prezentat un semn de referinţă, un fel de 
Everest atins, o întâmplare esenţială pentru 
colectivul teatral craiovean, în urmă cu mai 
bine de 12 ani.

După montări impresionante, precum 
cele ale regizorului Vlad Mugur, cu 
Gheorghe Cozorici în rolul titular, regizo-
rului Dinu Cernescu, avându-l pe Ştefan 

Iordache cap de afi ş, sau a spectacolului 
lui Alexandru Tocilescu de la Teatrul 
Bulandra, cu Ion Caramitru în Hamlet, 
Naţionalul craiovean a reuşit o altă mon-
tare de referinţă pentru Teatrul ultimelor 
decenii. De această dată, Hamlet a fost 
„marele romantic al teatrului românesc“, 
Adrian Pintea, care, precum melancolicul 
Prinţ al Danemarcei descins din Biblioteca 
Wittenbergului, soseşte dintr-un univers 
cultural bogat şi rafi nat, cu armele de care 

dispune un intelectual au-
tentic pentru a încerca, prin 
forţa subtilă şi magică a tea-
trului, să corecteze realitatea 
impură, perfectibilă a gându-
lui, să impună o conştiinţă, 
o imagine preţioasă despre 
om, lipsită de ipocrizie, 
despre felul său de a exista în 
lume, de a simţi şi a înţelege 
lumea. Adrian vorbea despre 
actori care suferă „cutremu-
re sufl eteşti reale“, sensibili 
la tipul de probleme pe care 
le revendică în general tex-
tele shakespeariene, capabili 
să corecteze prin Teatru 
răul din lume, devenind 
astfel adevăraţi „directori de 
conştiinţă“.

În Hamlet-ul craiovean, 
energiile au fuzionat foarte 
armonios şi generos, cu actori 
conştienţi de valoarea sem-
nalului renascentist transmis 
peste veacuri, invitaţi în fapt 
să fi e liberi, să spună adevă-
rul despre ei înşişi. Li s-au 
alăturat Oanei Pellea şi lui 

Mihai Constantin, valoroşii actori craioveni 
Valer Dellakeza, Ilie Gheorghe, Valentin 
Mihali, Nataşa Raab, Gabriela Baciu, 
Angel Rababoc şi evident, lista continuă. 
Împreună au reuşit un spectacol tulburător, 
emoţionant, pentru că toate personajele 
piesei shakespeariene sunt dominate de 
frământări şi tensiuni ale sinelui, de con-
tradicţii interioare fundamentale, indiferent 
de nivelul moral sau spiritual.

Se vorbea la vremea aceea că singurul 
Hamlet imaginabil în spectacolul lui Tompa 
Gabor, nu putea fi  decât Adrian Pintea, că 
prin alegerea sa misterul spectacolului 
putea fi  descifrat în sfârşit şi cheia eroului 
putea fi  descoperită astfel. Doar frumuseţea 
sa ireală, silueta fi ravă, vocea şi dicţia per-
fectă, inteligenţa, vitalitatea intelectuală, 
sensibilitatea, bogăţia nuanţelor expresi-
vităţii sale, puteau fi  în acord perfect cu 
sinele său trist, frământat şi crud, simulând 
nebunia în drumul său spre răzbunare. 

De foarte mult timp chinuit precum 
Prinţul de aceleaşi angoase existenţiale ce se 
învârt în jurul monologului marţial, matrice 
al piesei, „A fi  sau a nu fi “, Adrian mărtu-
risea pe atunci: „Hamlet sunt eu!“, tocmai 
pentru că purta sigiliul personajului, suferin-
ţa, emoţia şi luciditatea. Le erau comune.

Prin Hamlet, adesea grăieşte Shake-
s peare însuşi, care nu îşi ascunde astfel 
câtuşi de puţin calitatea de pedagog al unei 
societăţi afl ate în confl ict cu ea însăşi, dar 
este un mod prin care îşi împărtăşeşte iubi-
rea şi grija pentru existenţa umană însăşi. 
Shakespeare le oferă oamenilor adevăruri 
reformulate proprii, îi aşează în faţa oglin-
zii teatrului pentru a se privi aşa cum sunt, 
încercând să îndepărteze masca, dualitatea, 
să decripteze fi inţa. 

La Craiova, spectacolul cu Hamlet a re-
prezentat, pentru fi ecare dintre spectatori, o 
mişcare profundă a conştiinţei, o întâlnire 
a omului cu sine însuşi într-un loc provi-
denţial care este Teatrul. O exegeză sha-
kespeariană senzaţională, Hamlet a fost un 
spectacol îndelung aplaudat, premiat (nu 
atât cât ar fi  meritat!) multă vreme amintit 
în imaginaţia bunilor spectatori şi cu sigu-
ranţă înscris în istoria de aur a Teatrului viu 
craiovean. 

Pentru mine Hamlet a însemnat 
Destinul, forma cea mai pură a iubirii trăită 
întâia data, Teatrul − locul unei întâmplări 
minunate, semnul binevoitor al Divinităţii, 
o poveste de dragoste aidoma celor sha-
kespeariene, cu Prinţul meu plecat prea 
devreme şi sufl etul său bun ce veghează 
asupra unui univers posac. Am atins un vis 
cu mâna: Adrian Hamlet Pintea.

Adrian Hamlet Pintea − la Craiova
Lavinia PINTEA-TATOMIR

Cele trei versiuni textuale ale piesei Hamlet
Petrişor MILITARU

Dat fi ind faptul că în acest an 
festivalul a cuprins în exclu-
sivitate spectacole dedicate 

lui Hamlet şi lansările de carte l-au avut 
în centru tot pe celebrul personaj, Editura 
Paralela 45 face un gest onorabil şi tipăreş-
te o nouă serie de autor „Shakespeare“, al 
cărei punct forte îl reprezintă expansiunea 
canonului shakespearian în limba română 
printr-o traducere care este conformă 
cu vremurile contemporane, o traducere 
modernă şi accesibilă cititorilor din zilele 
noastre. Primul volum care a deschis aceas-
tă serie cuprinde Sonetele şi piesa Furtuna, 
iar cel de-al doilea volum ne oferă cele trei 
versiuni textuale distincte ale piesei Hamlet 
care ni s-au transmis prin ediţiile in-quarto 
de la 1603 şi 1604, respectiv ediţia in-folio 
de la 1623. Până la această dată traduce-
rile româneşti erau făcute după o versiune 
„combinată“ a textului lui Hamlet de edi-
torii englezi de după anul 1720, printr-un 
fel de unifi care a versiunii din 1604 cu 
aceea din 1623. Prin urmare, prima ver-
siune este inedită pentru cititorul român, 
ea introducând în conştiinţa iubitorilor de 
Shakespeare situaţii şi scene care erau până 
acum necunoscute publicului român.

Din punct de vedere istoric prima tra-
ducere integrală din Shakespeare a fost 
realizată în 1964 de o echipă de traducători 

coordonată de Mihnea Gheorghiu (în chiar 
anul în care se împlineau 400 de ani de 
la naşterea dramaturgului englez). Noile 
versiuni de acum ale piesei Hamlet sunt 
rezultatul efortului depus tot de un grup de 
traducători şi exegeţi universitari ai operei 
shakespeariene: în cazul volumului de faţă 
traducerea este făcută de Violeta Popa şi 
George Volceanov, prefaţa de Nicoleta 
Cinpoeş şi George Volceanov, iar notele îi 

aparţin lui George Volceanov. De aseme-
nea, seria de autor Shakespeare face parte 
din Colecţia Editurii Paralela 45 intitulată 
„Capodopere ale literaturii universale“ 
ce este coordonată de Sorin Mărculescu. 
Această nouă serie este menită să depăşeas-
că formele arhaice existente în traducerile 
mai vechi şi se recomandă ca o ediţie total 
necenzurată atât dintr-o perspectivă etico-
religioasă, cât şi dintr-una socio-politică. 
Latura argotică (sau „obscenă“ cum vor 
fi  tentaţi unii să o numească) a limbajului 
shakespearian a fost tratată de această 
dată cu maturitate, traducătorii găsind co-
respondentele potrivite din limba română 
pentru organele sexuale sau actele amoroa-
se la care face referire dramaturgul englez, 
ştiut fi ind faptul că spiritul renascentist s-a 
eliberat de falsa pudoare existentă până 
atunci şi teatrul, atunci ca şi acum, era atât 
o formă de mare artă, cât şi o formă de di-
vertisment, poate subculturală uneori, şi pe 
care autorităţi precum episcopul Londrei 
sau Lordul Primar al Londrei o doreau in-
terzisă prin lege. 

Cunoscătorii operei lui Shakespeare 
ştiu foarte bine că piesele sale sunt de o 
mare complexitate şi cuprind atât fragmen-
te poetice şi metafi zice, la fel de bine cum 
există şi fragmente de comedie uşoară sau 
pasaje cu aluzii sexuale care nu fac decât 

să acopere partea de divertisment a piesei 
şi să îi întregească mesajul care se remarcă 
tocmai prin capacitatea sa de a integra cât 
mai multe paliere ale existenţei şi de a face 
ca teatrul să fi e mereu viu. De altfel, tocmai 
această exprimare liberă din piesele sale nu 
l-a scutit pe Shakespeare de critici aspre 
din partea unor scriitori precum Voltaire, 
Samuel Johnson sau Lev Tolstoi.

La lansarea acestui volum, care a avut 
loc în foyerul Teatrului Naţional „Marin 
Sorescu“ din Craiova în prezenţa traducă-
torilor, directorul Festivalului Internaţional 
Shakespeare, Emil Boroghină, a declarat 
că publicarea celor trei versiuni distincte 
ale tragediei shakespeariene, prin anali-
za diversă a situaţiilor dramatice şi prin 
abundenţa indicaţiilor scenice, va încuraja 
noi montări ale piesei şi va stimula noi 
perspective hermeneutice ce vor folosi mij-
loace originale de organizare a unor spec-
tacole menite să revigoreze şi să ducă mai 
departe specifi cul pieselor create de Marele 
Will. În încheierea acestui eveniment, Emil 
Boroghină şi-a exprimat speranţa ca în 
2016 să se încheie această nouă integrală 
Shakespeare, fi indcă atunci Festivalului 
Internaţional Shakespeare va avea 10 ani 
de existenţă şi se vor împlini 400 de ani de 
la moartea autorului lui Hamlet.

Adrian Pintea
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Galaxia Hamlet
E diţia a VII-a a Festivalului 

Internaţional Shakespeare, desfă-
şurată între 23 aprilie − 4 mai la 

Craiova, a avut o agendă îndrăzneaţă, con-
centrându-se în exclusivitate pe „Hamlet“. 
Prinţul danez a vorbit în letonă, poloneză, 
germană, japoneză, mandarină, coreeană, 
lituaniană, română, fi ind la fel de grav şi 
neliniştit de fi ecare dată. Conferinţele şi 
prezentările organizate de festival au încer-
cat să valorifi ce la maxim toate produsele 
artistice şi culturale inspirate de textul lui 
Shakespeare. De la muzică la vernisaje, 
de la lansări de carte la întâlniri cu criti-
cii de teatru şi traducători de Shakespeare, 
„Hamlet“ a dovedit că este un domeniu 
deschis, un univers în expansiune. 

Marii cercetători ai operei shakespea-
riene consideră Regele Lear drept cea mai 
mare realizare a lui William Shakespeare. 
„Mi se pare că aici Shakespeare pătrunde 
adânc în investigarea naturii umane, legă-
tura cu universul, cu suferinţa, cu mortalita-
tea. Cred că Regele Lear este cea mai mare 
piesă a lui Shakespeare. Întâlnim în Hamlet 
tonalităţi comice şi cred că acest lucru face 
din piesă un text mai accesibil, universal 
înţeleasă. Regele Lear e un text mult mai 
difi cil. Să vezi Lear e ca şi cum ai asculta 
Missa Solemne a lui Beethoven; e aproa-
pe o experienţă religioasă. Hamlet e mai 
comică din multe puncte de vedere, e va-
riată, erotică şi, prin urmare, mai populară 
de-a lungul secolelor“, mărturisea Stanley 
Wells, directorul Shakespeare Birthplace 
Trust, fundaţie înfi inţată în 1847 şi care se 
îngrijeşte de casa memorială a dramaturgu-
lui dar şi de moştenirea sa culturală. 

Şi totuşi, ultima dorinţă a Lodrului 
Ferrers, a fost să i se citească din Hamlet şi 
nu din Regele Lear. Condamnat la moarte în 
1760 pentru falsifi care de bani, ultima do-
rinţă a lordului nu a fost nicio masă copioa-
să, nici femei şi nici „Predica de pe munte“. 
A cerut să i se citească din Hamlet.

Între 24 şi 25 aprilie, Festivalul a găz-
duit un seminar organizat în colaborare 
cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de 
Teatru, care şi-a propus să evoce marile 
spectacol cu Hamlet din ultima jumăta-
te de veac, de pe trei continente: America 
de Nord, Europa şi Asia. E interesant de 
meditat asupra faptului că numai emisfe-
ra nordică pare să se fi  implicat strălucit 
în munca de lămurire a mitului hamletian. 

Hamlet pare să întrunească elementele de-
fi nitorii ale societăţii deschise, ca şi cum 
umanitate, egalitate şi libertate politică ar fi  
valori fără de care Hamlet nu poate fi  pro-
fund înţeles. Iar orice fractură în sistemul 
de valori enumerat mai sus oferă perspecti-
va din care Hamlet devine o piesă politică, 
poliţistă sau erotică.

Dintre spectacolele româneşti cu 
Hamlet, cele mai importante prezentate, 
ca atare, la Sesiunea de shakespearologie, 
au fost cele regizate de: Vlad Mugur la 
Teatrul Naţional din Craiova (cu Gheorghe 
Cozorici), Dinu Cernescu la Teatrul 
„Nottara“ Bucureşti (cu Ştefan Iordache), 
Alexandru Tocilescu la Teatrul „Bulandra“ 
(cu Ion Caramitru) şi Gabor Tompa la 
Teatrul Naţional din Craiova (cu Adrian 
Pintea).

Când în 1958 Teatrul Naţional din 
Craiova s-a hotărât să monteze Hamlet, 
spectacolul a devenit prima reprezenta-
ţie importantă de după Al doilea Război 
Mondial. Gheorghe Cozorici, ales în rolul 
titular datorită „nobleţei necăutate şi greu 
de explicat a fi rii sale“, a devenit astfel cel 
mai tânăr interpret Hamlet românesc din 
istoria secolului XX. Avându-l pe Amza 
Pellea în rolul lui Horaţio, regizorul Vlad 
Mugur a semnat poate cel mai frumos 
spectacol din seria celor patru cu care scena 
craioveană a trecut în prim-planul vieţii ar-
tistice româneşti. 

Spectacolul Hamlet care a debutat la 
Teatrul „Nottara“ în 1974, în timpul di-
rectoratului lui Horia Lovinescu, l-a avut 
ca regizor pe Dinu Cernescu, iar în rolul 
titular pe Ştefan Iordache care interpre-
ta celebra partitură la vârsta de 33 de ani. 
Spectacolul, perceput de publicul de la 
acea vreme ca un spectacol politic şi mister 
teatral, a benefi ciat de o gândire nouă pe 
care regizorul şi-o însuşeşte datorită cores-
pondenţei pe care o avea la acea vreme cu 
semiologul francez Roland Barthes. Astfel 
ajunge la concluzia că pentru actualita-
te, nu există o valoare mai importantă ca 
structura. Pe lângă această linie directoa-
re, Dinu Cernescu oferea perspectiva unei 
lecturi romantice şi psihologizante, care re-
liefa omul în istorie ca om prins şi distrus 
de mecanismul istoriei. Jucat în sala mică 
a teatrului, într-un spaţiu negru, aproape 
medieval, cu circa 100 de locuri, răul deve-
nea un fenomen banal, Horaţio – un aspi-

rant la putere fără şansă, iar 
Hamlet un inocent moral. 

Spectacolul din 1996 
de la Teatrul Naţional din 
Craiova, avându-l ca re-
gizor pe Gabor Tompa, 
a mizat pe Adrian Pintea 
pentru rolul titular. 
Îmbrăcat în negru, înconju-
rat de oglinzi şi luminat de 
o ploaie de refl ectoare atâr-
nate regulat, Hamlet evi-
denţiază drama unui prinţ 
cult, confruntat cu o situa-
ţie mortală. Amestecul de 
clasic şi contemporan, aşa 
cum alăturarea costumelor 
în spaţiul auster a oferit-o, a 
produs o formulă cu a cărei 
modernitate încă ne putem 
identifi ca, aproape 15 ani 
mai târziu. În fond Hamlet, 
deşi piesă eternă, pare să fi e 
totuşi legată de un moment 
istoric anume, moment 
istoric cu consonanţe în 
spectacolul lui Tompa şi cu 
reminiscenţe şi în posterita-
tea imediată. 

Din spectacolele străine, cel mai puter-
nic şi cel mai important pentru istoria tea-
trului rămâne Hamlet-ul lui Peter Brook. 
Brook s-a oprit la text de mai multe ori de-a 
lungul carierei, cea mai inovatoare formu-
lă fi ind ceea ce a reuşit la Paris, la Teatrul 
Bouffes du Nord. Brook nu numai că a ex-
plorat textul din punct de vedere practic, 
dar a realizat şi un studiu teoretic intitulat 
Qui Est La? – Cine e acolo?, prima replică 
a textului. Această primă replică a constitu-
it centrul de greutate al textului, devenind 
– în viziunea lui Brook – şi ultima replică 
pe care Horaţio o rosteşte, cercetând cerul 
în speranţa unui răspuns după ce scena se 
umple cu cei care au murit, de la Polonius la 
Hamlet. Fraza care îl interesa pe Brook era 
„Să fi i gata“, ultima replică pe care Hamlet 
o rosteşte după ce i-a instruit pe actori. E 
momentul în care planul său a prins contur. 
După montare, Brook declara că întregul 
text poate fi  rezumat în două fraze: „Ştim 
ce suntem dar nu ştim ce vom deveni“, re-
plica Ofeliei, şi „Nu e nimic mai dureros 
pe pământ decât cuvintele care nu se pot 
înălţa la cer“ – care-i aparţine lui Polonius. 
Brook a oferit rolul Hamlet unui actor de 
culoare, dar fără ca acest lucru să capete 
sens dramatic. 

Peter Brook a reuşit performanţa de 
a-şi lega numele de cel mai cunoscut text 
al dramaturgiei mondiale. După profunda 
sa montare care evoluează în cercuri con-
centrice: ciclul iubirii, ciclul creierului şi 
ciclul intimului, Hamlet şi-a schimbat pro-
prietarul intelectual, devenind Hamlet-ul 
lui Peter Brook şi doar în plan secund legat 
de numele lui Shakespeare. 

Polonia este prima ţară din afara Angliei 
unde povestea tânărului Prinţ este jucată. 
Shakespeare devine astfel un autor strict 
legat de teatrul polonez, aproape genetic. 
Reprezentaţia are loc la Gdansk, în 1619, 
iar trupa de actori este engleză. Prima repre-
zentaţie în limba poloneză are loc în 1798, 
la Lvov. În 1905 Stanisław Wyspiański este 
primul polonez care îi dedică lui Hamlet 
un studiu. Până în 1990, Hamlet a avut în 
Polonia 66 de producţii diferite înaintea 
schimbării regimului politic. Regizorii po-
lonezi se împart în două categorii: cei care 
au montat Hamlet şi cei care n-au făcut-o. 
Din ultima categorie face parte şi patriarhul 
teatrului polonez: Krystian Lupa, un uriaş 
în lumea teatrului, de curând distins cu 
Premiul Uniunii Europene pentru Teatru. 
Refuzul său de a monta Hamlet este mai 
degrabă un refuz faţă de Shakespeare, până 
acum în biografi a sa neexistând niciun 
spectacol după un text shakespearian. 
Totuşi, studentul său, Kristof Warlikowski, 
a dat Poloniei şi lumii întregi un „Hamlet“ 
incendiar. Spectacolul, care a avut premie-
ra în 1999, a reprezentat un şoc atât pentru 
public cât şi pentru critica de specialitate. 
Pe afi ş, Hamlet era pozat gol; Claudius se 
roagă şi el gol, iar rugăciunile lui sunt un fel 
de murmur mârâit din care nu se înţelegea 
nimic. Dar, în ciuda multelor controverse 
pe care le-a generat, la câţiva ani după pre-
mieră, spectacolul s-a clasicizat, devenind 
un spectacol „cuminte“.

Hamlet continuă să fi e un confl ict nere-
zolvat azi, la fel ca atunci în zorii secolu-
lui al XVII-lea. Faptul că mai sunt nevoie 
explicaţii după ce „mortul“ spune cum a 
fost omorât, ilustrează perfect natura noas-
tră umană. Ce face un om de inteligenţa 
şi integritatea poetică a lui Hamlet când 
afl ă adevărul? Faptul că Hamlet o refuză 
pe Ofelia e doar o consecinţă a faptului 
că oamenii afectivi nu pot fi  judecători ai 
adevărului; iar morga lui Hamlet – şirul de 
morţi pe care îi presară direct sau indirect 

Ioana MOLDOVAN
– ilustrează scepticismul lui Shakespeare 
legat de incapacitatea umană de a se con-
frunta cu adevărul şi de a trăi într-o lume 
dreaptă. În Hamlet, trecutul devine ridicol 
iar viitorul e şi mai rău decât trecutul.

Montarea lui Hamlet ridică numeroase 
şi serioase probleme. Credibilitatea repre-
zentării fantomei pe scenă este situaţia care 
dă consistenţă oricărui spectacol. De aceea 
montarea lui Patrice Chereau din 1989 a 
optat pentru o fantomă care intra pe scenă 
călare pe un cal adevărat. 

Robert Lepage a inventat o variaţiune 
pe tema Hamlet pe care, în 1995, a numit-o 
Elsinore, mai mult un spectacol sonor decât 
unul vizual. Din Hamlet îl interesa cel mai 
mult sfaturile pe care Prinţul le dădea acto-
rilor ambulanţi, idei în care se regăsea. De 
asemenea era interesat de aspectul „inces-
tuos“ al relaţiilor dintre personaje. În viziu-
nea regizorului canadian, Gertrude, mama 
lui Hamlet, este incestuoasă. Rosencrantz 
şi Guildenstern, cei doi tovarăşi universitari 
ai prinţului, devin în spectacolul lui Lepage 
camere de luat vederi, un fel de perspective 
diferite în care Hamlet se vedea. 

Spectacolul lui Matthias Langhoff, 
un brechtian autentic, l-a transformat pe 
Hamlet într-un spectacol de cabaret. Textul 
a fost bricolat iscusit, făcând aluzie la alte 
lecturi: fantoma se arată dintr-o pubelă, tri-
mitere clară la Beckett. Horaţio este de fapt 
o Horaţia, fără însă nici cea mai vagă aluzie 
sexuală. 

Spaţiul rusesc a făcut cunoştinţă cu 
Hamlet prin traducerea lui Boris Pasternak, 
devenind, astfel, literatură rusă. Pescăruşul 
lui Cehov are chiar un citat din Hamlet, in-
dicaţie că în Rusia lui Cehov Hamlet era o 
referinţă.

Dar poate cea mai fascinant poveste 
a adoptării lui Hamlet vine din Japonia. 
Primul text integral Shakespeare, tradus 
în limba japoneză, a fost Iulius Caesar, 
în 1848. În 1886 se joacă pentru prima 
dată Hamlet, de fapt o adaptare Kabuki 
după piesa de teatru. În fapt Hamlet a ri-
dicat problema autenticităţii culturale care 
punea faţă în faţă tradiţiile teatrului japo-
nez şi spectacolele shakespeariene. Însă ci-
tindu-l, japonezii l-au înţeles poate cel mai 
bine. Hamlet are spiritul unui samurai. Este 
şi postura folosită de regizorul Yoshihiro 
Kurita care, în 2002, a transformat Hamlet 
într-un spectacol de teatru tradiţional Noh. 
Danemarca devine o scenă din lemn, cu un 
pod în partea dreaptă (hashigakari) pe care 
intră actorii. În fundal, o pânză pictată re-
prezentând un pin. Hamlet este un samurai 
care stă în poziţia lotus pe tot timpul re-
prezentaţiei. Spectacolul devine o medita-
ţie, o interferenţă cu o lume magică, unde 
spectrele şi oamenii se amestecă straniu şi 
emoţionant, un fel de punct de intersecţie 
între Occident şi Orient, ca şi gâtul unei 
clepsidre.

Hamlet este o construcţie demnă de 
înălţimile unei catedrale. Dar totodată 
funcţionează şi ca un burete. Mulţi au spus, 
inclusiv Peter Brook, că Hamlet absoarbe 
atmosfera locului unde este montat. Hamlet 
este cea mai lucidă enumerare a pericolelor 
pe care acţiunea şi inacţiunea, deopotrivă, 
le atrag după sine.

*
Acest articol este un potpuriu de idei şi 

gânduri, aşa cum au fost ele expuse de parti-
cipanţii la seminarul Mari montări Hamlet, 
organizat de ediţia a VII-a a Festivalului 
Internaţional Shakespeare (Craiova) şi 
Asociaţia Internaţională a Criticilor de 
Teatru, pe care îi enumăr aici: Ion Parhon, 
Natalia Stancu, Alice Georgescu, George 
Banu, Piotr Gruszczynski, Andrei Zurowsky, 
David Esrig, Monique Borie, Michel Vais, 
Mirela Nedelcu Patrureau, Manabu Noda şi 
John Elsom, în această ordine.Nud de Iulia Teutan
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„Hamlet s-ar putea numi Melancholia...“ 
Maria TRONEA

Mihai ENE 

Dintre toţi autorii clasicii ai drama-
turgiei universale, Shakespeare 
este, cu siguranţă, unul dintre cei 

mai prezenţi pe scenele lumii, dar şi pe scena 
românească. Iar dintre piesele sale, Hamlet se 
distanţează sensibil, deşi nici Romeo şi Julieta 
sau Othello nu sunt departe. Există o întreagă 
tradiţie a reprezentării lui Hamlet în teatrul 
românesc, povestea shakespeariană fascinând 
generaţii întregi, iar Prinţul Danemarcei fi ind 
un rol difi cil şi solicitant, considerat aproa-
pe obligatoriu pentru orice actor de tragedie 
care se respectă. Regizorii înşişi par a fi  din 
ce în ce mai incitaţi să îşi încerce mâna pe 
o piesă considerată de Harold Bloom centrul 
canonului european, după cum ne-a dovedit 
din plin şi ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional 
Shakespeare de la Craiova.

Pe lângă pleiada de lansări de carte din cadrul festivalu-
lui, a fost lansată şi triada de CD-uri Hamlet după Hamlet, 
reunind seria de emisiuni iniţiată şi susţinută de criticul 
de teatru Ion Parhon, împreună cu redactorul Mariana 
Ciolan, la Radio România Cultural. Iniţiativa sa este de 
două ori lăudabilă, o dată pentru că aduce în prim-plan un 
episod foarte important din istoria teatrului românesc şi 

a doua oară pentru că le oferă 
tuturor iubitorilor de teatru 
posibilitatea acestei incursiuni 
fascinante, prin editarea seriei 
de emisiuni, pe care nu mulţi 
dintre aceştia au avut, poate, 
posibilitatea să o urmărească.

Cu erudiţie, sensibilitate şi 
înţelegere a fenomenului din 
interior, Ion Parhon desenea-
ză tabloul reprezentaţiilor cu 
Hamlet pe scena românească, 

a cărei tradiţie se întinde pe aproape un secol şi jumătate 
(premiera naţională fi ind înregistrată în 1861, la Teatrul cel 
Mare din Bucureşti, condus de Costache Caragiale), de la 
un Aristide Demetriade, Mihai Pascaly, Grigore Manolescu 
sau Constantin Nottara, continuând cu Tony Bulandra, 
George Vraca, George Calboreanu sau Gheorghe Cozorici, 

Hamlet după Hamlet

Ludmila Patlanjoglu Ion Parhon

Afl at în exil, Victor Hugo 
scrie în 1864, la Hauterville-
House, o fascinantă carte 

despre Shakespeare, cu scopul de a popu-
lariza o nouă traducere în franceză a operei 
acestuia. Convins de existenţa unui conti-
nuum literar, a unei „veşnice întoarceri“ şi 
în acest plan, el vede în „marele englez“ 
un nou Eschil („identitate de 
sufl et, diferenţă de spirit“), 
iar în Hamlet, un „Oreste, sub 
efi gia lui Shakespeare“.

„Hamlet, îndoiala, se afl ă 
în centrul operei shakespea-
riene“, afi rmă Hugo, care 
consideră că geniul creator 
se manifestă prin produ-
cerea unui nou exemplar 
uman: „Shakespeare visează 
şi-l dăruieşte umanităţii pe 
Hamlet“, un nou Adam, o va-
riantă a celui creat de Eschil, 
Prometeu. Paralela dintre 
cele două personaje eviden-
ţiază dinamismul, voinţa lui 
Prometeu şi nehotărârea care 
îl caracterizează pe Hamlet, 
„ezitarea“, ocazie folosită de 
Hugo pentru a lansa cititoru-
lui îndemnul de a rupe lanţul 
visării: „Ieşiţi din voi înşivă! 
Ce nod gordian este visarea 
noastră“.

Comparaţia cu eroul lui 
Eschil prilejuieşte realizarea 

unui portret memorabil: „Hamlet, mai 
puţin gigant şi mai om, nu este mai puţin 
mare. Hamlet. Nu se poate imagina o fi inţă 
mai înspăimântător de completă în incom-
pletitudine. Totul, pentru a nu fi  nimic. El 
e prinţ şi demagog, sagace şi extravagant, 
profund şi frivol, om şi neutru. Crede puţin 
în sceptru, batjocoreşte fără milă tronul, 

are drept camarad un student, dialoghează 
cu trecătorii, aduce argumente în faţa pri-
mului venit, înţelege poporul, dispreţuieşte 
mulţimea, urăşte forţa, succesul îi trezeşte 
bănuieli, interoghează obscuritatea, tutu-
ieşte misterul. Îi îmbolnăveşte pe alţii de 
maladii pe care el nu le are; falsa-i nebunie 
îi inoculează iubitei sale o nebunie adevă-
rată. Este familiar cu spectrele şi comedi-
anţii. Face pe bufonul, cu barda lui Oreste 
în mână. Vorbeşte despre literatură, recită 
versuri, compune un foileton teatral, se 
joacă în cimitir cu oasele, îşi înfruntă ve-
hement mama, îşi răzbună tatăl şi încheie 
redutabila dramă a vieţii şi a morţii cu un 
gigantic semn de întrebare. Înspăimântă, 
apoi deconcertează. Niciodată nu s-a putut 
închipui ceva mai copleşitor. Este paricidul 
care se întreabă: ce ştiu oare?“  El este mai 
exact, „paricidul virtual“.

Hugo, romanticul îndrăgostit de anti-
teză, identifi că procedeul şi în construcţia 
portretului hamletian, evidenţiind faptul că 
Shakespeare ne oferă mai întâi imaginea 
unui Hamlet în carne şi oase („A fost la 
universitate, prezintă sălbăticia daneză, dar 
îndulcită de politeţea italiană; este scund, 
puţin limfatic; ştie să folosească bine 
spada...“), pentru a-l plasa apoi „în plin 
ideal“, sub efi gia fi losofului.

În viziunea lui Hugo, eroul shakes-
pearian este cea mai impresionantă fi gură 
creată de poeţi de-a lungul timpului şi „cea 
mai neliniştitoare“:  „Îndoiala  sfătuită de 
o fantomă, acesta este Hamlet“. Imaginea 

răsfrântă în oglinda hugoliană este la fel 
de fascinantă: „Ezitarea lividă sălăşluieş-
te în sufl etul său. Shakespeare, prodigios 
poet plastic, face aproape vizibilă paloarea 
grandioasă a acestui sufl et. Ca şi marea 
larvă a lui Albert Dürer, Hamlet s-ar putea 
numi Melancholia. Şi el are, de aseme-
nea, deasupra capului, liliacul sfâşiat care 
zboară, iar la picioare ştiinţa, sfera, compa-
sul, clepsidra, dragostea şi în spatele lui, la 
orizont, un enorm soare teribil care pare să 
facă mai negru cerul“.

Un alt aspect evidenţiat este solitudinea 
lui Hamlet, în baza identifi cării acesteia 
cu nehotărârea. În ciuda singurătăţii şi a 
singularităţii sale, în viziunea lui Hugo 
este reprezentativ pentru condiţia umană: 
„Realitatea sa stranie este în fond, propria 
noastră realitate. El este omul funebru, 
în care ne regăsim toţi în unele situaţii. 
Oricât de maladiv este, Hamlet exprimă o 
stare permanentă a omului. El încarnează 
disconfortul sufl etului în viaţa care nu este 
ajustată pe măsura sa“.

Purtând însemnele discursului roman-
tic, cartea W. Shakespeare reuşeşte să sur-
prindă pecetea geniului într-o operă peste 
care se întinde umbra lui Hamlet, Hugo 
afi rmând la un moment dat: „ Hamlet 
este, după părerea noastră, opera capitală 
a lui Shakespeare.“ Pentru a reveni asupra 
afi rmaţiei spre fi nalul cărţii: „Să retractăm 
ceva afi rmat mai devreme. Opera capitală 
a lui Shakespeare este Shakespeare în 
totalitate.“ Albert Dürer – Melancolia

şi până la contemporanii Ştefan Iordache, Ion Caramitru, 
Marcel Iureş şi Adrian Pintea sau mai recenţii, dar meri-
tuoşii Sorin Leoveanu, Marius Stănescu şi Daniel Badale. 
Viziuni regizorale diferite, personalităţi artistice afl ate pe 
o paletă largă precum veacul, spectacole şi actori care au 
marcat profund devenirea scenei româneşti se perindă în 
povestea depănată de criticul Ion Parhon.

Sunt evocate, pe rând, spectacolele cele mai importan-
te cu Hamlet de pe scenele româneşti, unele dintre ele cu 
o puternică încărcătură simbolică, precum „bătălia cel trei 
Hamleţi“ (George Vraca, George Calboreanu şi Valeriu 
Valentineanu) de la Naţional, din 1941, estetică, dar şi ex-
tra-estetică, cum sunt spectacolul realizat de Vlad Mugur 
la Craiova, în 1958, cu Gheorghe Cozorici, montarea din 
1974 a lui Dinu Cernescu de la Teatrul Nottara, avându-l 
pe Ştefan Iordache în rolul central sau celebrul Hamlet al 
lui Alexandru Tocilescu şi Ion Caramitru, de la Teatrul 
Bulandra, din 1985 şi, în fi ne, reprezentările post-decem-
briste, cum sunt cele ale lui Tompa Gabor, de la Craiova 
(1996), cu Adrian Pintea, cel al lui Liviu Ciulei, cu Marcel 
Iureş, la Teatrul Bulandra (2000), „testamentul“ lui Vlad 
Mugur de la Cluj, cu Sorin Leoveanu (2001) sau cel mai re-
cent Hamlet (2009), de la Teatrul Metropolis din Bucureşti, 
în regia lui Laszlo Bocsardi, cu Marius Stănescu.

Punctul de emoţie maximă este atins încă de la înce-
putul acestui periplu cultural, când vocea lui Constantin 
Nottara, cu acel tremolo obligatoriu în expresivitatea 

tipică epocii, pronunţă, ca din altă lume, poate chiar cea 
a palidului prinţ, celebrele cuvinte, într-o traducere uşor 
diferită de cea consacrată mai apoi, „A muri, a dormi…“ 
(lungind, călinescian, ultima vocală), cuvinte care deschid 
monologul hamletian, probabil cel mai cunoscut şi faimos 
monolog din istoria teatrului. „Să mori, să dormi…“, re-
cită, rând pe rând, şi George Vraca, Gheorghe Cozorici, 
Ştefan Iordache, Ion Caramitru, Adrian Pintea, Marcel 
Iureş, Sorin Leoveanu, Marius Stănescu şi Daniel Badale, 
nuanţele personale şi energiile 
variate puse în joc aici constitu-
ind un spectacol comparativ de 
neegalat. 

Vocile lui Hamlet sunt, de 
fapt, vocile teatrului româ-
nesc, aşa cum se prezintă el 
la începutul unui nou veac şi 
mileniu, în care Shakespeare 
este, parcă, mai prezent ca ni-
ciodată. Demersul realizat de 
Ion Parhon şi Mariana Ciolan 
nu este doar un act de importanţă majoră pentru teatrul ro-
mânesc, de recuperare şi înţelegere a unei frumoase tradiţii 
teatrale, ci el priveşte şi spre prezent, integrându-l deja în 
această tradiţie, şi spre viitorul care, fără o cunoaştere şi 
aprofundare a realizărilor anterioare, n-ar putea fi  decât gol 
şi lipsit de sens.
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Î ntr-o epocă în care există spe-
cialişti şi, mai ales, „specialişti“ 
în toate domeniile posibile şi 

imposibile, Maria Şevţova (profesor de 
dramă şi arta teatrului la Goldsmiths 
College, din cadrul Universităţii londo-
neze) ne propune o fi gură ce scapă unei 
încadrări precise: Robert Wilson (Maria 
Şevţova, Robert Wilson, Traducere din 
engleză: Odette Kaufman-Blumenfeld şi 
Oltiţa Cîntec, Fundaţia culturală „Camil 
Petrescu“, Revista Teatrul azi (supliment) 
prin Editura Cheiron, Bucureşti, 2010, 167 
p., în seria Mari regizori ai lumii). Astfel, 
Robert Wilson este, la fel de bine, regizor 
americano-european (!), interpret, creator 
de instalaţii, scriitor, arhitect, scenograf, 
pictor, creator de lumini „şi mai multe pe 
lângă acestea – un artist familiarizat cu 
diverse domenii, artist care nu ţine seama 
de graniţele geografi ce şi de cele dintre ge-
nurile teatrale, un precursor al globalizării 
în arte“. Cartea (apărută pentru prima dată 
la Londra în 2007), se evidenţiază, după 
cum ne spun editorii, prin cel puţin patru 
idei esenţiale: analizează principalele pro-
ducţii ale artistului, atât în spaţiul american 
cât şi în cel european; studiază metodelor 
folosite în atelierul de lucru; evidenţiază 
originalitatea abordării regizorale; prezintă 
mai multe exerciţii pentru cei doritori să 
cunoască tehnicile lui Wilson.

În toate reprezentările sale, Robert 
Wilson a încercat să construiască un spaţiu 
în care elementele spectacolului să poată fi  
organizate sistematic. Ceea ce a promovat 
mereu artistul a fost libertatea de a fi  tu 
însuţi, fără a căuta efecte, centrul creaţilor 
sale fi ind reprezentat de percepţia transcen-
dentală. Printre operele care l-au făcut cu-
noscut şi, mai ales, apreciat pe Wilson, se 
numără: Activitatea teatrală 1 şi 2, Pisicile 
de pe stradă, Regele Spaniei, Viaţa şi vre-
murile lui Sigmund Freud, Privirea unui 
om surd, Viaţa şi vremurile lui Iosif Stalin, 
MUNTELE KA şi TERASA GUARDenia (a 
ţinut şapte zile şi şapte nopţi, fi ind realizat 
pentru Festivalul de la Shiraz, Iran), O 
scrisoare pentru regina Victoria, Einstein 
on the Beach etc. 

Wilson a realizat şi unele adaptări 
în proză: Sfi oasa, după o povestire de 
Dostoievski, Aripi pe stâncă, după Micul 
prinţ de Antoine de Saint-Exupéry. A jucat 
în The Meek Girl şi Hamlet, alături de 
alte roluri interpretate în tinereţe. A îm-
binat cuvântul, sunetul şi muzica (teatrul 
cu muzica). Există astfel o diversitate de 
activităţi care, în cele din urmă, evidenţi-
ază o continuitate a personalităţii artistu-
lui american, „copilul din anii 
‘60“ supravieţuind în artistul de 
renume internaţional al timpuri-
lor noastre.

Wilson a fost infl uenţat, în 
spectacolele sale, de mediul cul-
tural al Statelor Unite şi, în prin-
cipal, de cel newyorkez. Printre 
artiştii care şi-au pus amprenta, 
direct sau indirect, asupra gân-
dirii sale, se numără pictorii 
Barnett Newnam, Donald Judd, 
Laszlo Moholy-Nagy şi arhitec-
tul Walter Gropius. 

În înţelegerea creaţiilor lui 
Wilson din perioada de tinereţe 
trebuie să se ţină cont de starea 
socială şi politică în care se 
afl au Statele Unite, mai ales în 
timpul şi imediat după războiul 

din Vietnam, dar şi de asasinarea unor per-
sonalităţi precum J.F. Kennedy şi Martin 
Luther King. Aceste evenimente au dus la 
atitudinea rezervată a lui Wilson faţă de 
„politica la cald; acest aspect, împreună cu 
imersiunea sa în avangarda unor domenii 
precum dansul, muzica, pictura şi designul, 
dar nu şi teatrul, ar putea fi  luate ca un semn 
al atitudinii sale politice“. 

Anii ‘80 şi ‘90 au adus schimbări im-
portante în creaţia lui Wilson, spectacolele 
sale având multe în comun cu cele speci-
fi ce timpului. „Producţiile lui Wilson de 
la începutul şi mijlocul anilor ‘80, au o 
vocaţie istorică distinctă. Cu toate acestea, 
«ideile lor sociale şi politice» […] nu sunt 
dezvoltate, nici incluse în 
rezultate şi nici în consecin-
ţe, parte din ceea ce credem 
noi că este istoria. Acestea 
sunt aluzii derivate, în bună 
măsură, din anecdote, ele 
oferă un tablou general, 
de factură impresionistă, 
în care culoarea, lumina şi 
forma sugerează mai de-
grabă decât spun ce anume 
umple pânza. Aceasta se 
datorează, în primul rând, 
modului în care o imagine, 
mai degrabă decât o relatare 
verbală, activează imagina-
ţia lui Wilson, conducându-l 
spre o colaţionare a informa-
ţiilor prin mijloace adeseori 
enigmatice. Cu alte cuvinte, 
conţinutul istoric nu apare 
niciodată direct sau făţiş. 
El este dislocat şi deviat pe 
cărări ce şerpuiesc printre 
producţiile sale, dar care 
arată spre ce acestea s-ar fi  
putut îndrepta, dacă nu ur-
mărite în direcţie inversă, 
după eveniment“.

Fără a avea o teorie anume, Wilson 
impresionează prin măreţia creaţiilor, ca-
racterizate prin ambiţie, anvergură şi di-
versitate. Nimic nu este static, nici măcar 
obiectele, iar lumina mişcătoare ocupă un 
loc esenţial. Într-un interviu, Wilson decla-
ra: „Eu nu am un mesaj. Ceea ce fac este 
un aranjament arhitectural“, obiectivul său 
fi ind „aranjamentul arhitectural în spaţiu şi 
timp“. Afi rmaţie care nu ne face decât să 
încercăm să sondăm şi mai mult adâncurile 
unei personalitatea atât de complexe. Iar 
cartea Mariei Şevţova este mai mult decât 
folositoare în dorinţa de a-l înţelege pe 
Robert Wilson şi creaţia sa. 

Cronică literară

Robert Wilson
Adrian BOLDIŞOR Haricleea NICOLAU RĂDESCU

După apariţia din 2008 a lu-
crării intitulată Întâlnire cu 
Robert Wilson – o reprodu-

cere a volumului editat în 2007 la Berlin, 
care cuprinde conferinţa din 1989 din RDG 
a maestrului cu ocazia celei de-a 60-a ani-
versări a lui Heiner Müller – iată că seria 
coordonată de Florica Ichim, Mari regizori 
ai lumii, din cadrul Fundaţiei Culturale 
„Camil Petrescu“, iniţiată în 2008 la pro-
punerea Fundaţiei Shakespeare conduse 
de fondatorul acesteia, Emil Boroghină, 
se îmbogăţeşte prin apariţia în 2010 a 
unei lucrări speciale dedicate lui Robert 
Wilson − ediţia românească a volumului 
Robert Wilson, de Maria Şevţova (Editura 

Cheiron, Bucureşti, 2010). 
Traversând secolul regiei, teoreticie-

nii de teatru nu pot rămâne indiferenţi la 
activitatea unor personalităţi speciale din 
peisajul artistic mondial, care au marcat 
dezvoltarea practicii teatrale contemporane 
şi creează adevărate bijuterii ştiinţifi ce, 
menite să încânte specialiştii de teatru, dar 
şi lectorii pasionaţi. 

Concepută cu minuţiozitate de arheo-
log, volumul monografi c Robert Wilson, al 
Mariei Şevţova, editat prima oară la Londra 
(Routledge, 2007), devine un instrument de 
cercetare indispensabil oricărui creator de 
artă scenică, fi e el regizor, actor, scenograf 
sau light-designer. 

Benefi ciind de traducerea doamnelor 

Odette Kaufman-Blumenfeld şi Oltiţa 
Cântec, cartea conţine un impresionant ma-
terial iconografi c, teatrografi a actualizată a 
artistului, recurgând la referinţe din cele 
mai cunoscute cronici şi volume dedicate 
activităţii artistului. Structurată în patru ca-
pitole (I − O viaţă de muncă, II – Metodă, 
elemente şi principii, III – „Einstein on the 
Beach“, IV – Exerciţii practice), lucrarea 
devoalează complexa şi controversata 
personalitate artistică a lui Robert Wilson, 
arhitect şi pictor, actor şi coregraf, sceno-
graf şi light and sound designer, artist de 
instalaţii, creatorul unor spectacole care au 
reinventat limbajul scenic în a doua jumă-
tate a secolului al XX-lea. 

Cartea aceasta ne apropie de unul dintre 
spiritele culturale de valoare ale teatrului 
mondial, captivând atât omul de teatru, cât 
şi cititorul dornic să cunoască mecanismele 
producerii unui anumit tip de performan-
ce avangardist, care neagă dimensiunea 
cathartică a teatrului, prin respingerea 
experienţei emoţionale în favoarea uneia 
suprarealiste şi postmoderniste, un perfor-
mance unde cuvântul dobândeşte dimen-
siune vizuală, iar tăcerile sunt sclipitoare, 
populând spaţiul cu adevărul gândului. 

Nimeni în teatru nu a pus în mişcare 
criza limbajului cu asemenea geniu feroce, 
precum a făcut-o Wilson, schimbând va-
loarea şi forma cuvintelor, prin explorarea 
şi stârnirea lor în funcţie de timpul scenic, 
dar şi prin juxtapunerea diverselor tipuri de 
dicţie − opulentă sau contemporană, poeti-
că sau arhaică, prin sunete non-verbale, sau 
prin tăcere − în încercarea de a demonstra 
permanenta devenire a limbajului. Liniştea 
este nepreţuită într-un spectacol cu Robert 
Wilson, pentru că liniştea vorbeşte, deve-
nind vie. De fapt, pentru Bob Wilson, tea-
trul e tăcere: este tăcere, pentru că trupul nu 
minte niciodată, pentru că există culoarea 
care generează şi stimulează emoţia, pentru 
că există căutarea, pentru că există mereu 
ciclorama care devine un fundal perfect 
pentru picturi în mişcare. 

Teatrul lui Wilson devine un dans al 
culorii, emoţia stârnită fi ind comparabilă 
aceleia în care-l savurăm pe Dali sau Klee:  
„N-am văzut niciodată o asemenea frumu-
seţe. Niciun spectacol nu se poate compara 
cu acesta, căci el este, în acelaşi timp, 
trezire la viaţă …realitate amestecată cu 
vise… Bob Wilson… este ceea ce noi, cei 
care am dat naştere suprarealismului, am 
visat să vină după noi şi să treacă dincolo 
de noi …Bob Wilson este un suprarealist 
prin însăşi tăcerea sa… Wilson leagă gesti-
ca de tăcere, mişcarea de ceea ce nu poate 
fi  auzit.“ (Louis Aragon, p. 3). 

Deosebit de valoroasă, cartea Mariei 
Şevţova urmăreşte evoluţia artistică a 
creatorului Robert Wilson, din anii prime-
lor încercări până în prezent, combinând 
datele biografi ce cu analiza minuţioasă a 
principalelor producţii marca Wilson, re-
uşind contextualizarea acestora în spaţiul 
istorico-socio-cultural în care s-a format 
artistul. Volumul devine un important 
instrument de lucru pentru oamenii de 
teatru, deoarece sunt prezentate în detaliu 
metodele de creaţie ale lui Robert Wilson, 
precum şi principiile sale estetice şi, mai 
ales, valoroase exerciţii pentru studenţi şi 
practicieni care vor recurge poate cândva 
la tehnica Wilson. 

Captivantă fără a abunda în date biogra-
fi ce inutile, cartea Mariei Şevţova reuşeşte 
chiar performanţa de a stârni admiraţia ce-
lor mai sceptici, clasici sau tradiţionalişti, 
apropiindu-ne ştiinţifi c de creaţia fabuloasă 
a lui Robert Wilson. 
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Poezie
Geo CONSTANTINESCU

C artea lui Andrzej Zurowski, 
Citindu-l pe Shakespeare, a apă-
rut recent, la Editura Cheiron, 

Bucureşti, în traducerea excepţională a 
Cristinei Godun. Cunoscutul shakespearo-
log polonez Andrzej Zurowski şi-a propus 
cu această carte de eseuri să prezinte în 
manieră subiectivă, personală, prin optica 
cititorului zilelor noastre, o operă drama-
tică căreia i-a conferit preocupările de-o 
viaţă. Asta pentru că Shakespeare a reuşit 
să transmită prin teatru şi pentru teatru, din 
spaţiul său de viaţă săvârşit cu aproape pa-
tru veacuri în urmă, o seamă de idei despre 
om, cu esenţele dar şi cu aparenţele sale, cu 
iubirea şi ura, cu puterea şi slăbiciunile, cu 
lumina şi negurile, valabile atunci, dar şi 
acum, şi, probabil pentru cât timp va fi in-
ţa însăşi omenirea. Iar felul cum a înfăţişat 
el omul în acele timpuri a fost atât de pro-
fund, atât de total, că generaţii de cititori 
şi spectatori de teatru din toată lumea au 
venit şi continuă să vină pentru a se regăsi 
în acea lume complexă şi completă, care 
aruncă noi şi noi nuanţe asupra omului şi 
societăţii de atunci şi din totdeauna.

Andrzej Zurowski e unul dintre aceştia, 
dar în primul rând e un om de teatru, 
un om care cunoaşte din interior legile 
reprezentării lumii pe bucata de scândură 
care e scena.

Eseistul polonez analizează piesa 
Furtuna a dramaturgului englez în oglindă 
cu Iluzia comică a lui Corneille, unde trage 
concluzia că „opoziţia dintre teatru şi lume 
este o opoziţie între doi membri inseparabili, 
o opoziţie în interiorul unei unităţi 
supreme“. Piesa Cei doi tineri din Verona 
este văzută ca o anticipare a ideii dragostei 
ca esenţă a vieţii din universul complex 
din A douăsprezecea noapte. Teatrul lui 
Shakespeare foloseşte toate mijloacele 
pentru a răsturna semnifi caţiile aparent 
univoce ale vieţii. Spune eseistul: „visul 
Oliviei care s-a îndrăgostit de Cezario a 
devenit realitate. Întruchipat de Sebastian“. 
Dragostea, în piesele de acest gen, devine 

însăşi chemarea esenţială a 
vieţii. În faţa ei, ţesăturile 
convenţiilor şi prejudecăţilor 
sociale cad. Tinerii lui sunt 
încrezători în instinctele lor, 
iar încurcăturile dramatice pe 
care le trăiesc nu fac decât să 
reveleze adevărul lor. Toate 
acestea purtând pecetea 
aparenţelor acelor epoci sau 
convenţiile unui anume gen 
teatral. Complexul vital al 
pieselor Marelui Will face ca 
fi ecare, „în timpul lecturii, 
să vibreze la ceva anume, 
în funcţie de structura sa 
spirituală şi intelectuală“.

Dar cei care nu se ridică 
până la iubire sunt excluşi 
de viaţa însăşi. Înainte de 
a-l întâlni în acest impas 
pe Othello îl găsim pe 
Leontes în Poveste de iarnă. 
Afi rmă Andrzej Zurowski: 
„imaginaţia a plăsmuit în 
mintea lui Leontes tabloul 
adulterului, imaginaţia a 
născut în rege gelozia şi 
l-a împins până în pragul 
nebuniei.“ Deşi Othello e o 
personalitate impunătoare, un 
spirit lucid care-şi întâlneşte 
iubirea târziu, îşi apleacă 
urechea la delirul celuilalt gelos, Iago, care 
îi strecoară în sufl et îndoiala, deci propria-i 
ratare în plan erotic. Eseistul, analizând 
căderea celor două personaje, afi rmă, 
indirect, măreţia artei creatorului lor: 
„Iago, personifi carea stihiei maniheiste a 
răului şi Othello întruchiparea personalităţii 
grandioase, sunt amândoi zămisliţi din 
carne şi oase“.

Aici constă măreţia lui Shakespeare. 
Atunci când a privit în istorie, în prezentul 
său, în lumea pe care a făcut-o teatru, 
nu a abandonat niciodată viaţa, esenţa 
indestructibilă a oricărei mari arte. 

Dincolo de dragoste ca esenţă a fi rii, 
Shakespeare a urmărit în dramele istorice 
„abisul mecanismului puterii şi labirintul 
personalităţii umane“. Personajele sale 
sunt grandioanse, având ca prototipuri 
actori ai istoriei Angliei şi ai lumii de 
aceeaşi mărime, oferind o perspectivă 
impunătoare omenescului şi forţelor care 
îl mobilizează. Aici rolurile, măştile, 
convenţiile cad în faţa personalităţilor care 
le joacă pe marea scenă a Istoriei, însă şi 
ele se vor prăbuşi, fatal, ieşind din scenă ca 
urmare a destinului limitat, de simple fi inţe 
individuale. Privindu-i, Andrzej Zurowski 
afi rmă, având în vedere pe creatorul lor: 

„Cunoştea mecanismele psihicului, 
caracterul viselor şi ambiţiilor 
omeneşti a căror ciocnire pune în 
mişcare mecanismele politicii“.

Meritul lui Shakespeare este 
că nu pierde din vedere omenescul 
acestor fi inţe care au scris istoria 
sau au fost striviţi de concasoarele 
acesteia. Toţi însă se simt mari 
singuratici, pentru că sistemul 
lor de valori e altul faţă de lumea 
pe care încearcă să o transforme. 
Afi rmă undeva eseistul polonez: „În 
lumea violenţei sălbatice, blândeţea 
şi bunătatea sunt neputincioase, 
aşadar, inutile“.

Analizând pe Macbeth, eseistul 
evidenţiază absurdul în logica 
exterminării pe care o aplică 
personajul. O consideră nu doar 
o dramă politică ci şi o „tragedie 
existenţială, o istorie despre trădare, 
disperare...“

În Regele Lear, protagonistul, 
după ce a cunoscut zenitul şi 
deliciile puterii, lepădându-şi 
straiele regale, deci învelitoarea de 
aparenţe exterioare fi inţei sale, nu 
poate suporta propria-i umilinţă şi 
înnebuneşte. Astfel că atunci când 
singurul slujitor rămas credincios 
vrea să-i sărute mâna, semn al 
respectului încă viu păstrat, fostul 

rege îi răspunde: „Stai mai întâi s-o şterg: 
miroase a moarte“. Nimic nu mai are sens 
pentru cel căzut de pe culmile puterii. 
Eseistul, însă, adaugă: „Abia când e lovit 
de nebunie Lear înţelege meschinăria, 
derizoriul aparenţelor care stăpânesc în 
societate“.

Aceste analize şi observaţii de o rară 
fi neţe şi ingenios exprimate constituie un 
fi r ideatic de aur călăuzitor, pentru oricine 
încearcă să pătrundă în lumea teatrului 
shakespearian unde luminile şi umbrele 
omenescului se contopesc şi se frământă cu 
aceeaşi entropie şi forţă ca însăşi viaţa.

Shakespeare într-o nouă lectură

reţetă recuperată Viorel FORŢAN

pentru un chec reuşit
s-au luat două personaje cu os regesc
               unul cu coroana pe cap
               şi sceptrul în mână
               celălalt numai frate al primului

s-a mai luat o regină
                    logic
                            nevasta primului
şi omenesc
                   râvnita celuilalt

totul s-a pus într-o cantitate de făină
                                             bine măcinată 
                     împreună cu maiaua necesară
după ce amestecul s-a frământat bine 
                              s-a lăsat aluatul la 
dospit
apoi s-a pus la copt la foc mic
                                până a rezultat un blat
la baza căruia regele era mort
iar deasupra lui
                          uşor pufos
                          uşor crocant
stătea fratele devenit rege

                     căsătorit cu văduva fratelui

deoarece cuptorul cu microunde 
               e de dată mai recentă
blatul s-a copt în castelul elsinor
          din danemarca
astfel încât
         prin bucătăriile engleze
creatorul reţetei să spună cu naturaleţe
               nici usturoi n-am mâncat
               nici gura nu-mi pute
altfel spus
autorul n-a călcat în viaţa lui prin                
                                 danemarca
                             dar citise
de existenţa castelului kronborg 
                                    din fortăreaţa
                                    helsingor-ului

acolo
         azi
               se desfăşoară ceva deosebit
veterani ai ultimului război mondial
              fac de gardă lângă
                    turnuri de muzeu

                    activitate psihic benefi că 
că societatea încă le apreciază prestaţiile 
                     de odinioară
în poziţie de drepţi
ei scrutează largul strâmptorii oresund
                              în care 
se încrucişează ferryboat-urile
ce leagă danemarca de suedia

în trecut legătura se făcea
                            cu corăbii vikinge
unele dintre ele ajunse pe fundul mării
unde putrezesc din cauza vitregiilor vremii
                         căci
trebuia să fi e ceva putred şi în danemarca

revenind în bucătărie
trebuie spus
că fosta şi actuala regină
     avea un hamlet din prima căsătorie
                              adică un fi u student
deci intelectual care nu gusta deloc 
                                                coptura
cu tată mort la bază
iar unchiul deasupra

                                 şi cu coroana pe cap
                                 şi cu sceptrul în mână
                                 şi cu mama în pat 

motiv sufi cient de întemeiat
ca să-şi ofelească defi nitiv iubirea juvenilă
şi să-şi facă dreptate fi zic
    fi indcă în plan metafi zic
a rămas aninat de o întrebare existenţială
a fi  sau a nu fi 

mai erau şi alte ingrediente în reţetă
                                            de pildă
într-un vas se frecau margarina 
                                  spumă cu zahărul
după care
         se adaugau trei gălbenuşuri de ou
                                                      pe rând
şi se omogenizau
                             în alt vas
albuşurile separate
                 se băteau spumă cu telul
toate acestea se amestecau în aluatul iniţial
                                            după gust   
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C ălătoria mea a început într-o 
noapte oarecare, pe care o voi 
numi „prima“. M-am regăsit, în 

vis, în acea după amiază însorită a anilor 
’70, când am trecut prima oară pragul 
Nadiei P. Scăpat cu emoţie de gangul întu-
necat al intrării, străbătusem curtea lungă 
cu ziduri dărăpănate care nu vedeau nici-
odată soarele şi intrasem sfi os într-o casă 
fără să ştiu că pătrund într-o instituţie.

De obârşie engleză şi rusă, cu zâmbet 
melancolic şi faţă îmbătrânită prematur de 
o istorie care trecuse fără milă peste ea, ca 
şi peste întreaga ei generaţie, profesoara 
Nadia P. îşi ducea traiul, în plin comunism, 
aproape exclusiv în limba ei maternă. 
Vieţuia în engleză cu naturaleţe şi cerbicie, 
iradiind mereu în jur o rostire puternică şi 
elegantă, cu arome de lavandă şi de fân co-
sit. Nici nu începuse bine meditaţia şi îmi 
vorbea deja de castele, turnire, trubaduri şi 
de nenumăraţi „regi, împăraţi şi alţi neferi-
ciţi“ care presăraseră din abundenţă cimi-
tirele şi cărţile de istorie ale Albionului. Şi 
apoi a aşezat pe masă, ca pe bobi, câteva 
versuri şi mi-a depănat povestea unui bard 
din Stratford. Cum trăise el trei vieţi, sau 
chiar mai multe, paralele, cum jucase, cum 
scrisese şi cum adunase oamenii în teatre 
legendare pentru a-i «învăţa gusturile: gus-
tul fericirii, al iubirii, al deznădejdii, gus-
tul geloziei, al gloriei şi aşa mai departe … 
până s-au terminat toate gusturile».

Cam aşa vorbea Nadia P. Desigur cu 
alte cuvinte, trecute de mult în uitare, dar 
care, pe nesimţite, năşteau în mine gustul 
pentru Shakespeare. Inepuizabil, niciodată 
ajuns la saţietate, era tocmai gustul care îl 
condamnase pe autor – poet, taumaturg, 
nălucă – să ne strângă mereu, generaţie 
după generaţie, în teatre imaginare pentru a 
ne purta pe undele unei infi nite şi inefabile 
reverii.

Mi-am amintit de toate acestea după 
trei decenii, într-o a doua noapte. Tocmai 
terminasem un program de calculator 
cerut de unul din clienţi când, uimit, am 
văzut în aşezarea sa în pagină o structură 
de sonet. Zâmbind în faţa coincidenţei, 
am scrutat totuşi, bănuitor, întunericul din 
jur, temându-mă de vreo nălucă. Ştiam că 
Shakespeare lua mereu forma secolului în 
care era rostit, precum apa lua forma vasu-
lui în care era pusă, şi mă uitam bănuitor 
prin toate cotloanele. A fost momentul 
întâlnirii mele virtuale, dar nu cu Will, ci 
cu Enrico Bolzoni. Un italian ce avusese 
ideea năstruşnică (unii o numesc teză de 
doctorat) să convertească opera poetului în 
limbaj de computer – XML – pentru a-i pu-
tea studia structura. Intrigat, neîncrezător, 
i-am urmărit demersul până când am rămas 
consternat de logica inexpugnabilă căre-
ia, pare-se, i se supun schemele ritmice, 
scandarea versurilor şi alternanţa unităţilor 
metrice. Sosise timpul ca cineva să scoată 
la lumină ordonarea şi gândirea matriceală, 
intrinsece penei bardului, ce fuseseră me-
reu obliterate de căutarea exclusivă a artis-
ticului. Dar afl asem acum că ele stăpânesc 
suverane discursul shakespearian şi, prin 

mijlocirea unor şiruri şi serii matematice 
exacte, sunt capabile să creeze, la infi nit, 
jocul de oglinzi ale scrierilor sale.

A fost un prim contact cu imaginea hip-
hop pe care un secol 21 super tehnologizat 
o dădea marelui Will. Păstrându-şi chipul 
renascentist dar cu ochelari roz capabili să 
transforme tragedia în comedie şi seriozi-
tatea în trivial, Shakespeare îşi făcea astfel 
intrarea intr-o lume a schimbărilor rapide, 
a lipsei de reper, dar şi a unui imaginar ce-i 
fusese atât de apropiat. 

Lumea se schimbase. Începuse să jon-
gleze cu monştrii sacri, iar pentru edifi care, 
în a treia noapte, Enrico mi-a recoman-
dat un nou popas. La profesorul Edward 
Castronova, un economist convertit la 
studiul universului virtual, căruia îi face 
– prin lucrarea Synthetic Worlds (2005) – 
apologia. Plecând de la Homo Ludens-ul 
lui Johan Huizinga, Castronova a iniţiat 
proiectul „Universul Ludic Shakespeare“, 
propunând jocuri bazate „ad literam“ pe 
opera poetului, cu scopul de a-i potenţa 
mesajul şi de a-i dezvolta noi faţete.

Iar de aici la a patra noapte n-a mai fost 
decât un pas. Preluând ideea, colegii diver-
se (York Mills şi Magdalen sunt ultimele 
exemple) au îngăduit studenţilor, în căuta-
rea unor soluţii artistice nonconformiste, 
deplină libertate întru interpretarea operei. 
Macbeth a devenit astfel videoclip „rap“, 
Romeo şi Julieta au fost animate prin com-
puter iar Hamlet a renăscut ca sculptură 
cinetică. Puriştii, iniţial revoltaţi că cineva 
le-a băgat elefantul în salonul cu bibelouri, 
au devenit repede din acuzatori, apărători. 
Surprinsă de respectul acordat operei bar-
dului, Peggy O’Brien, directoare la Folger 
Shakespeare Library din Washington, re-
marca deferenţa tinerei generaţii pentru o 
operă de o vârstă venerabilă, argumentând 
că ea nu mai aparţine de mult domeniului 
academic şi scolastic, ci lumii libere a 
ideilor.

Deci se dăduse, ofi cial, „liber“ la 
Shakespeare! Poetul – el însuşi un fost 
răzvrătit al unei epoci prea conformiste – 
se coborâse de pe soclul unde-l puseseră 
academicienii şi devenise, dintr-o dată, 
„fun“. Iar a cincia noapte nu putea diferi 
de cele precedente în momentul în care, 
în Smithsonian Magazine, Owen Edwards 
argumenta necesitatea retraducerii lui 
Shakepeare în expresie artistică accesibilă. 
În acord cu marii regizori ai secolului, el 
vedea cadenţele difi cil de tolerat ale limbii 
elisabetane de secol 16 înfl orind, pe deplin, 
doar rostite pe o scenă. Deci retraduse în 

limbaj teatral. Dacă traduttore nu mai în-
semna, aşadar, tradittore, atunci converti-
rea sa în limbaj contemporan venea ca un 
demers fi resc. Iar de aici încolo, următoa-
rele nopţi au trecut… ca în vis.

În a şasea noapte am consultat colecţia 
pentru iPod din opera poetului. Am găsit 
cu uimire un ansamblu remarcabil de apli-
caţii clasate pe chei de căutare variate, la 
care a aderat până şi Royal Shakespeare 
Company. 

În a şaptea noapte m-am lăsat purtat 
pe la multiplele conferinţe electronice ce 
însoţesc, în ultimii ani, studiul literaturii re-
nascentiste. Crema erudiţilor în domeniu se 
grupase încă din deceniul trecut în colocvii 
de anvergură pentru a defi ni metodele de 
abordare digitală a studiilor umaniste. 

Dar cel mai recent dintre ele, şi cel mai 
ambiţios (Appositions 2010) a născut o a 
opta noapte, ce mi-a oferit un încântător 
răgaz de studiu în faţa referinţelor digitale 
ale publicaţiei Shakespeare Quaterly. 

Apogeul consultării arhivelor a venit în 
a noua noapte când – ajutat de Shakespeare 
Quatros – am putut admira foaie cu foaie 
minunatele ediţii princeps, într-un fasci-
nant exerciţiu de arheologie literară.

Nu-mi închipuiam însă că Dramatis 
Personae se va transforma vreodată în 
individuum,  nici că modernismul se va 
transforma în joacă până când, în a zecea 
noapte, „m-am socializat“ pe Internet cu 
marele Will. Dacă pe Facebook el există 
şi acceptă prieteni cu numele lui adevă-
rat, pe Tweeter are multiple identităţi, 
de la Willshake la Wwm Shakespeare. 
Şi încă asta nu ar fi  fost nimic, dacă în a 
unsprezecea noapte nu m-ar fi  vizitat, tot 
virtual, Karl Hasselström şi Jon Åslund, 
autori ai unui… limbaj de computer (SPL 
- Shakespeare Programming Language) al 
cărui cod sursă e bazat pe opera bardului. 

Era deja prea mult. Homo Ludens mi-
grase spre Homo Lego, iar visul se transfor-
mase în coşmar. A venit însă, salvatoare… 
A douăsprezecea noapte şi spectacolele 
companiei Second Life Shakespeare. Cu 
forme de exprimare complexe ce îmbi-
nă elemente reale şi virtuale, trupa Idei 
Centaur şi-a câştigat adepţi interpretând 
comedia Violei într-un univers fi ctiv, numit 
metavers. Montare îndelung aplaudată de o 
critică ce a văzut o comedie complexă şi 
mustoasă valorifi cată în stil tradiţional prin 
alăturarea de voci celebre unor caractere 

computerizate. Aşezate, în deplin respect 
faţă de echilibrul epocii şi rigoarea textu-
lui, într-un fastuos cadru virtual care între-
pătrunde realitatea cu fi cţiunea, aşa cum îi 
stă bine oricărui spectacol shakespearian.

Şi aşa am ajuns la cea de-a treisprezecea 
noapte – ultima – a călătoriei mele fi ctive de 
la Stratford-upon-Avon la Stratford-upon-
iPod. În urma acestui traseu şovăielnic şi 
plin de emoţii, ce mai rămăsese oare din 
farmecul clasic al discursului Nadiei P.?

Nimic. Şi totul.
Nimic, pentru că mitul unui teatru 

încadrat în repere fi xe se năruise. Nimic, 
pentru că lectura condescendentă, în jupon 
şi cravată, a unor sonete fusese înlocuită de 
atitudinea trufaşă a unei găşti de tineri cu 
şepci întoarse şi iPod-uri. Nimic, pentru că 
la picioarele statuii aurite nu se mai puneau 
fl ori, ci se adunau copilandri în jurul unui 
tam-tam.

Totul, pentru că superbul său vers n-a 
fost ruinat, continuând să aducă sensurile 
unei lumi apuse la nivelul sensibilităţilor 
secolului 21. Totul, pentru că Shakespeare 
înseamnă, înainte de toate, bucuria de a te 
lăsa purtat de emoţie în sensul ludic cel 
mai pur. Totul, pentru că o nouă generaţie 
s-a putut identifi ca cu un vechi poet ca în-
tr-un şlagăr de remix modern: actori de zi 
şi autori de noapte trăind în ritm aproape 
cinematografi c, caractere puternice ce dis-
cută cu pasiune teme universale, jucate pe 
scena unei Europe unite prin utopie, trage-
die, joc, farsă şi vis. Ce poate fi  mai pur 
Shakespearian decât aceasta?… 

…Într-un târziu, istovit peste măsură, 
am adormit. Şi-am început să plutesc, au-
zind vocea blândă a Nadiei P. cum îngâna 
din nou versuri. Ale altui bard, român de 
astă dată, care şi el trecuse, în drumul său 
spre Stratford, prin imaginar, închinând 
magicianului vorbelor şi al gusturilor cele 
mai frumoase sonete închipuite din lume: 

Nu-mi număr anii, seva nu stă în gingăşie
Cu ideală forţă mi-apropii ce mi-e drag
Înjug virtuţi şi patimi în marea poezie

În care, fără urme de pulbere târzie
Te-amestec şi pe tine, cu milă; pentru mag
Pământul n-are margini, nici cerurile prag.

Refl ecţii şi
    Refl exii

Şerban
CENTEA

Cultura Digitală – între agonie şi extaz (V)

A treisprezecea noapte
(Jurnal de călătorie de la Stratford-upon-Avon la Stratford-upon-iPod)
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Hamlet în România – o perspectivă istorică

F estivalul Internaţional Shake-
speare a prilejuit lansarea mon-
dială al unui studiu de excep-

ţie, Shakespeare’s „Hamlet“ in Romania, 
1778-2008: A Study in Translation, 
Performance, and Cultural Adaptation 
(„Hamlet-ul lui Shakespeare în România, 
1778−2008 – un studiu de traducere, inter-
pretare şi adaptare culturală“), de Nicoleta 
Cinpoeş. Autoarea volumului, doctor în lite-
ratură engleză şi comparată, este conferen-
ţiar la Universitatea din Worcester (Marea 
Britanie) unde predă literatură engleză, cu 
accent special pe opera lui Shakespeare. 
Cartea de faţă – rezultatul a zece ani de 
studiu, a apărut în această primăvară la edi-
tura Edwin Mellen Press din Statele Unite, 
cu un Cuvânt înainte de Carol Chillington 
Rutter, de la Universitatea din Warwick 
(Marea Britanie). 

Conform autoarei, „problema funda-
mentală cu care se confruntă fi ecare cultu-
ră atunci când îşi propune însuşirea piesei 
Hamlet este relaţia dintre text şi interpre-
tare scenică“. Preocupările de bază ale 
cercetătorilor britanici – textul original, de 
naraţiunea unitară, şi problema paternită-
ţii – trec pe un plan secundar atunci când 
piesa pătrunde în literaturi europene majore 
– franceză, germană sau rusă – preocupa-
rea principală fi ind acum aceea de a adapta 
piesa, indiferent de versiune, la tradiţia li-
terară şi teatrală existentă. Iar atunci când, 
prin intermediul limbii franceze, germane, 
sau ruse, călătoreşte mai departe, către zone 
dominate politic sau infl uenţate cultural şi 
lingvistic de aceste ţări, „Hamlet“ moşte-
neşte automat caracteristicile mediatorului. 
În consecinţă, toate cele trei preocupări 
menţionate mai sus rămân pe un plan se-
cundar în culturile primitoare atâta vreme 
cât trăsăturile englezeşti ale piesei rămân 
străine atât în privinţa traducerilor cât şi a 
practicii scenice.

Structurată în şase capitole, cartea 
Nicoletei Cinpoeş este un studiu aprofun-
dat al traducerii, adaptării şi adoptării tra-
gediei shakespeariene pe teritoriul actual 
al României, acoperind peste două secole 
de istorie, de la producţia în limba germană 
a lui Friedrich Schröder jucată la Sibiu în 
1778, până la producţia lui László Bocsárdi 
din 2009. 

Autoarea îşi propune ca repere defi ni-
torii două momente din istoria receptării 
piesei în România. Primul moment este 
legat de producţia lui Schröder: textul 
german al piesei avea să fi e tradus în un-
gureşte de Ferentz Kazinczy în 1790, iar 
un spectacol care utiliza această versiune a 
ajuns în turneu la Cluj în 1794. Unul dintre 
spectatori, studentul (român) Ioan Barac, 

şi-a propus să spună povestea lui Hamlet 
în româneşte. Deşi niciodată publicată sau 
pusă în scenă, traducerea lui Barac de la 
începutul secolului al XIX-lea – Amlet, 
Prinţul de la Dania: O Tragodie in 5 perdele 
după Shakespeare – spune povestea româ-
nească a lui Hamlet în Transilvania Austro-
Ungară pregătind drumul către prima tra-
ducere (din limba franceză) a piesei, de D. 
P. Economu, publicată în 1855. 

Cel de-al doilea moment, la un interval 
de două sute de ani de primul, este pro-
ducţia lui Tompa Gábor din 1997 la teatrul 
Naţional din Craiova. Nicoleta Cinpoeş 
contribuie cu detalii necunoscute la vremea 
respectivă publicului craiovean: versiunea 
în limba maghiară a aceluiaşi spectacol re-
gizat tot de Tompa Gábor la Cluj cu zece 
ani mai devreme se confruntase cu opresi-
unea cenzurii comuniste care îl interzisese 
pe interpretul lui Hamlet, Sándor Héjja, 
iar premiul pentru cel mai bun spectacol 
al anului nu a fost conferit nici trupei şi 
nici vreunuia din actorii distribuiţi în acest 
spectacol. 

Scopul declarat al autoarei este nu 
numai de a merge pe urmele lui Hamlet 
în traduceri şi producţiile scenice din 
România, dar şi de a explora „relaţia sim-
biotică dintre Hamlet-ul românesc, întot-
deauna situat istoric, şi istoria României 
care a fost întotdeauna situată teatral. Nu 
este o coincidenţă că Hamlet este lupa pe 
care România a folosit-o pentru a-şi explo-
ra propria istorie.“ 

Primul capitol, Preistoria lui „Hamlet“ 
în România, trasează începuturile pre-
zenţei lui Hamlet pe pământ românesc, 
exemplu elocvent de import mijlocit atât 
în ceea ce priveşte traducerea textului cât 
şi punerea în scenă. Protagonistul piesei 
este numit „un prinţ germano-francezo-en-
glez al Danemarcei“ cu referire la primele 
versiuni care au pregătit drumul difi cil şi 
plin de ocolişuri până la prima versiune în 
limba română. Nu este surprinzător că tra-
gedia lui Hamlet este asociată cu institui-
rea teatrului românesc, a cărui dezvoltare 
a avut un impact pozitiv asupra receptării 
lui Shakespeare în România culminând 
– în sec. al XIX-lea, cu sărbătorirea entu-
ziastă a tricentenarului naşterii autorului. 
Destinul lui Shakespeare în România este 
strâns legat de lupta continuă a promotori-
lor artei realiste, iar instituţia teatrală şi-a 
adus contribuţia decisivă la consolidarea 
artei lui Shakespeare în România, şi în 
limba română. Pe această linie, traducerea 
lui Adolphe Stern din 1877 îşi propunea 
informarea publicului despre caracteristici-
le britanice alee piesei în ceea ce priveşte 
limba, tradiţia teatrală şi receptarea piesei.

Capitolul 2, Cano-
ni zarea lui „Hamlet“, 
examinează modul în 
care traducerea, trans-
punerea scenică, şi exe-
geza, care şi-au dispu-
tat supremaţia asupra 
piesei în prima jumăta-
te a sec. al XX-lea au 
transformat „Hamlet“ 
într-un text canonic, 
măsura maturităţii fi -
ecăruia dintre aceste 
trei domenii. Capitolul 
acoperă 45 de ani de 
istorie teatrală a acestei 

piese care a resimţit şi a refl ectat totoda-
tă momentele cheie ale istoriei României, 
de la consolidarea ţării într-un stat modern 
culminând cu unifi carea din 1918, urmată 
în succesiune rapidă de monarhia cu o con-
stituţie democratică, regim autoritar, dicta-
tura legionară, republică socialistă. 

Capitolul 3, Un „Hamlet“ al clasei 
muncitoare, abordează două direcţii cheie 
care au marcat prezenţa lui Shakespeare şi 
a lui „Hamlet“ în România în perioada care 
a urmat instaurării Cortinei de Fier: pene-
trarea în mase şi participarea. Scopul capi-
tolului este de a recupera o perioadă istori-
că fraudată de doctrina socialistă, ale cărei 
practici au îngropat sau au distrus mărtu-
riile despre istoria României. Dezafectarea 
trecutului a condus la înlocuirea acestuia; 
regimul a rescris istoria României, iar au-
toarea a găsit în „Hamlet“ un instrument 
nepreţuit în reconstruirea acestei perioade 
extrem de difi cile. Piesa lui Shakespeare, 
„bardul socialist renăscut“ după moartea 
lui Stalin, a devenit instrumentul perfect 
pentru demascarea atrocităţilor epocii sta-
liniste, iar Prinţul a dat glas luptei naţio-
nale a românilor împotriva sistemului su-
pranaţional guvernat de sovietici. Readus 
la viaţă după ani de tăcere, „Hamlet“ a 
devenit manifestul umanismului din piesa 
lui Shakespeare, prezentată fi e 
drept o lucrare renascentistă 
elizabetană, ori o dovadă a sim-
patiei lui Shakespeare pentru 
oamenii simpli. 

Capit. 4, Agentul „Hamlet“ 
sub acoperire, analizează versi-
unile scenice ale piesei, infl uenţa 
acesteia asupra producţiilor tea-
trale româneşti contemporane, 
abordarea sa în studii de socio-
logie, psihologie şi psihiatrie pe 
timpul „mini-revoluţii cultura-
le“ care a transformat România 
într-un ghetou cultural. Piesa a 
dat glas nonconformismului prin 
Hamlet, eroul de sacrifi ciu, prin 
Horaţio, sortit să spună poves-
tea acelei Românii, şi mai ales 
prin aceea că a oferit românilor 
şansa de a participa la un act de 
rezistenţă colectivă şi dezacord 
împotriva unui regim care îi 
redusese la condiţia de public 
amuţit, confi scându-le liberta-
tea cuvântului şi a gândului. Se 
fac referiri detaliate la producţia 

lui Dinu Cernescu (1974), la opera Hamlet 
de Pascal Bentoiu (1975), la studiile apă-
rute (de exemplu, studiul din 1979 al lui 
Alexandru Olaru, Shakespeare şi psihiatria 
dramatică). „Hamlet“ a pornit pe „lungul 
drum al nopţii către ziuă“ prin spectacole 
de referinţă: producţia lui Nicolae Scarlat 
(Târgu Mureş, 1983), a lui Alexandru 
Tocilescu (Bucureşti, 1985).

Capitolul 5, Eliberarea, trasează pro-
cesul intens al recuperării şi descoperirii 
într-o Românie liberă. Se fac referiri la 
eforturile de readaptare la cerinţele teatru-
lui european, la „sindromul festivalului“ 
care a cuprins întreaga ţară în anii ’90, la 
turneul mondial al producţiei lui Tocilescu 
şi la lecţia de democraţie oferită de produc-
ţia remarcabilă a lui Tompa Gábor pe scena 
Teatrului Naţional din Craiova (1997), 
şi de spectacolul regizat de Ion Sapdaru 
(Botoşani, 1998). Conform Nicoletei 
Cinpoeş, aceste prime producţii libere 
ale piesei „Hamlet“ au trasat „deplasarea 
piesei de la pre- la post-1989, de la auto-
refl ecţie la auto-referenţialitate şi refl exivi-
tate socială“. 

Capitolul 6, Întoarcerea fi ilor rătăci-
tori, se referă la producţia lui Liviu Ciulei 
de la Teatrul Bulandra (2000) – o privire 
pesimistă asupra viitorului, cu un Hamlet 
preocupat de moarte, condamnat de omni-
prezente constrângeri sociale, de „geome-
tria obsedantă a politicii“ – şi la tulburăto-
rul testament al lui Vlad Mugur, el însuşi pe 
moarte, de la Cluj (2001), al cărui Hamlet 
este preocupat de viaţă, a cărui libertate şi 
responsabilitate era de a „acţiona, de a face 
şi de a juca“ până la expirarea timpului.

Spaţiul nu permite o prezentare mai de-
taliată a acestui studiu. Simpla parcurgere 
a Bibliografi ei ne oferă o imagine a istoriei 
traducerilor, interpretărilor şi adaptărilor 
acestei piese în România. Avem convinge-
rea că circulaţia acestei cărţi de o valoare 
documentară şi ştiinţifi că de necontestat în 
spaţiul anglofon şi nu numai, alături de o 
traducere responsabilă în limba română ar 
permite circulaţia fi rească a cărţii în rândul 
publicului cititor din România, contribuind 
la conturarea dimensiunii globale a euro-
peanului Hamlet. 

Emil SÎRBULESCU

Emil Sîrbulescu, Michael Dobson, Nicoleta Cinpoeş, George Volceanov
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Shakespeare postmodernul,
în viziunea multiculturală, Purcărete 

S pectacolul postmodern de 
teatru oferă o epifanie tulbu-
rătoare. Cu spectatorii pe 

scenă, nu mai mulţi de o sută, se participă 
atât la realitatea fi cţională din opera lui 
Shakespeare, cât şi la magicul spectacol 
postmodern, în regia lui Silviu Purcărete. 
Aşa că hermeneutul se întreabă pe drept cu-
vânt, până unde vor re-construi, de-construi 
regizorii teatrul, ei înşişi creatori ai operei 
de artă… Sensurile din A douăsprezecea 
noapte par să se reveleze în toate direcţiile, 
pentru toate gusturile şi treptele receptării, 
interpretării. 

Iarăşi Shakespeare? Tocmai acest 
acting multicultural împrospătează tex-
tul vechi de patru sute de ani şi readuce 
nouă azi, un Shakespeare contemporan la 
Craiova, sau pe scena oricărui festival de 
teatru din lume. Suntem confruntaţi cu o 
problematică actuală, căci povestea ar în-
cepe aşa… corabia pe care se afl ă frumoasa 
Viola eşuează undeva în Iliria, pe coasta 
Adriaticei, la curtea Ducelui Orsini, în 
învălmăşeala cărei drame, ea îşi pierde şi 
fratele, Sebastian. Deghizată în paj, Viola 
duce mesaje frumoasei Olivia, atrasă de ta-
lentul oratoric al tânărului Viola, acum un 
go-between postmodern. 

Travestiul cuprinde întreaga piesă, 
iar schimbarea identităţii constituie sursa 
comicului, în mai toate comediile shake-
speareane. Apoi înţelegem de ce nu numai 
Olivia, ci şi Ducele se îndrăgosteşte de ar-
monia fi zică a mesagerului Viola... totul se 
termină cu happy end, iubirea adevărată în-
vinge, se formează cuplurile, se căsătoresc, 
pentru că, în mod neaşteptat, reapare 
Sebastian, cel dat dispărut. 

Dramaturgul se inspiră din surse 
italiene, unde este menţionată sărbătoarea 
cu măşti şi costume în carnaval, la a 
douăsprezecea noapte de la Crăciun. Prin 
tradiţie, se pot ridiculiza în fi ecare an toţi 
stăpânii, bogaţii, aristocraţii, de către clase-
le de jos, pentru că participanţii la petrecere 
sunt la adăpostul ochelarilor, penelor din 
costume, şi sub un make up strident. Apoi, 
după o noapte catartică, răul se presupune 
că dispare, lucrurile se reaşează în matca 
lor fi rească şi iubirea trebuie să domine… 
acesta e şi mesajul marelui elisabetan. 

Lumea plăsmuită de Shakespeare 
apare în viziunea regizorală postmodernă 
a lui Purcărete, de după vitrine, adică 

indirect între fantezie şi realitate, scurgân-
du-se la public prin aşa zisele ferestre 
compoziţionale/de comunicare (pigeon 
holes). Actorii efectiv se strecoară de după 
geamuri jucând între settingul ilirian şi 
spectatorii, co-părtaşi la acţiune. Eroii vin 
în faţa scenei şi pleacă îndărăt în poveste, 
îmbrăcaţi cu haine din ce în ce mai aproape 
de moda noastră: Olivia e în costum black 
cat, Ducele e în halat de casă verde shiny, 
numai Viola în costum de paj tradiţional, 
din catifea neagră, mulată (v. atletica Diana 
Riggs în rolul Violei din fi lmul recent după 
Shakespeare), mult alb, negru şi gri de 
parcă am participa la un chef dintr-un bar 
de zi, sau chiar o discotecă… 

Ca să spunem altfel, regizorul pleacă 
de la un spaţiu aproape izolat, din Iliria 
istorică, unde participăm la o poveste, o 
speranţă, o iubire fi nalmente împlinită şi, 
la fel ca marele Will, acum patru sute de 
ani, are posibilitatea să interpreteze com-
plexitatea relaţiilor umane, aplecările lor, 
sau ale noastre, înspre gay-Orsini, înspre 
lesbian-Olivia, înspre love şi happy mar-
riage a tuturor pe scenă…

La anul 1600, Shakespeare crease deja 
sonetele, piesele istorice şi marile tragedii 
în care, uitându-se la Anglia timpului său, 
nu-i plăcea deloc ceea ce vedea şi trebuia să 
dea lecţii morale, severe, publicului (Romeo 
şi Julieta, Hamlet, Macbeth, Regele Lear). 
Totuşi geniul său dramatic nu a rămas în 
masochismul durerii, ci l-a purtat, în mod 
corect către o altă critică, aceea a come-
diilor, mai usturătoare, mai cuprinzătoare, 
cu şanse mari de a îndrepta cele defecte 
umane. Nedepăşit în posteritatea dramatică 
pe care şi-a construit-o, Shakespeare a dat 
naştere şi unor şcoli de regie, nu numai 
interpretare, de-a lungul timpului, adică 
la acea combinaţie savuroasă acting – di-
recting din secolul 21, (v. Shakespeare’s 
Company, Peter Brook). 

Cu referire la geniul regizoral/viziunea 
de această dată, ale lui Purcărete, mai 
înţelegem cum se plăteşte răul în specta-
colul postmodern. Malvolio, cel înşelat şi 
purtat cu vorba în poveste, este mânat de 
dorul răzbunării, pentru că nu întâlneşte 
iubirea (mai sunt şi ghinionişti dintre 
aceştia!)… în spectacol e costumat în gri, 
business class suit, iar prin contrast, poartă 
în mână un ciocan supradimensionat, să 
dea în capul cuiva, însă nu are o ţintă fi xă, 

neînţelegând sursa chinurilor sale… de ce 
va fi  fi ind tot el de batjocură în farse… şi 
după cum ar dori să se răzbune, ajunge 
ţinta comicului, pentru că îşi afi rmă propria 
neputinţă… însă şi el se reconciliază în fi -
nal cu toată lumea. 

În acting-ul postmodern, structura 
armonioasă şi indestructibilă a piesei, in-
triga ţesută cu măiestrie de Shakespeare, 
eroii care umplu toate tipologiile, rămân 
evidente, numai aleatoriu, ca piesele pe 
tabla de şah, ele se plimbă după viziunea 
regizorală, sugerând artistic mesajul ope-
rei de artă. Un joc al minţii, al inteligenţei 
spaţio-regizorale, al sugestivităţii şi talen-
tului, atât de puternic, încât armonia spec-
tacolului, în fi nal atinge tensiunea devora-
toare a unei dresuri de tigri şi lei din arena 
circului. (v. Tocilescu). 

Multiculturalismul lui Purcărete în 
spectacolul postmodern a depăşit de mult 
graniţele ţării, ducând domnia sa, ca şi alţi 
grei ai şcolii de regie româneşti, vestea 
teatru lui re-interpretat azi, cel antic, cel mo-
dern, pe toate scenele lumii. Pe Shakespeare 
însuşi comunicându-l acasă la englezi, la 
Festivalul Edinburgh, într-un spectacol cu 
spaţiul scenic fl uid, care să copleşească si-
multan publicul cu fragmente din Macbeth, 
contrastate de Ubu Rex, Purcărete a intrat 
cu glorie şi primul premiu în grupul celor 
aleşi, care se ocupă, care joacă, scriu, sau 
studiază Shakespeare.

Să revenim la A douăsprezecea noapte, 
cea de foarte sus pe care o atinge vizi-
unea postmodernă şi multiculturală a lui 
Purcărete. Suntem ca spectatori/hermeneuţi 
permanent conştienţi că sensurile la 
Shakespeare se arată lumii contemporane, 
nu numai din formula autorului englez, lu-
mea e scena, noi suntem actorii şi viaţa e 
vis între realitate/fi cţiune, prinse în eterni-
tatea textului dramatic de către imaginaţia 
sa, ieşită din comun. Se afl ă totdeauna în 
revelaţia publicului şi existenţialismul 
avant la lettre al dramaturgului, intuiţie 
pe care doar regizorul o transferă nouă 
azi, cu alte şi alte păduri de simboluri, de 
semnifi caţie în sugestivitate… Lumea sau 
universul de azi, pare că zice Purcărete, 
(Atenţie!) nu e doar valoare estetică, esenţa 
artei, formulate în mesajul piesei, ci, lumea 
poate să cadă prea uşor în consumerism 
sau derizoriu (v. piticeii foarte viu coloraţi 
de gumă pe care regizorul îi înghesuie 

deasupra vitrinelor); piticei care umplu, 
sufocă şi despart spaţiul scenic în două, 
adică alcătuiesc linia, între lumea valorică 
a teatrului şi lumea noastră, a spectatorilor 
azi). Dincolo de sticlă, pe lângă povestea 
Violei se afl ă şi o piesă în piesă, e un mise 
en abyme în complexitatea limbii şi a dra-
mei elisabetane. Dinspre partea ceastălaltă 
a noastră, ce ar putea fi , sau unde va fi  fi ind 
regizorul!? 

Piticeii constituie doar o linie de 
demarcaţie, dreptul lui Purcărete de a vira 
opera de artă, dinspre mesajul considerat de 
sine. Autoironic, regizorul s-ar putea afl a 
printre piticei, ca şi noi, cei mai conştienţi 
muritori întru limitele ori epigonismul 
nostru postshakespearean, ca slujitori ai 
artei… fact is că, de pe un plan înclinat 
între oameni şi teatru (v. Noica), Purcărete 
este prea inteligent şi talentat să afi rme, 
doar sugerează, mai mult decât în ironia 
romantică, ne lasă a cugeta despre locul pe 
care-l alegem. Trebuie să construim a doua 
linie în funcţie de piticeii tampon. Acea 
linie alcătuieşte reader response, pe când 
semioza mereu deschisă. 

La intersecţia acting-directing se sporeşte 
calitatea dramei moderne. Shakespeare 
e însă Shakespeare, al cărui discurs po-
etic musteşte de intertextualitate şi sim-
boluri, care jucat în manieră tradiţională ori 
postmodernă, a demonstrat calităţile artistic 
perene de geniu, aşa că nicio şcoală de regie 
ori critică nu s-a mai defi nit de patru secole, 
fără a i se compara cu opera. Cu atât mai 
mult, în spectacolul Silviu Purcărete, valoa-
rea textului dramatic se multiplică la infi nit. 

Prin urmare, dramaturgul cu regizorul 
împreună împing lumea din teatru, în 
squarul carnavalesc, unde critica e mascată 
discret, identităţile se reaşează în acting 
dialogic, la modul subversiv. Parcă nu s-ar 
încheia povestea bine, fără să se cânte, …
conchide Shakespeare, deci fi nalul piesei 
armonizează totul cu un cantec din fol-
clorul universal al anotimpurilor, vârstelor 
– Hey, Lo, the rain and the wind… care pe 
scena lui Purcărete răsună în susurul apei: 
Când eram copil la mama/ Oh, ce ploaie şi 
ce vânt/ Care cade pe Pământ…

Acesta, de la Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu“ din Craiova, este un eveniment 
teatral deosebit, cu care Silviu Purcărete 
ne-a obişnuit, spectacol la vârf, multicul-
tural autentic şi very po-mo.

Felicia BURDESCU

Î ntors în ţară după mai bine de 
două decenii şi preocupat de ca-
podopera shakespeareană, Vlad 

Mugur a ezitat să o monteze pe scena din 
Bănie, unde persistau încă ecourile Hamlet-
ului realizat de Tompa. S-au vehiculat ca 
posibile leagăne ale următoarei montări 
scenele din Constanţa sau Ploieşti, dar până 
la urmă, spectacolul-eveniment s-a născut 
la Naţionalul clujean, acolo unde regizorul 
se pregătise să se confrunte cu acelaşi text 
în 1971. Lucrul fusese oprit de cenzură 
chiar din faza de repetiţii. Într-un fel, părea 
că Istoria vrea să se recompenseze faţă de 
Meşter. Prelucrarea textului (îmbinând mai 
multe tălmăciri) vizează două planuri: tra-
ducerea împrospătată, structura piesei epu-
rată de anumite replici. Regizorul se temea 

de previzibil, de disponibilitatea spectato-
rului de a anticipa – risc cu atât mai crescut 
cu cât textul e mai cunoscut. 

Rolul protagonistului a fost încredin-
ţat tânărului Sorin Leoveanu. Gertrude 
– Elena Ivanca, Bogdan Zsolt (Claudius), 
Anton Tauf (Polonius), Luiza Cocora 
(Ofelia). Îndepărtat de obicei pentru că are 
doar două scurte apariţii (prima – simplă 
traversare fără cuvinte), Fortinbras cel tâ-
năr e de-a dreptul fraged: un băiat de 10 ani 
deţine replica fi nală: „Am drepturi vechi 
în Danemarca“. Cadrul scenografi c creat 
de Helmuth Stürmer, un imens, veşnic 
şantier, traduce vizual atmosfera putredei 
Danemarce în schelării mâncate de muce-
gai şi folii de protecţie foşnitoare. A rezul-
tat un spectacol cu „momente de o violenţă 

seismică“, caracterizat de Ion Parhon prin 
„memorabil adevăr“ şi „stranietate“. Vlad 
Mugur ne-a părăsit la o lună după avan-
premieră. Premiera a avut loc în octombrie 
acelaşi an. Spectacolul, regizorul şi prota-
gonistul au fost premiaţi în cadrul Galei 
UNITER. El poate fi  admirat şi astăzi, 
graţie Teatrului Naţional de Televiziune, 
care l-a înregistrat la Craiova, în cadrul 
Festivalului Internaţional „Shakespeare“. 

Gândurile marelui regizor sunt ilustrate 
prin rândurile citite din monografi a Vlad 
Mugur, spectacolul morţii (Cluj, 2001) şi 
prin vocea Meşterului dintr-un crâmpei 
surprins la sărbătorirea a cinci decenii de 
teatru.

La cumpăna dintre milenii (1998), de la 
Botoşani, în regia lui Ion Sapdaru răzbate un 

Pe unde este Hamlet − III
Un spectacol (clujean) pentru mileniul trei

Daria DIMIU alt Hamlet mai puţin obişnuit. Răsplătit cu 
premiu pentru regie de către British Council 
şi cu o nominalizare pentru protagonist 
(Daniel Badale) la Festivalul de Teatru de la 
Sfântu Gheorghe, spectacolul a fost primit 
cu reţinere de critica de specialitate. Liniile 
de forţă ale spectacolului contraziceau tot 
ceea ce ne închipuim a şti despre tragica 
istorie a prinţului Danemarcei. Derobat de 
pasiune, golit de dorinţă vindicativă, prota-
gonistul e în cea mai mare parte a timpului 
ţintuit pe fundal, martor când neputincios, 
când resemnat, în cele din urmă copleşit de 
„putreda Danemarcă“.

În direcţia de scenă a lui Victor Ioan 
Frunză, Hamlet de la Teatrul „Csiky 
Gergely“ (scenografi a: Adriana Grand, 
muzica: Cari Tibor) a şocat, entuziasmat, 
debusolat. Are ca punct central un terasa-
ment – semn al trecerii, dar şi al moder-
nului. Imagini cinematografi ce alb-negru 
cu înmormântări regale din secolul trecut 
însoţesc acţiunea ca un cinetic →
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Interviu

Mariana Ciolan: La Festivalul 
Internaţionl Shakespere de la Craiova, aţi 
participat, doamnă Nicoleta Cinpoeş, în 
calitate de autoare, la lansarea volumului 
Romanian’s Hamlet between 1778-2008, 
studiu monogafi c apărut cu ocazia acestui 
festival, la „The Edwin Mellen Press“, dar 
aţi fost deopotrivă moderator la Sesiunea 
academică „Shakespeare în traduceri şi 
spectacole“. Vă rog să vă referiţi la acest 
moment care adaugă o nouă dimensiune 
festivalului, atât de bogat în deschideri 
artistice şi culturale în anul 2010.

Nicoleta Cinpoeş: Mai întâi vreau să 
precizez că, din punctul meu de vedere, a 
fost cea mai mare bucurie că un întreg fes-
tival este dedicat piesei Hamlet asupra că-
reia lucrez de cincisprezece ani. Şi mai ales 
că acest festival se întâmplă în România. 
Când am început să studiez în Anglia, eu 
eram interesată de Hamletul britanic şi am 
fost foarte uimită că cei de acolo voiau să 
ştie despre un Hamlet românesc. Eram ca 
mulţi dintre studenţii şi criticii pe care i-am 
auzit acum, aici, la Craiova: îmi doream 
Hamletul acela. Şi am încercat să învăţ. 
Că urmărim o himeră, aşa cum probabil o 
urmăreau şi cei din secolul XVI, de vreme 
ce au existat atâtea variante Hamlet, care se 
jucau pe scene din Londra, în acelaşi timp, 
scrise de diverşi dramaturgi britanici. Deci 
pentru mine este locul ideal să fi u aici şi 
să văd în fi ecare seară Hamlet. Încă unul, 
şi încă unul... Aşadar, cu mare bucurie am 
răspuns cererii domnului Boroghină de a 
participa la festival cu ceva care nu s-a mai 
făcut până acum: o secţiune academică de 
studii shakespeariene pentru cercetătorii şi 
profesorii universitari de la catedrele de en-
gleză, organizaţia internaţională a criticilor 
de teatru având deja de doi ani o sesiune de 
shakespearologie în festivalul craiovean. 
Lucrul poate părea curios în România, dar 
în Anglia, începând cu anii 1980, catedrele 
de studii dramatice fac parte din facultăţile 
de litere, unde se pregătesc, fi reşte, fi lo-
logi, nu actori. Statutul nostru este hibrid: 
predăm teatru, predăm Shakespeare, avem 
convingerea că piesele sunt scrise pentru 
scenă, nu pentru a fi  citite din fotoliu, dar 
suntem catedră de literatură.

M.C.: Ştiu că s-a discutat despre sesiu-
nea ce a avut loc acum încă de la preceden-
ta ediţie de festival.

N.C.: Da, şi imediat am purces la 

treabă. Am avut în vedere două zile de 
dezbateri, ceea s-a şi întâmplat, în care să 
vină la Craiova nu doar mari nume în studii 
de shakespearologie, ci ne-am gândit şi la 
alţi iubitori de Hamlet, cercetători ai ope-
rei din punct de vedere literar: traduceri şi 
performing studies. Aceasta din urmă – o 
disciplină aparte, ea nu există în România 
ca metodă de cercetare. Se practică însă în 
alte păţi de către profesorii de engleză care 
îl predau pe Shakespeare nu ca poet naţio-
nal britanic, ci ca pe un dramaturg interesat 
de scenă, de clădirea în care i se joacă pie-
sa, plătit să scrie pentru teatru şi acţionar 
în compania de teatru. Eu personal lucrez 
în domeniul hermeneuticii, fac lecturi ale 
piesei din punct de vedere socio-istoric. 
Am intitulat seminarul „Hamlet în lume 
– traducere şi spectacol“ şi am deschis o 
pagină web. prin care am anunţat conferin-
ţa. Am fost patru moderatori care am lucrat 
cu egală implicare, construind un program 
care îi invită pe cei interesaţi să-şi prezinte 
metoda de cercetare asupra piesei Hamlet.

M.C.: Cine a răspuns în fi nal invitaţiei? 
N.C.: Oameni din toată lumea, de pe 

toată scala profesională, de la şefi  de cate-
dră la o mare universitate, până la studenţi 
şi doctoranzi în Hamlet – traduceri sau 
spectacole. Şi asta a fost bucuria cea mai 
mare a moderatorilor şi a celor două zile pe 
care Festivalul ni le-a rezervat: să afl ăm ce 
multe proiecte Hamlet se întâmplă în lume, 
în momentul de faţă. Din păcate, nu toţi au 
reuşit să ajungă la Craiova din pricina vul-
canului care a împiedicat zborurile aviatice, 
cei care au ajuns au fost, însă, extraordinar 
de entuziaşti, nu şi-au imaginat că există un 
asemenea festival unde au fost primiţi atât 
de minunat. Am avut mai multe propuneri, 
am acceptat 23 de lucrări. Au fost trimise în 
rezumat, cu titlu şi referinţe, cu patru luni 
înainte de festival şi detalii legate de una 
dintre cele două secţiuni. Când am primit 
lucrările, multe s-au grupat într-o altă cate-
gorie, care a devenit şi cea mai numeroasă, 
un fel de hibrid căruia i-am spus „adaptări“, 
concept greu de defi nit, de fapt.

M.C.: Care au fost principiile generale 
ale programului de seminar?

N.C.: Să fi e puse întrebări, nu să se 
ofere răspunsuri. Întrebări acute în studii 
de shakespearologie. De exemplu: Ce 
se întâmplă cu traducerile? De ce oame-
nii de teatru, şi mai ales regizorii, fug de 

traducerile fi lologice? Numim traduceri 
sau adapatări textele care se folosesc pe 
scenă? De ce nu ne putem debarasa de 
tradiţionalim în traducere? De ce facem 
inovaţii scenice, dar nu ne atingem de text? 
Mai ales când punem Hamlet în scenă. De 
ce Hamlet nu mai poate fi  o piesă politică 
nici în est nici în vest? Ce se întâmplă cu 
Hamlet în această perioadă postdramatică, 
concept fundamental în practica teatrală 
de astăzi? Ce se întâmplă în teatre când 
montările folosesc mijloace multimedia? 
Ce şanse are Hamlet în contextul acesta? 
Cum se modifi că? De ce ne concentrăm pe 
eroul omonim? De ce nu insistăm mai mult 
asupra celorlalte personaje care sunt la fel 
de preocupate să-şi răzbune un tată? Aici, 
la Craiova, am lucrat pe principiul atelier 
– prezentări de câte 15 minute, urmate de 
discuţii pe marginea celor prezentate. Din 
experienţa altor manifestări de gen, ştiam 
că partea cea mai productivă este acest di-
alog, pe care nu l-am observat în celelalte 
două zile, acordate criticilor de la AICT.

M.C.: Din câte am văzut, s-a lucrat 
intens la seminarul „Hamlet în traducere 
şi spectacole“ organizat în colaborare 
cu Asociaţia Internaţională de Cercetare 
Shakespeare...

N.C.: Patru şedinţe de lucru, în două 
zile, de la ora zece la şaisprezece, cu o 
oră de pauză la prânz. Dar marea bucurie, 
repet, a fost faptul că am afl at despre mul-
titudinea de proiecte Hamlet în lume. De la 
traducerile contemporane le lui Hamlet în 
Grecia, spectacole din Franţa, Bulgaria sau 
Statele Unite la câteva montări cu Hamlet 
în China, teatru tradiţional, dar şi teatrul ce 
poate fi  numit „pentru consumul de vest“. 
A fost o lucrare despre Teatrul Ryuthopia 
care nu a mai ajuns la Craiova, despre teh-
nicile şi spaţiul lor de joc, despre conven-
ţiile teatrului nô. S-a vorbit despre montări 
cu Hamlet în Marea Britanie, de la 1750 
până în zilele noastre, despre distribuţie şi 
mesaj politic ori dacă poate fi  tăiat din tex-
tul care se joacă pe scenă, despre Hamlet în 
Polonia, pe şantierul naval de la Gdansk, 
despre Hamlet în Ungaria şi dispariţia 
eroului principal în trei montări din ultimii 
patru ani, despre câteva spectacole din 
România, montarea lui Vlad Mugur de la 
Cluj şi trei producţii recente cu accent asu-
pra felului cum este interpretat personajul 
Ofelia. Într-un cuvânt, referiri din secolul 

XVII până în zilele noastre, aproape pe tot 
globul... Personal, cel mai mult am fost 
impresionată de prezentarea făcută de două 
colege din Ucraina. Au vorbit nu numai de 
strădaniile de a se pune pe picioare în ţara 
lor un „laborator Shakespeare“, dar şi des-
pre încărcătura politică pe care o are acolo 
Hamlet în momentul de faţă, cât de necesar 
le este ce se întâmplă la Craiova în festival, 
despre traducerea piesei în limba ucrainea-
nă, ca act politic, după ce ani de zile nu a 
fost permis decât în rusă. Nu demult şi noi 
eram într-o situaţie asemănătoare, nu?

M.C.: îmbogăţire în plan personal este 
evidentă pentru oricare participant la acest 
seminar. Tot acest bagaj de informaţii va fi  
cumva valorifi cat pe viitor?

N.C.: Nu s-au luat decizii în legătură cu 
publicarea lucrărilor, de altfel, nu au fost 
redactate în formă fi nală, ne-am afl at în faţa 
unui work in progress, iar priorităţile aca-
demice ale participanţilor sunt diferite... Ce 
îmi doresc acum la terminarea festivalului 
este să angajez grupul de participanţi la 
seminarul nostru să vorbească despre cele 
câteva probleme ridicate la acest seminar, 
dar mai ales să vorbeasă despre incredibi-
la ocazie de a pretrece seară de seară, pe 
toată durata festivalului, în sala de teatru. 
Nu vom scrie articole prin care criticii de 
teatru să fi e ameninţaţi. Felul cum abordăm 
noi montările scenice este cu totul diferit 
de-al lor, însă ne-am dori să avem consem-
nate măcar câteva gânduri despre experi-
enţa teatrală a fi ecăruia dintre participanţi. 
Şi poate din asta va creşte un nou proiect... 
Faptul că noi am putut să fi m la teatru în 
fi ecare seară a fost un privilegiu, o ocazie 
deosebită pentru noi. Nu ni se întâmplă 
aşa ceva la reuniunile şi conferinţele unde 
mergem noi şi lucrăm câte zece ore pe zi. 
Acolo, în cele mai fericite cazuri, poate 
primim invitaţie la un spectacol, şi oricum 
biletele nu sunt gratuite. Aici am avut parte 
de atâtea daruri, chiar şi cărţi, CD-uri, o 
bucurie pe care am primit-o cu tot dragul. 
În momentul de faţă ce ne preocupă, aşa-
dar, este să continuăm să facem parte din 
această reţea. Cred că e foarte important 
să consolidăm contribuţia academică la 
evenimentul craiovean, în măsura în care şi 
Festivalul îşi doreşte acest lucru. 

Hamlet în traduceri şi spectacole
Nicoleta CINPOEŞ în dialog cu Mariana CIOLAN

Nicoleta Cinpoeş

memento mori. Dialogul regizorului 
cu atmosfera de la Elsinore s-a continuat 
în toamna lui 2009 pe aceeaşi scenă, prin 
Rosencrantz şi Guildenstern sunt morţi de 
Tom Stoppard.

Versiunea de la Teatrul „Radu Stanca“ 
din Sibiu (2008), în scenografi a lui Dragoş 
Buhagiar, cu: Hamlet (Florin Scurtea) şi 
Ofelia (Ofelia Popii), îi aparţine lui Radu 
Alexandru Nica. Acest regizor oferă o 
structură redusă în privinţa dimensiu-
nii textului şi a numărului personajelor. 
Curgerea acţiunii scenice se împleteşte 
pe alocuri cu proiecţia unor secvenţe din 
fi lmul cu Lawrence Olivier în rolul titular. 
Bocsardi Laszlo a ales pentru montarea de 
la Metropolis din 2009 colaboratori din mai 
multe teatre: Marius Stănescu (Hamlet), 
Sorin Leoveanu (Claudius), Alexandru 
Repan (Polonius), Florin Zamfi rescu 
(Duhul), Ioana Anastasia Anton (Ofelia – 
recompensată în cadrul Galei UNITER cu 
premiul pentru debut). Spectacolul a fost 
selecţionat şi el în Festivalul Internaţional 

„Shakespeare“ din 2010. 
Itinerariul printre importantele aduceri 

la rampă n-ar fi  complet fără menţionarea 
unor ilustre montări care au poposit pe tă-
râm românesc în cadrul marilor festivaluri. 
În 2002, Festivalul Internaţional de Teatru 
de la Sibiu a prilejuit întâlnirea cu „o re-
marcabilă fantezie vizuală“ – Hamlet. Visul 
(regia Andri Zholdak). În decursul ediţiilor 
Festivalului Shakespeare de la Craiova 
s-au distins: în 1997 Hamlet din Slovenia 
(r: Yannis Piban); în 2006 – Teatrul 
Cameri; în 2008 – Meno Fortas din Vilnius 
(Nekrosius, ca parte a unei trilogii tragice, 
alături de Othello şi Macbeth), cu Andrius 
Mamentovas în rolul titular.

Miniserialul radiofonic despre Hamlet 
prilejuieşte o triplă întâlnire: cu o capodope-
ră a literaturii universale, cu voci de aur ale 
scenei româneşti, surprinse în spectacole de 
referinţă din evoluţia artei teatrale autohto-
ne. Prinos culturii naţionale, excursul găz-
duit de Radio România Cultural trasează o 
acoladă în timp, unind piesele de rezistenţă 

ale trecutului cu surprizele pe care viito-
rul apropiat ni le rezervă. Secole bune de 
la scriere, acuza de construcţie defi citară/
luxuriantă s-a transformat în fascinaţie fără 
tăgadă. Generaţii întregi de pe tot mapa-
mondul au parcurs sau auzit măcar o dată 
istoria nefericitului prinţ al Danemarcei. 
Pentru sumedenie de teoreticieni şi practi-
cieni ai artelor, Hamlet are o forţă aproape 
hipnotică. Gemă a canonului shakespea-
rean, corolar al patimilor omeneşti, Hamlet 
se vădeşte, incontestabil, o adevărată piatră 
de încercare pentru oamenii de teatru şi de 
litere de pretutindeni. O statistică realizată 
la fi nele veacului trecut arăta că nu există zi 
să nu vadă lumina tiparului în vreun colţ al 
lumii cel puţin o lucrare despre textul sau 
personajul omonim. 

„Opera lui Shakespeare are o forţă idio-
sincratică deosebită: el este mereu înain-
tea ta, conceptual şi imagistic, oricine şi 
oriunde ai fi . Te face să te simţi anacronic, 
pentru că te conţine, nu ţi se subsumează 

niciodată. Nu-l poţi desluşi printr-o nouă 
doctrină, fi e ea marxismul, freudianismul 
sau scepticismul lingvistic. Doctrina des-
luşită prin el, nu prin prefi gurare, ci prin 
postfi gurare. (...) Originalitatea este marea 
problemă de acomodare a anticanonicilor, 
iar Shakespeare rămâne cel mai mare autor 
cunoscut vreodată. Receptarea forţei este-
tice ne ajută să învăţăm să stăm de vorbă 
cu noi înşine şi să ne suportăm pe noi înşi-
ne. Adevăratul folos adus de Shakespeare 
este accentuarea sinelui propriu. [...] 
Shakespeare nu ne va face mai buni şi nici 
mai răi, dar el ne-ar putea învăţa cum să 
ne ascultăm vocea interioară când vorbim 
cu noi înşine“. (Harold Bloom, profesor 
la Universitatea din Yale şi renumit critic 
literar )

Poate în mai mare măsură decât în orice 
altă scriere a „dulcii lebede de pe Avon“, 
cititorii şi spectatorii tuturor timpurilor îşi 
găsesc în istoria „dulcelui prinţ“ cataplas-
ma sufl etească.

→
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„Hamlet“ – un model 
cultural universal

R eceptarea unei opera de 
artă într-un alt timp isto-
ric şi cultural decât cel în 

care a fost elaborată şi transmisă în spaţiul 
public este apanajul creaţiei defi nită suges-
tiv „opera apperta“ (U. Ecco). Acesta este 
punctul iniţial al pledoariei nostre pentru 
explicitarea perenităţii operei shakespea-
reane. Valoarea estetică transpusă în vizi-
uni regizorale moderne este un prim nivel 
de referinţă. Al doilea nivel ar putea fi  ceea 
ce Jean Caune numea „cultură şi comunica-
re“. Cele două fenomene nu se conţin şi nu 
pot fi  situate în planul refl ecţiilor paralele 
prin corespondenţă analogică. Cultura este 
o moştenire şi, din această perspectivă, este 
posibil de discutat modurile de transmitere 
a acestei moşteniri, care sunt părţi integran-
te în cultură. „Dacă modurile şi suporturile 
comunicării defi nesc o societate, raporturi-
le de comunicare se aplică indivizilor prin 
prisma relaţiilor interpersonale sau prin 
prisma fenomenelor de receptare a mijloa-
celor de comunicare“. De aceea refl ecţia 
asupra acestor două domenii revendică 
aportul psihologiei,  antropologiei cultura-
le, lingvisticii, sociologiei. De aceea poate 
proiectul cultural elaborat şi susţinut cu 
succes de Fundaţia Shakespeare şi Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova, o 
ediţie eminamente Hamlet, a putut fi  recep-
tat şi interpretat din varii perspective. Şi tot 
prin prisma interesului prolifi c al receptării 
unei creaţii emblematice pentru cultura 
umanităţii am putea readuce în discuţie 
două concepte formulate şi argumentate de 
Edward T. Hall în lucrarea Au dela de la 
culture: context dens şi context slab. Hall 
demonstrează cum sistemul în cadrul căruia 
se operează selecţia între individ şi lume 
permite trierea informaţiilor, recunoaşterea 
sau abandonarea lor. Comunicarea în con-
text dens se produce în cazul creaţiei artis-
tice, aceea care permite jocul interpretării. 
„De aceea, arta de valoare este durabilă, iar 
semnifi caţia sa rezistă în timp şi datorită 
contextului în care aceasta s-a născut“ (J. 
Caune).

Este şi pentru noi un prim cadru de re-
ceptare a fenomenului de promovare, chiar 
agresivă, prin dedicarea unei ediţii exclu-
siv Hamlet Festivalului Shakespeare de la 
Craiova. Culturi diferite, şcoli regizorale 
diferite, realizări scenografi ce şi interpre-
tări actoriceşti de referinţă, context bogat 
al operei marelui Will se concentrează în 
doar câteva zile pe o unică scenă pentru un 
„festin“ dramaturgic.

În aceeaşi idée a circulaţiei valorilor 
culturale perene în formate care să produ-
că „interogaţia refl exivă“ se încadrează şi 
publicarea Scrierilor esenţiale din opera 
lui William Shakespeare la Editura Fortuna 
din Rm. Vâlcea. Sunt cărţi liliput bibliofi le 
în minicasete a câte cinci volume, format 
legat, 7,5 cm/ 5,8 cm/ volum. Fiecare volum 
cuprinde 576 pagini. Volumul I din Colecţia 
„Tezaur literar universal“ are la bază ediţia 
bilingvă: William Shakespeare, Romeo and 
Juliet – Romeo şi Julieta, traducere din 
limba engleză de Şt.O. Iosif, ediţie revizu-
ită, introducere şi note de Dan Lăzărescu 
(Târgovişte, Editura Pandora-M, 2002).

Volumul II este dedicat operei Hamlet, 
ediţie bilingvă, după versiunea românească 
de Vladimir Streinu, (Târgovişte, Editura 
Pandora-M, 1999). Seria continuă cu volu-
mele III şi V (Othello, Macbeth), traducere 
din limba engleză, introducere şi note de 
Dan Lăzărescu, iar volumul IV, ediţie bi-
lingvă publică King Lear-Regele Lear, ver-
siunea românească de Mihnea Gheorghiu.

Coordonatorul colecţiei, prof. dr. Ion 
Soare şi directorul editurii Emil Catrinoiu 
au făcut din ediţiile liliput ediţii de lux un 
mod inedit de circulaţie a valorilor culturale 
prin colecţiile „Tezaur literar românesc“ (M. 
Eminescu, I.L. Caragiale, Ion Creangă, Ioan 
Slavici, Vasile Alecsandri, George Coşbuc, 
Alexandru Mascedonski, Anton Pann, Panait 
Istrati, Gib I. Mihăescu) şi „Tezaur literar 
universal“ (I, II – ediţii bilingve William 
Shakespeare „Scrieri esenţiale“).

Ineditul formatului, traducerea notabilă, 
ca şi prezentarea bilingvă asigură o incitan-
tă receptare a unei opere foarte cunoscute. 
De la replici celebre precum cea a Regelui: 
„Da, da, e bine/ Sminteala celor mari din 
scurt se ţine“ sau concluziva lui Hamlet: 
„…restul e tăcere“ şi până la rugămintea 
lui Hamlet, pretext de reiterare a naraţiei 
în contexte bogate (Hall): „Gândeşte-te 
că, pentru cei ce nu ştiu,/ Eu las un nume 
numai răni în urmă./ În sufl etul tău bun de 
mă mai ţii,/ Aruncă-ţi fericirea pentru-un 
timp/ Şi-apucă, în viaţă, răsufl ând din greu,/ 
Să-mi spui povestea“, toate se circumscriu 
într-un câmp refl exiv ce activează interesul 
consumatorilor de produs artistic din orice 
timp în baza a cel puţin două resorturi func-
ţionale: modelul cultural şi valorile latente.

„O cultură nu constituie o simplă juxta-
punere de trăsături culturale, ci o manieră 
coerentă de combinare a acestora. Fiecare 
cultură oferă, într-un fel, indivizilor o 
„schemă“ inconştientă pentru toate activi-
tăţile vieţii (Denys Cuche). Este ceea ce re-
zistă validării timpului şi ceea ce defi neşte 
modelul cultural, cel căutat a fi  identifi cat 
de generaţii de spectatori din spaţii cultu-
rale diverse şi din epoci diferite. Ceea ce-i 
uneşte este însă existenţa valorilor latente 
pe care opera de artă le exprimă, valori res-
pectate în orice context cultural şi comu-
nitar: dreptatea, solidaritatea, bunăvoinţa şi 
bunătatea“ ( Rudolf Rezsohazy).

Receptarea piesei de teatru Hamlet fi e 
prin vizionarea unui spectacol, fi e prin re-
lecturarea textului publicat într-o manieră 
inedită (ediţie liliput bilingvă) conduce la 
ceea ce Pierre Bourdieu formula drept ce-
rinţă: „Datorită naturii sale sacre, opera de 
artă cere anumite înclinaţii sau aptitudini, 
în schimb înnobilează pe cei care-i satisfac 
cerinţele, pe cei puţini la număr ce au fost 
prin talentul lor aleşi să răspundă farmecu-
lui acesteia“.

Se încadrează acestei defi niţii cei ce prin 
talent şi responsabilitate faţă de modelul 
cultural Shakespeare au produs circulaţia 
valorii incontestabile a operei marelui Will, 
printre aceştia şi editorii formulei liliput, 
ediţie de lux, bilingvă a creaţiei shakespea-
reane, Emil Catrinoiu şi Ion Soare, susţină-
torii Colecţiei „Tezaur literar universal“ a 
Editurii Fortuna din Râmnicu Vâlcea.

O idee
Adrian
CIOROIANU

Rusia recentă,
ca un Hamlet pe scenă
Duminică, 9 mai a.c., 10.500 

de soldaţi – ruşi, dar şi invi-
taţi din alte state – au trecut 

în marş săltat şi cadenţat prin Piaţa Roşie 
din Moscova, în cea mai mare paradă din 
ultimele decenii dedicată înfrângerii nazis-
mului. La tribună, privind cu satisfacţie, se 
afl au preşedintele Medvedev şi premierul 
Putin; alături, invitaţii lor – printre care can-
celarul german Merkel, preşedintele chinez 
Hu Jintao ş.a. În urma soldaţilor, au trecut 
mostre ale tehnologiei militare ruse de ultimă 
oră – inclusiv rachetele intercontinentale 
Iskander-M şi Topol-M –, iar 120 de avioa-
ne de luptă au brăzdat, la intervale regulate, 
cerul de de-asupra pieţei. Pe străzile unui 
oraş recucerit de mândria naţională, parada 
a fost urmărită de sute de mii de cetăţeni, iar 
alte zeci de milioane şi-au trăit orgoliul în 
faţa micilor ecrane, prin ediţii speciale ale 
posturilor TV. Preşedintele american Obama 
a transmis şi el un mesaj poporului rus, prin 
intermediul televiziunii de stat locale.

În fi ecare an, ziua de 9 mai – adică 
„ziua victoriei“ – vine peste Rusia cu o 
încărcătură dramatică particulară. Ca într-o 
scenă de teatru shakespearian, prin aceste 
celebrări Rusia de azi pare a-şi răzbuna ce-
dările succesive din ultimele două decenii 
– şi mai ales prăbuşirea statutului său de su-
per-putere, odată cu disoluţia acelei Uniuni 
Sovietice pe care Rusia a ghidat-o de-a lungul 
unei bune părţi a secolului trecut.

Ceea ce pentru cetăţenii celorlalte ţări 
ale Europei de Est a fost o izbăvire – de-
structurarea URSS –, pentru mulţi ruşi a 
fost un dezastru. Cu câţiva ani în urmă, 
preşedintele (pe atunci) Putin a spus-o 
limpede: „Dispariţia Uniunii Sovietice a 
fost cea mai mare catastrofă geopolitică a 
secolului XX“ – dar nu numai el credea în 
această idee, ci şi milioanele de ruşi ano-
nimi pentru care democraţia şi libertatea 
post-comuniste au însemnat (mai ales în 
timpul „cvasi-deceniului Elţîn“) anarhie, 
infl aţie şi scăderea nivelului de trai. Suntem 
ca într-o reprezentaţie de teatru: Rusia, ca 
un Hamlet cu milioane de chipuri, suferă 
pentru moartea tătucului simbolic – acea 
ideologie partenalistă, egalitară şi unifor-
mizatoare care, cu preţul libertăţii fi ecăru-
ia, asigura un minim de confort pentru toţi. 
Nostalgia după comunism (mai bine zis 
după siguranţa vieţii de zi cu zi din timpul 
regimului trecut) nu este un monopol al ru-
şilor – dar probabil că niciunde ea nu este 
atât de profundă ca acolo.

Pentru cei mai mulţi dintre ruşi, acest 
paricid are şi un autor, concret. Rolul ham-
letian al lui Claudius – fratele ucigaş – este 
atribuit, în drama noastră, unui personaj pe 
care întreaga Europă de Est îl venerează 
încă, dar care nu este nici măcar stimat 
plenar la el acasă: Mihail Gorbaciov. Cine 
vrea să înţeleagă ceva din tensiunile relaţiei 
dintre Rusia de azi şi statele fostei Europe 
comuniste trebuie să mediteze la acest pa-
radox semnifi cativ: la Berlin, Sofi a, Praga 
sau Bucureşti, Gorbaciov este fostul lider 
care, prin perestroika sa, a întredeschis uşa 
eliberării. La Moscova însă, Gorbaciov 
este mai curând tovarăşul duplicitar care, 
în loc să salveze Uniunea (aşa cum promi-
sese), a distrus-o ca într-un fratricid. Pentru 

mulţi europeni, acel Gorbaciov îmbătrânit 
care face reclamă genţilor de voiaj Louis 
Vuitton este un fost om de stat simpatic; 
pentru mulţi dintre ruşi, această ipostază 
„capitalizată“ a fostului lor secretar general 
de partid reprezintă mai curând un imoral 
incest. În treacăt fi e spus, să nu uităm că 
acest om, care a condus URSS din 1985 şi 
până în 1991, a candidat în 1996 la preşe-
dinţia Rusiei – dar a primit nici 2 la sută din 
voturi şi (la unul dintre mitinguri) un pumn 
în obraz de la un cetăţean care i-a reproşat 
violent că a distrus Uniunea.

Hamletul colectiv rus nu meditează 
pe marginea mormintelor şi nu-şi caută 
alinarea în cimitire – pentru că există 
riscul ca, la orice lovitură de cazma mai 
apăsată, să descopere nu craniul bufonului 
Yorrik, ci mai curând gropi comune: ca 
la Ecaterinburg, unde plutesc poate şi azi 
stafi ile fostei familii a ţarului Nicolae al 
II-lea, ucise în 1918, sau ca la Katyn, unde 
un ordin dement al lui Stalin a îngropat în 
1940 parte din elita unei naţiuni vecine.

În fi ne, ca şi Hamlet realul, Hamletul 
colectiv rus îşi pregăteşte revanşa organi-
zând spectacole – în cazul nostru, de para-
dă. Şi astfel ne întoarcem la recentul 9 mai. 
Nu e nicio îndoială că, prin „ziua victoriei“ 
şi celebrarea eroismelor trecute, statul rus 
vrea să încarce bateriile patriotismului nu 
la veteranii de război, ci la generaţia tânără 
de astăzi şi de mâine. O zi pe an – pe 9 mai 
– armata naţională este foarte admirată în 
Rusia; în rest, mulţi tineri sunt reticenţi în 
a se lăsa încorporaţi, doctori mituiţi găsesc 
platfusuri imaginare, dezertările şi sinuci-
derile soldaţilor dau titluri jurnalelor iar 
scandalurile tratamentului discreţionar din 
dormitoarele unităţilor izbucnesc periodic, 
spre disperarea mamelor care deseori intră 
în lungi procese civile cu statul.

Pentru prima dată în istoria recentelor 
celebrări de 9 mai, în acest an prin Piaţa 
Roşie au defi lat trupe din unele ţări ex-so-
vietice – inclusiv Republica Moldova, deşi 
e greu de spus care a fost rolul acesteia în 
înfrângerea lui Hitler! –, ca şi trupe invi-
tate din Franţa, Marea Britanie, Polonia 
şi SUA. „Trădare! Ce să caute NATO în 
Piaţa Roşie?“ – au strigat, ca un Laertes 
colectiv, partidele naţionaliste şi partidul 
comunist din Rusia. Şi, astfel, drama unui 
popor mare (dar care suferă că nu este şi 
mai mare) merge mai departe.

Recent, dintr-un sondaj operat ad hoc 
de Institutul sociologic rus Levada (şi citat 
de CNN) reieşea că majoritatea ruşilor îşi 
declară convingerea că Armata Roşie l-ar 
fi  înfrânt pe Hitler, acum 65 de ani, şi fără 
ajutorul aliaţilor de-atunci. Orice discuţie 
suplimentară e inutilă: în istoria contrafac-
tuală, totul este posibil şi nu poţi dovedi de-
plin nicio ipoteză anume şi nici contrariul 
ei. Dar această certitudine declarativă de 
astăzi nu vorbeşte despre armata lui Stalin 
de atunci, ci despre temerile Rusiei de azi. 
În imaginarul popoarelor (şi ruşii nu fac 
excepţie), cu cât prezentul este mai nesatis-
făcător cu atât trecutul este nimbat cu mai 
mult aur. Probabil că fastul sponsorizat de 
stat al fi ecărui 9 mai este revanşa implicită 
pentru toate neajunsurile din celelalte zile 
ale anului.

Gabriela RUSU-PĂSĂRIN
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R omanul lui John Updike, 
Gertrude şi Claudius, 
apărut în anul 2000 (iar în 

limba română, în 2006, la Editura Paralela 
45, traducere de Ana Andreescu), nu este 
o continuare a lui Hamlet, ci, într-un fel, o 
elaborată pregătire a scenei: acţiunea cărţii 
se sfârşeşte exact în punctul de unde începe 
piesa lui Shakespeare. Desigur, despre fas-
cinaţia exercitată de marele model shakes-
pearian asupra unor scriitori din epoci dife-
rite şi provenind din cele mai diverse spaţii 
culturale s-a discutat nu o dată. În fond, de 
la Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister 
de Goethe şi până la Hamlet către Ofelia 
de Gutierrez Najera sau la Rosencrantz şi 
Guildenstern de Tom Stoppard, generaţii 
întregi de cititori au putut recunoaşte mo-
dul în care fi gura hamletiană s-a transfor-
mat nu doar într-o adevărată obsesie lite-
rară, ci şi, mai ales, într-o imagine care a 
primit, treptat, noi conotaţii. Demersul lui 
John Updike se individualizează, însă, în-
tre toate acestea, mai ales printr-o subtilă 
strategie a amânării şi a dublei intenţii pe 
care autorul ştie s-o dozeze perfect. 

 La o lectură atentă, devine clar faptul 
că cel mai important personaj al cărţii nici 
măcar nu este menţionat în titlu: autorul 
încearcă să construiască o adevărată 
„preistorie“ a lui Hamlet, în ciuda faptului 
că – şi aici e de găsit arta lui Updike – prinţul 
abia de apare în paginile acestui roman. Cu 
toate acestea, el se transformă într-un soi de 
magnet, de natură a-i eclipsa pe toţi ceilalţi. 
Desigur, în primul rând pe protagonişti. 
Fascinaţia exercitată de el pare a-i atrage 
deopotrivă pe Gertrude şi Claudius, dar şi 
textul Gertrude şi Claudius, în ansamblu, 
spre un fi nal unde deciziile abia dacă le 
mai aparţin. Desigur, trecând de la genul 
dramatic la cel epic şi tratând marile teme 
shakespeariene în cheie ironic-ludică, 
Updike este conştient de difi cultăţile pe 

care le are de întâmpinat. De aceea, cartea 
sa începe ca un joc, iar cititorul e tentat 
să încerce să depisteze toate ecourile din 
marea poezie a lui Shakespeare în paginile 
unui roman contemporan, totul părând 
o pregătire pentru fi nalul din Gertrude şi 
Claudius, dar şi pentru postfaţa pe care 
autorul însuşi o scrie. 

 Numai că adevăratele scopuri ale lui 
Updike sunt şi altele: cu fi ecare pagină, el se 
raportează nu atât la textul lui Shakespeare, 
cât la sursele pe care Shakespeare însuşi le-a 
folosit, redimensionând perspectiva asupra 
personajelor şi asupra contextului epocii. 
Finalul cărţii va demonstra, din acest punct 
de vedere, că ceea ce a construit romancierul 
nu reprezintă atât un pre-Hamlet, aşa cum 
s-a crezut iniţial – nu puţini critici nord-
americani afi rmând chiar cu hotărâre acest 
lucru – cât, mai mult şi, cu siguranţă, mult 
mai convingător, un anti-Hamlet. De aici 
nevoia lui Updike de a porni de la cronica 
medievală a lui Saxo Grammaticus, textul 
care reprezintă şi una din sursele lui 
Shakespeare însuşi. Astfel, personajele au, 
la început, nume cu totul neobişnuite – şi, 
desigur, nefamiliare cititorilor: bătrânul 
rege Hamlet devine Horwendil, Claudius 
e, la început, Feng, Polonius e Corambus, 
Hamlet e Amleth, iar Gertrude – Gerutha. 
În fond, după cum Updike a mărturisit el 
însuşi, aceste nume noi uşurau şi sarcina 
scriitorului care-şi asumă rolul de nou 
istoric (metafi cţional!) al unei istorii atât 
de cunoscute. Pornind de aici, vom găsi, 
în Gertrude şi Claudius, o multitudine 
de neaşteptate trecuturi care recompun 
viaţa personajelor shakespeariene, ducând 
simpatia cititorului pe tărâmuri neaşteptate: 
Gerutha e o adolescentă forţată să accepte 
căsătoria cu Horwendil, pentru a pecetlui o 
alianţă politică. Iar când, după ani de zile, 
îşi va reîntâlni cumnatul, se va bucura, în 
fi ne, de atenţia de care soţul ei o lipsise. 

Adulterul devine, pentru Gertrude/Gerutha 
şi Claudius/Feng, pe de o parte un soi de 
consolare, iar pe de alta o conspiraţie 
îndreptată împotriva autoritarului soţ şi 
rege. Desigur, vechile polarităţi din piesa 
lui Shakespeare sunt date peste cap sau, 
dacă nu, puse sub semnul întrebării: căci, 
în loc de virtute opusă viciului, vom avea 
despotismul opus pornirilor profund umane, 
iar în loc de datorie opusă desfrânării 
va apărea ipocrizia ridicată la rangul de 
politică, opusă inocenţei. Şi, mai presus 
de toate, creştinismul opus credinţelor 
păgâne, căci Updike nu uită nicio clipă 
să sublinieze că Danemarca e creştină de 
prea puţin timp. Gertrude apare drept o 
adevărată întruchipare a bucuriei păgâne 
de a trăi, mereu naturală şi fermecătoare, 
transformată într-o Evă păcătoasă doar 
din cauza noii religii neasimilate complet 
de soţul şi de fi ul ei. Adică, altfel spus, la 
un pas de celebra etichetă shakespeariană 
„frailty, thy name is woman.“

 Desigur, toate acestea duc la o adevărată 
provocare pe care Updike o aruncă textului 
shakespearian căci, ceea ce la Shakespeare 
era atât o binecuvântare, cât şi un blestem 
(şi anume convingerea lui Hamlet că e străin 
într-o lume ce şi-a ieşit din matcă) devine, 
în Gertrude şi Claudius, nefericire în stare 
pură. În fond, cum Claudius nu e deloc un 
satir, bătrânul Hamlet nu mai poate părea 
un Hyperion, iar devoţiunea fi lială a noului 
Hamlet e uşor de confundat cu un veritabil 
complex al lui Oedip. Updike tinde să 
sugereze cititorului o astfel de interpretatre, 
citând, în postfaţa cărţii sale, celebra opinie 
a lui Wilson Knight conform căreia „lăsând 
la o parte omorul, Claudius pare un rege 
capabil, Gertrude, o regină nobilă, Ofelia, 
o fată drăgălaşă, Polonius, un sfătuitor 
plicticos, dar nu rău. Hamlet îi împinge 
pe toţi spre moarte.“ Adevărat, desigur. 
Sau numai parţial adevărat? În fond, până 

unde poate fi  lăsat omorul la o parte şi în 
ce măsură poate fi  acest amănunt uitat cu 
desăvârşire de cineva? Desigur, Hamlet nu 
mai e prinţul model al lui Shakespeare, ci un 
tânăr care, la treizeci de ani tot nu se poate 
hotărî să-şi fi nalizeze studiile, dovedindu-
se, în acelaşi timp, maestru în a-i face pe 
cei din jur să se simtă stânjeniţi. Şi, desigur, 
incapabil s-o înţeleagă pe mama lui, cea 
care niciodată n-a trăit pentru ea însăşi, 
fi ind mereu silită să se sacrifi ce din raţiuni 
politice. Personajele primesc, astfel, o nouă 
consistenţă; dar şi o nouă credibilitate. 
Dintre toţi, se remarcă mai ales admirabila 
Gertrude, care se dovedeşte capabilă la tot 
pasul să facă cititorul să se gândească, fi e şi 
numai pentru o clipă „Dar dac-ar fi  fost aşa?“ 
Iar provocând la tot pasul canonicul text 
shakespearian, construind personaje într-o 
adevărată serie de oglinzi paralele, Updike 
reuşeşte pe deplin. Nu neapărat să lase 
poste rităţii un roman care să devină noua 
piatră de hotar a literaturii universale, ci să-şi 
pună cititorii să mediteze asupra câtorva 
probleme esenţiale ale epocii medievale 
şi, de ce nu, ale celei contemporane. Iar 
restul, vorba atât de nefericitului prinţ al 
Danemarcei, e tăcere.

A fi  sau a nu fi ... Hamlet

Rodica GRIGORE

C ând, în una dintre frecventele re-
întâlniri cu Bănia copilăriei mele, 
domnul Emil Boroghină, directo-

rul Fundaţiei „Shakespeare“ şi al festivalu-
lui internaţional dedicat marelui Will, mi-a 
propus să vorbesc în sesiunea de shakespea-
rologie despre spectacolul regretatului Vlad 
Mugur cu Hamlet, din 1958, am împietrit. 
Cum să reconstruieşti acum impresiile da-
torate întâlnirii mele cu acea montare a ca-
podoperei shakespeariene, din sala Teatrului 
Naţional din Craiova, afl ată atunci în incinta 
Liceului „Nicolae Bălcescu“, astăzi „Carol 
I“, unde învăţam atât eu, elev în clasa a IX-a, 
cât şi fratele meu, Victor, cu un an mai mare 
decât mine? Şi cum să faci convingătoa-
re impresiile de adolescent legate de opera 
ilustrului regizor pe care şi eu şi Victor l-am 
iubit şi admirat cu o intensitate ce ar putea 
conferi prea multă subiectivitate acestor im-
presii, lucru păgubitor în raport cu adevărul 
judecăţilor propriu-zis de valoare? Cred, 
însă, că aceeaşi vie admiraţie pentru marele 
regizor şi prietenia care m-a legat peste ani 
nu numai de domnia sa, ci şi faţă de actorii 
Constantin Rauţchi şi Gheorghe Cozorici, 
plecaţi şi ei dintre noi, m-au determinat să 
primesc această provocare. 

Mi-a dat un imbold poate chiar faptul 
că îl cunoscusem mai bine pe „meşterul“ 

Vlad Mugur dincolo de scenă, încă din acei 
ani „craioveni“ ai regizorului, 1956 – 1958, 
când adeseori venea la noi în casă ori mer-
gea împreună cu tata la vânătoare, sau când, 
surprinzându-mă ascuns în vreo lojă, la re-
petiţiile sale cu Bumbury, cu Tragedia opti-
mistă sau cu Hamlet, mă chestiona: „Măi, ce 
fel de fotbal jucaţi voi acolo, în curtea şcolii, 
că Rauţchi şi Cozorici mi se plâng mereu 
că-i cotonogiţi!“ Soarta a vrut ca peste mai 
bine de patru decenii, în primăvara lui 2001, 
când am venit la Craiova cu o echipă de fi l-
mare de la Teatrul Naţional de Televiziune, 
ca să înregistrăm spectacolele „meşterului“ 
cu Slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni, 
şi Aşa este.( Dacă vi se pare), de Luigi 
Pirandello, să purtăm seri la rând discuţii 
şi despre spectacolul său cu Hamlet, de la 
Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, ce avea 
să aibă premiera peste câteva luni de zile. 
În acele discuţii, ca nişte minunate lecţii de 
teatru oferite de interlocutorul meu, simţeam 
nevoia să ne referim şi la acel spectacol cu 
Hamlet, de la Craiova, din 1958. 

Dincolo de această sursă directă de in-
formaţie, mi-au fost de folos şi gândurile 
„meşterului“ culese din cartea-interviu a 
doamnei Florica Ichim, intitulată La vorbă 
cu Vlad Mugur, şi din Spectacolul morţii, 
emoţionantul „Dosar-Apostrof“, alcătuit de 

clujenii Marta Petreu şi Ion Vartic, dedicat 
acelei memorabile montări cu Hamlet pe 
scena clujeană. Nu am ignorat nici foarte 
puţinele referiri din presa vremii, printre 
care materialul din revista „Teatrul“, semnat 
de Mircea Alexandrescu, cel care, înainte 
de a se consacra drept critic de fi lm, avea să 
se „distingă“, însă, prin conservatorismul şi 
obedienţa ideologică puse să lucreze împo-
triva spectacolului antologic cu Revizorul, de 
Gogol, de la „Bulandra“, în regia lui Lucian 
Pintilie, şi o cronică din cotidianul craio-
vean „Înainte“, semnată de regizorul şi cri-
ticul de artă Adrian Petringenaru. Mai mult 
decât din aceste notaţii, fi e uşor convenţio-
nale sau, în primul caz, datoare citatelor din 
Bielinski (într-o vreme când bibliografi ile 
sovietice erau obligatorii), am afl at din acele 
„şuete“ lungi, din anii ’70–’80, de la cofe-
tăria „Albina“ din Bucureşti, cu Rauţchi, 
Cozorici şi pictorul Constantin Piliuţă, pri-
lejuri de evocare frecventă a spectacolului 
craiovean cu Hamlet. Asta, cu atât mai mult, 
cu cât apreciatul şi regretatul pictor, prieten 
bun al „meşterului“ Vlad Mugur, realizase 
chiar desenele pentru caietul-program al 
spectacolului craiovean, aşa cum, peste ani, 
va concepe decorul la Hagi Tudose, pe sce-
na Naţionalului bucureştean, cu Constantin 
Rauţchi în rolul titular. În fi ne, spre a încheia 

succinta confi gurare a unei documentări me-
nită să suplinească precaritatea referinţelor 
din epocă asupra unui spectacol ce, însă, a 
reuşit să tulbure apele stătute ale teatrului 
din Bănie şi nu numai din Bănie, trebuie să 
mulţumesc şi acelor foarte puţini supravie-
ţuitori, dintre cei care s-au afl at în sală la 
premieră şi mi-au mărturisit câte un gând 
legat de acel eveniment din seara de joi, 29 
mai 1958, orele 20, când a avut loc premiera 
cu Hamlet.

Pe cât de elegantă, pe atât de intimă, ca-
lităţi pierdute astăzi, când acolo au loc spec-
tacolele Teatrului liric, sala era plină ochi. 
Aşa va fi  trei seri la rând, la reprezentaţiile 
cu Hamlet, în fapt, la toate spectacolele do-
minate de spiritul tânăr şi reformator adus 
în Bănie de profesorul-regizor Vlad Mugur, 
împreună cu până mai ieri studenţii dom-
niei sale, de la clasele iluştrilor dascăli-ac-
tori Nicolae Bălţăţeanu şi Aura Buzescu. 
Mai întâi în Bărbierul din Sevilla, după 
Beaumarchais, o reluare a spectacolului 
de absolvenţă din Institutul de teatru, apoi 
în Bumbury sau Ce înseamnă să fi i onest, 
de Oscar Wilde, aplaudate frenetic şi la 
Bucureşti, sau în Tragedia optimistă, de 
Vsevolod Vişnevski, regizate de acela pe 
care interpreţii lui dragi l-au botezat „meşte-
rul“, dar şi în Gâlcevile din Chioggia, 

„Primul nostru Hamlet“
Ion PARHON
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în regia lui Dinu Cernescu, ori în 
Ultima generaţie, piesă scrisă de actorii 
Vasile Niţulescu şi Florin Vasiliu, în regia lui 
Radu Penciulescu (Doamne, ce regizori avea 
atunci Teatrul Naţional din Craiova !), publi-
cul craiovean, întinerit şi el datorită valului 
de tinereţe de pe scenă, şi-a făcut repede cu-
noscută admiraţia pentru acei reprezentanţi 
ai „promoţiei de aur“ de la Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografi că, actorii Silvia 
Popovici, Sanda Toma, Victor Rebengiuc, 
Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, 
Amza Pellea şi Dumitru Rucăreanu, cărora 
li s-au adăugat vremelnic Eliza Plopeanu, 
Vasile Niţulescu, Rodica Tăpălagă, Florin 
Vasiliu şi Matei Alexandru, iar pentru rolul 
principal din Tragedia optimistă, doamna 
Olga Tudorache. Succesul răsunător al aces-
tor spectacole, privite cu mare interes, dar 

şi cu destulă invidie în Capitală, ca şi faptul 
că încercările temerare de punere în scenă a 
dramaturgiei shakespeariene erau foarte pu-
ţine la acea vreme, iar Hamlet nu mai trezise 
curiozitatea apropiaţilor teatrului poate de la 
acele trei spectacole ale anilor ’40–’41, cu 
George Vraca, George Calboreanu şi Valeriu 
Valentineanu în rolul titular, au făcut ca do-
rinţa lui Vlad Mugur de a însufl eţi nefericita 
poveste a prinţului Danemarcei să dea naş-
tere unui incendiar orizont de aşteptare. 

Directorul de scenă şi Primul regizor al 
Naţionalului craiovean l-a ales pe Gheorghe 
Cozorici în rolul principal, pentru farmecul 
său desăvârşit, pentru eleganţa remarcabi-
lă, sau pentru „fi neţea inexplicabilă în acea 
generaţie“, cum o spunea „meşterul“, dar 
şi pentru rostirea de o seducătoare vibra-
ţie, poate unică în teatrul din acea vreme 
şi cu atât mai mult în timpul care a urmat, 
când aceste calităţi au început să fi e pe ne-
drept ignorate ori aproape lăsate la voia 
întâmplării. 

Rolul nefericitei Ofelia i l-a încredinţat 
Silviei Popovici, actriţă parcă născută pen-
tru partituri de un profund dramatism, după 
cum Sanda Toma, colega ei de studenţie şi 
de scenă craioveană, era parcă făcută pen-
tru partituri de comedie, deşi chiar din în-
ceputul carierei, aici, la Craiova, aceste „ro-
luri“ aveau să se inverseze adesea, în chip 
surprinzător, dar semnifi cativ pentru talen-
tul excepţional al celor două foarte tinere 
interprete. 

Pe actorul Amza Pellea, o efi gie a forţei 
fi zice şi morale, a echilibrului protector, l-a 
distribuit în Horaţio, drept simbol al priete-
niei statornice, dar şi ca un „înger păzitor“, 
deloc străin de realitate, adică de atitudinea 
lui protejatoare, în calitate de oltean, faţă 
de tinerii lui colegi din „promoţia de aur“ 
a Institutului de teatru. Faptul mă duce cu 
gândul la dialogul meu cu „meşterul“ dina-
intea celuilalt spectacol cu Hamlet, din 2001, 
când, la mirarea mea nemărginită faţă de in-
tenţia domniei sale de a distribui în Horaţio 
„un câine mare, mare de tot şi blajin“, re-
gizorul îmi răspundea: „Păi, ia să-mi spui, 
crezi că mai poate exista acum, la începutul 

mileniului trei, o prietenie atât de puterni-
că, aşa cum ţi-o poate oferi un câine?“. Eu 
săream să-l contrazic: „Dar prietenia dintre 
Gheorghe Cozorici şi Constantin Rauţchi?“ 
Bucuros să aibă ultimul cuvânt, a zâmbit şi 
mi-a răspuns nu fără un dram de amar în 
voce: „Prietenia lor era demnă de legendă, 
dar asta a fost odată, s-a pierdut împreună cu 
ei, nu cunosc alta...“ 

Pe cel răsfăţat mereu cu părintească iro-
nie, dublată de o secretă admiraţie, adică pe 
Constantin Rauţchi, sau „rusul“, cum îl alin-
tau cunoscuţii, actor care se remarcase încă 
de la debut în laconica partitură a „valetului“ 
din Bumbury, de Oscar Wilde, apoi cuceri-
se publicul şi critica în „marinarul răguşit“, 
din Tragedia optimistă, l-a împovărat cu un 
rol mai mic, dar foarte important în viziunea 
regizorului, acela al „Actorului“ din Cursa 
de şoareci menită să dovedească vinovăţia 
uzurpatorului de tron regal. A fost o alegere 
inspirată, căci, doar cu mijloacele pantomi-
mei, interpretul a izbutit o creaţie unanim 
apreciată de cei care au văzut spectacolul. 

Celelalte roluri au revenit unor actori din 
„vechea gardă“ a teatrului craiovean. Cel 
mai tânăr dintre ei, Mircea Bohoreanu, din 
nefericire, primul plecat dintre noi, l-a inter-
pretat pe Laertes, iar o actriţă cu o înfăţişa-
re plăcută şi recunoscută distincţie, Angela 
Bîrsan, i-a dat viaţă Gertrudei. Pentru lu-
necosul şi vicleanul Polonius, regizorul l-a 
ales pe Richard Rang, actor mai în vârstă şi 
cu mare experienţă în rolurile negative, de 
unde însă şi un oarecare schematism dovedit 
în construcţia partiturii, lipsită de ambiguita-
tea şi de umorul cerute de „meşter“, care vor 
fi  dezvăluite în mod pilduitor în spectacolul 
clujean din 2001, prin actorul Anton Tauf. 

Legat de interpretul lui Polonius, nu mă 
pot abţine să relatez şi un moment „picant“, 
povestit chiar de către Valer Dellakeza, unul 
dintre puţinii supravieţuitori ai acelei distri-
buţii, care în spectacol interpreta rolurile de 
„făclier“ şi „toboşar“, pentru ca peste trei-
zeci şi opt de ani, tot pe scena craioveană, să 
interpreteze rolurile de „gropar“ şi de „ac-
tor“ în spectacolul cu Hamlet, în regia lui 
Tompa Gabor. Aşadar, despre ce este vorba? 
După succesele şi premiile obţinute de trupa 
craioveană sub bagheta lui Vlad Mugur, cu 
Bărbierul din Sevilla, Bumbury şi Tragedia 
optimistă, lumea teatrală bucureşteană privea 
nu fără invidie „miracolul“ de la Craiova. Se 
cam săturase de vâlva stârnită de „minunea“ 
craioveană, aşa cum se va întâmpla poate şi 
peste mai bine de trei decenii, când specta-
colele lui Purcărete şi-au apropiat meritul 
celebrităţii internaţionale. Turneul craiove-
nilor cu acel Hamlet, din 1958, a fost găzduit 
în Capitală, în chip ingrat, de o scenă a unui 
ansamblu de cântece şi dansuri din strada 
Lipscani, improprie pentru un spectacol de o 
asemenea anvergură. În faţa acestei situaţii, 
craiovenii dezafectaseră pur şi simplu scena 
de acasă, reconstruind acolo, la Bucureşti, 
un adevărat „teatru“. S-a repetat aproape 
eroic, zi şi noapte, fără pauză între repetiţia 
de după-amiază şi spectacol. În scena morţii 
lui Polonius, actorul Richard Rang, care in-
terpreta acest rol, avea indicaţia să se ascun-
dă de Hamlet în faldurile unui „pantalon“ de 
culoare sângerie, din pluş greu, ce imita cor-
tina, după care, în agonie, se agăţa cu mâini-
le de „pantalon“, smulgându-l din legăturile 
de la pod şi, în cădere, se acoperea cu el, 
iar toată scena se umplea astfel de „sânge“. 
Numai că „nenea Rici“, din cauza vârstei şi 
a oboselii datorate repetiţiilor îndelungate, a 
adormit şi a început încetişor să sforăie toc-
mai la celebra confruntare dintre Hamlet şi 
Regină. De data aceasta, scena din Lipscani, 
altfel decât cele obişnuite în cazul teatrelor 
dramatice, a jucat un rol salvator, căci le-a 
permis unor tineri din fi guraţie să ajungă sub 
ea şi, printre rosturile dintre scânduri, să-l 
înţepe şi să-l trezească pe cel cu câteva clipe 
înainte răpus de sabia prinţului Danemarcei. 

Faptul a trecut neobservat în sală şi nu a im-
pietat asupra succesului marcat în fi nal de 
aplauzele şi ovaţiile publicului. 

Dar să ne întoarcem la distribuţie. 
Tandemul Rozencrantz – Guidenstern a 
căpătat în spectacol chipul unor apreciaţi 
actori craioveni, Constantin Sassu şi Iancu 
Goanţă, poate uşor încercaţi de un sentiment 
de frustrare după venirea „trupei“ tinere a lui 
Vlad Mugur la Craiova. De aici şi o ispită 
de a conferi un exces de zel personajelor. În 
rolurile groparilor, regizorul s-a oprit la doi 
excelenţi actori de comedie, din generaţii 
diferite, veteranul Manu Nedeianu, devenit 
în răstimp directorul Naţionalului din Bănie, 
şi Emil Bozdogescu, una dintre vedetele in-
contestabile ale umorului de pe scena craio-
veană. Erau doi „gropari“ tragi-comici care, 
trăind mereu în vecinătatea morţii, aveau şi 
argumentele şi puterea de a o sfi da, eliberând 
comentariul de orice retorică existenţialistă 
şi recuperându-i evenimentului dreptul la o 
înfăţişare de fapt obişnuit, integrat însă în 
marele mister al Creaţiei.

Rolul lui Claudius, trădătorul de fra-
te, i-a fost încredinţat lui T. Petripop, actor 
adus de la Piteşti, care nu a împlinit aşteptă-
rile regizorului, fi ind apoi înlocuit cu Vasile 
Constantinescu. Bun profesionist dar cam 
rău din fi re, interpretul, care va face apoi 
o frumoasă carieră şi la teatrele din Baia 
Mare şi Târgu Mureş, se pare că a adus 
prea mult personajul spre sine, reuşind to-
tuşi să-i confere vigoarea şi credibilitatea 
ce lipseau în cazul celuilalt actor. Tot din 
rândul trupei mai vechi de la Craiova, au 
intrat în distribuţie Ilie Cernea, unul dintre 
artiştii consacraţi ai colectivului, în Osric, 
poate prea puţin receptiv însă la indicaţi-
ile „meşterului“ către falsa preţiozitate şi 
umorul involuntar al personajului, Vladimir 
Nani (Preotul), Mircea Hadîrcă (Voltiman), 
acelaşi Emil Bozdogescu (Cornelius), Mihai 
Constantinescu (Marcellus), Virgil Bădescu 
(Bernardo şi Lucianus), Barbu Morcovescu 
(duhul Regelui ucis), Petre Iliescu Anatin 
(un gentilom), Sarmiza Lungeanu (Regina 
din piesa Cursa de şoareci) şi Pavel Cîsu 
(Francesco). Pentru rolul lui Fortinbras s-a 
gândit la Nicolae Radu, cel care, nu peste 
multă vreme, va ocupa fotoliul de director al 
teatrului craiovean.

Decorul şi costumele erau concepute de 
Teodor Constantinescu, pictura aparţinea lui 
Nicu Dan Gelep, afi rmat şi ca un maestru al 
fotografi ei artistice, duelul din fi nalul piesei 
şi pantomima Actorului au fost pregătite sub 
îndrumarea lui Stere Popescu, iar muzica era 
datorată prestigiosului compozitor Pascal 
Bentoiu, fost coleg de liceu şi mult apreciat 
de regizor. Luminile, cu un rol deosebit de 
important în toate montările lui Vlad Mugur, 
erau confi gurate de Vadim Levinschi, fără 
îndoială cel mai valoros tehnician al colec-
tivului craiovean, în bună măsură „vinovat“ 
şi el de succesele sale, de la colaborarea cu 
Vlad Mugur şi până la celebra coproduc-
ţie internaţională cu Danaidele, în regia 
lui Silviu Purcărete. Asistenţii directorului 
de scenă au fost desemnaţi regizorul Dinu 
Cernescu şi actorul Amza Pellea, acestora 
revenindu-le sarcina de a veghea la împlini-
rea tuturor indicaţiilor, corecturilor şi modi-
fi cărilor făcute de „meşter“ la repetiţii, unde 
uneori erau schimbate şi cuvinte din textul 
tradus de Petru Dumitriu, alături de care re-
gizorul s-a folosit şi de două versiuni, fran-
ceză şi germană. 

Potrivit propriilor sale mărturisiri, Vlad 
Mugur a fost întotdeauna sensibil la sem-
nalele memoriei sale culturale şi afective, 
în care descoperea fi liaţii, puncte de reper, 
sugestii valoroase pentru proiectele sale 
ori motivaţii incitante pentru câte o replică 
la creaţiile altor mari artişti. Faptul s-a fă-
cut simţit şi în acea montare craioveană cu 
Hamlet, când directorul de scenă trăia pu-
ternicul sentiment de preţuire faţă de fi lmul 

lui Laurence Olivier, pe genericul admira-
ţiei constante faţă de iluştri actori englezi, 
în frunte cu John Gielgud. De altfel, această 
admiraţie va reveni mereu în activitatea sa, 
în dialogurile cu interpreţii, cărora le amin-
tea că actorii englezi „respiră eleganţă şi dis-
tincţie pe scenă chiar şi când sunt încălţaţi în 
adidaşi“. Dar ce diferenţă uriaşă de gânduri, 
de trăire culturală şi de intenţii afl ăm între 
spectacolul din 1958, uşor infl uenţat de cre-
aţia lui Laurence Olivier, şi montarea clujea-
nă din 2001, despre care îmi mărturisea că 
şi-a afl at un preţios izvor teoretic în studiul 
lui René Girad, intitulat Răzbunarea dege-
nerată a lui Hamlet, îndeosebi în referirile 
la nebunie, ce l-au ajutat să-şi desăvârşească 
propria viziune despre nebunia lumii noas-
tre, întrupată în personaje, şi despre nebunia 
de această dată clinică a Ofeliei.

Regizorul era convins că, prin patosul 
lui tineresc şi printr-o eleganţă privită de 
domnia sa aproape ca pe un miracol, actorul 
Gheorghe Cozorici se putea apropia cu bune 
şanse de nobleţea personajului principal, că-
ruia a dorit să-i estompeze însă aureola ro-
mantică, tradiţională, în favoarea lucidităţii 
şi a sancvinităţii menite să marcheze nu nu-
mai întergul demers al răzbunării, dar şi con-
tradicţiile ce populau dialogul cu sine însuşi. 
Eram martorii evoluţiei pe scenă a celui mai 
tânăr interpret al prinţului Danemarcei din 
istoria teatrului românesc al întregului secol 
al XX-lea. Şi „cel mai bun“, credea Vlad 
Mugur. A fost un „pariu cu tinereţea“ câşti-
gat în acea montare, prin Gheorghe Cozorici, 
Silvia Popovici, Constantin Rauţchi şi Amza 
Pellea, fapt confi rmat apoi în chip strălucit 
cu spectacolul clujean cu Hamlet, din 2001, 
prin acel careu al performanţei, alcătuit din 
Sorin Leoveanu (Hamlet), Luiza Cocora 
(Ofelia), Elena Ivanca (Gertrude) şi Bogdan 
Zsolt (Claudius). Mariajul dintre atitudinile 
refl exive, proprii spiritului introvertit, şi im-
petuozitatea răbufnirilor vulcanice, în cazul 
lui Gheorghe Cozorici, mariaj înnobilat de 
vocea lui bine timbrată, de un farmec incon-
fundabil, apoi feminitatea caldă şi sensibili-
tatea însoţită de o discretă elevaţie la Silvia 
Popovici, fără a ignora o remarcabilă relaţie 
empatică între interpreţi, intuită şi consoli-
dată de regizor, la care putem adăuga pan-
tomima atât de expresivă a lui Constantin 
Rauţchi, cred că au alcătuit câteva dintre 
punctele forte ale discursului actoricesc.

O particularitate importantă a spectaco-
lului a constituit-o decorul unic, cu practica-
bile ingenioase, dar foarte puţine elemente 
adăugate acelei ambianţe sobre, aşa cum au 
fost, în scena din cimitir, o cruce sau capacul 
ce acoperea ca o lespede mormântul Ofeliei. 
Acest decor minimalist se circumscria inte-
resului uriaş nutrit de regizor pentru punerea 
în valoare a puterilor expresive ale actorilor 
şi pentru afi rmarea resurselor semnifi cative 
ale mizanscenei, cu o grijă deosebită faţă 
de plasticitatea geometriei relaţiilor din-
tre personaje şi grup, dezvăluind uneori în 
chip metaforic ceea ce ar putea să încapă şi 
dincolo de cuvinte. Costumele erau 

Eseu

Gheorghe Cozorici – Hamlet
Silvia Popovici – Ofelia
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ferite şi ele de o strălucire subordona-
tă reconstituirii epocii. Tunica scurtă a ero-
ului, amintind nu numai de personajul lui 
Laurence Olivier, dar şi de costumul purtat 
de Al. Dem. Dan în 1915, pe scena Teatrului 
Naţional din Craiova, mistuit apoi de incen-
diu (costum păstrat multă vreme în foaierul 
teatrului unde s-a jucat spectacolul lui Vlad 
Mugur, mai târziu fără stiletul afl at astăzi la 
vreun amator de ilustre suveniruri), rochia 
lungă, de un alb imaculat a Ofeliei, înlocu-
ită apoi cu cea neagră, după moartea tatălui 
ei, eleganţa vestimentară reţinută a cuplului 
regal sau mantia ce-l înveşmânta pe „bunul 
şi nobilul“ Horaţio au fost şi ele subordona-
te dorinţei regizorului de a nu încărca prin 
fast cromatic şi emoţional comunicarea cu 
spectatorii, convins fi ind că „în spectacolele 
shakespeariene, detaliile scenografi ce exce-
sive cu pretenţii de reconstituire autentică 
aparţin fi e trecutului, fi e unor demersuri cu 
valoare muzeistică“.

Un capitol edifi cator pentru individua-
litatea şi pentru valoarea spectacolului l-au 
constituit luminile. De altfel, ele făceau 
obiectul unui interes constant pentru regi-
zor şi adeseori declanşau un veritabil chin 
pentru colaboratorii domniei sale. Ei bine, 
cred că întâlnirea regizorului Vlad Mugur 
cu light-designerul Vadim Levinschi, la 
Craiova, a fost cu adevărat providenţială! 
A prilejuit o colaborare marcată de ambe-
le părţi de profesionalism, de un veritabil 
instinct artistic şi de reuşită. Au dovedit-o 
cu brio în spectacol, încă din început, mo-
mentele apariţiei misterioase a Duhului, sub 
ceaţa cenuşiu-albăstruie ce învăluia „terasa 
castelului Elsinore“, apoi detaliile fi ziono-
mice ale personajelor prezente în scena de 
„teatru în teatru“, sau celebrul monolog „A 
fi  sau a nu fi “, când eroul era parcă izolat de 
lumea ostilă din jur, apoi sclipirile de dia-
mant la confruntarea cu săbii dintre Hamlet 
şi Laertes sau clarobscurul din îndoliata şi 
tensionata atmosferă a cimitirului. Nu în-
tâmplător, regizorul nu a încetat vreodată 
să-l considere pe acest preţios colaborator 
drept „cel mai bun light-designer pe care l-a 
avut România“. Peste ani, într-un turneu la 
Viena, cu acea coproducţie internaţională cu 
Danaidele, pregătită la Craiova, acelaşi ade-
vărat magician al luminilor, Vadim Levinski, 
îmi spunea: „Ce păcat că, la acel Hamlet, 
n-am avut la îndemână posibilităţile tehnice 
întâlnite acum pe această scenă vieneză. Ce 
fericit ar fi  fost meşterul! Bucuria aceea de 
pe chipul regizorului, atunci când reuşeai să 
descoperi nuanţa, intensitatea, poate chiar 
sufl etul luminii de scenă, aşa cum dorea 
el, devenea parcă un motiv de sărbătoare 
pentru noi“. A fost o relaţie profesională de 
sinceră admiraţie şi de încredere reciprocă, 
poate cu atât mai remarcabilă, cu cât, în „ci-
vil“, este ştiut că cei doi artişti şi-au disputat 
la Craiova graţiile uneia şi aceleiaşi femei, 

aşa cum a recunoscut chiar „meşterul“ în 
cartea La vorbă cu Vlad Mugur, realizată de 
Florica Ichim. Adeseori, la repetiţii, regizo-
rul susţinea că nu-l interesează acea opulen-
ţă a scenografi ei, subordonată unei viziuni 
ilustrativiste, nici interesul unor spectatori 
pentru un aşa-zis document, ci „stările emo-
ţionale pe care luminile le pot induce în pu-
blic, ca element complementar decorului şi 
jocului actorilor“.

Foarte importante pentru Vlad Mugur, în 
montarea din 1958, nu erau doar acele mo-
mente şi accente îndelung speculate de alte 
puneri în scenă, momente de o celebritate 
oarecum împovărătoare, dacă nu chiar stân-
jenitoare pentru regizor, în frunte cu mono-
logul „A fi  sau a nu fi “, pe care directorul 
de scenă îl va elibera de obsesia interpretării 
excesiv „fi losofi ce“, pentru ca în montarea 
din 2001 să-i confere o cu totul altă percep-
ţie, de o stranie şi provocatoare individua-
litate, semn că „duetul“ său cu textul deve-
nise aproape un fascinant „duel“ cu opera 
marelui dramaturg. Pe regizor îl preocupau 
în egală măsură minunatele „ambiguităţi“ şi 
nenumăratele semne de întrebare din acest 
text, pe care considera că ar fi  păcat să le 
transforme în enunţuri cu pretenţia unui 
fals răspuns, în loc ca, la rândul lor, ele să 
dea naştere la alte şi alte întrebări capabile 
să înaripeze iniţiativa interpretativă a spec-
tatorilor. De pildă, dorea ca acea pregetare 
dintre momentul apariţiei Duhului şi „Cursa 
de şoareci“, apoi dintre aceasta din urmă şi 
uciderea unchiului uzurpator de tron să fi e 
percepută altfel decât o simplă ezitare ivită 
din slăbiciune. În convingerea sa, „A fi  sau 
a nu fi “ nu aparţinea neapărat unui pretins 
fi losof sau cărturar al Renaşterii, ci omului 
pur şi simplu bântuit de drama lucidităţii 
şi de premoniţiile unui sfârşit ce punea sub 
semnul întrebării înseşi valorile fundamen-
tale ale vieţii. Ne afl am în faţa unei decodifi -
cări de tip existenţialist? „Gândul lui Hamlet 
ar putea popula, însă, oricând mintea unor 
tineri debusolaţi din zilele noastre, pentru o 
clipă încredinţaţi că sinuciderea reprezintă o 
soluţie !“ Iată şi un aspect important legat de 
momentul când Ofelia îi înapoiază scrisorile 
lui Hamlet. „Este frecvent întâlnit între tineri, 
credea regizorul. Dar aici, hotărârea aparţine 
cu adevărat Ofeliei, sau este efectul manipu-
lării sale de către diabolicul ei părinte? În 
fi ne, acest gest va pune capăt iubirii lor, ori 
o va face mai dramatică, mai chinuitoare? 
Şi ce sentimente contradictorii se ascund în 
acel «Du-te la mănăstire»? Shakespeare nu 
ne dă răspunsul la aceste întrebări. Şi bine 
face! Iar noi nu cred că trebuie să ne consi-
derăm mai deştepţi ca autorul, ci să-i lăsăm 
şi spectatorului plăcerea întrebării.“ Sunt 
câteva dintre gândurile sincere, înţelepte şi 
profunde ale directorului de scenă, ce pun şi 
ele sub semnul ridicolului acele voci, puţine 
la număr, care pretindeau că spectacolul nu 

a reuşit să ne restituie „toată complexitatea 
textului, toate semnifi caţiile sale“. Dar cine 
ar putea inventaria „toată această complexi-
tate“ şi „toate aceste semnifi caţii“? Şi, mai 
ales, cui i-ar ajunge o singură viaţă spre a le 
aduce pe scenă? 

Poate mai sensibil la unele opinii ale cri-
ticilor şi la reacţiile publicului, decât mulţi 
dintre confraţii de breaslă ai domniei sale, 
dintre care unii se şi mândresc pur şi simplu 
cu această indiferenţă faţă de modul cum 
sunt primite producţiile lor, Vlad Mugur pu-
tea evoca fără efort, chiar şi după trei – patru 
decenii, unele secvenţe şi soluţii ce se bu-
curaseră de aprecieri elogioase la Craiova şi 
la Bucureşti. Printre ele, „momentul panto-
mimei de demascare a Regelui, lucrată teh-
nic de răposatul Stere Popescu, moartea lui 
Polonius afl at în faţa unei perdele, la vede-
rea publicului, străpuns din spatele perdelei 
ce-l acoperea, şi care, căzând, îl descoperea 
pe Hamlet cu sabia în mână, consternat, apoi 
dansul lui Cozorici printre actori, după de-
mascarea Regelui, dansul lui de bucurie, ur-
mărit de Rosencrantz şi Guildenstern, care 
se învârteau toată piesa în jurul lui ca două 
muşte ce se zbuciumă vara în mijlocul odăii, 
fără întrerupere, într-o anumită lumină, sau 
celebrul monolog al lui Hamlet, al cărui a fi  
începea odată cu apariţia capului eroului în 
spatele înaltului practicabil şi care, după o 
coborâre de trepte încurcate, în timp ce ac-
torul, fără să le privească, îşi rostea textul, 
se termina pierzându-se o dată cu ultimul 
cuvânt în subsolul scenei, apoi înmormân-
tarea Ofeliei într-unul dintre practicabilele 
decorului...“.

Regizorul nutrea convingerea că dincolo 
de acel fi lon central al răzbunării, spectaco-
lul trebuie să oglindească „nu numai unul 
despre confl ictele lui Hamlet cu cei din jur 
şi cu ipostazele perfi de ale unui rău inepui-
zabil de-a lungul timpului, ci şi o aventură 
intelectuală, lăuntrică, a redescoperirii pro-
priei identităţi, un spectacol al conştiinţei, 
labirintic, unde sălăşluiesc atâtea şi atâtea 
contradicţii, impulsuri, îndoieli, premoni-
ţii vegheate de lumini şi umbre“. Legat de 
aceste preocupări, l-am provocat cândva 
să-mi „decodifi ce“ şi opţiunea pentru acea 
pantomimă menită să dovedească vinovăţia 
Regelui, despre care un critic afi rma că ar 
fi  diminuat mai întâi surpriza, apoi durita-
tea pedepsirii lui Claudius din fi nalul piesei. 
Vlad Mugur m-a încredinţat că nu poate fi  
vorba de aşa ceva: „Trezit din amorţeală de 
acea sugestivă şi laconică reconstituire a ti-
căloşiei sale, Regelui i se va inocula nu nu-
mai un gând chinuitor de căinţă, ci mai ales 
virusul spaimei. Căci tocmai acest virus îl 
va hotărî să răspundă provocării regizate de 
Hamlet, cu propria lui provocare, alcătuită 
de acel spectacol otrăvit al duelului, regizat 
de Rege împreună cu Laertes, manipulat şi 
el în gândul răzbunării. Nu-i vorba de o ate-
nuare a surprizei, în teatru eu am fost întot-
deauna îndrăgostit de surpriză, de evitarea 
previzibilului. Este, însă, un crescendo aici, 
o dezvoltare a confl ictului, încât, în conşti-
inţa cuplului regal, temerile vor spori acum, 
când cărţile aveau să fi e date pe faţă, se vor 
transforma în veritabilă disperare. Iar eu nu 
pot să fi u decât bucuros dacă publicul şi-a 
pus întrebări cu privire la acest moment...“

Cred că nu numai întreaga construcţie 
riguroasă şi elevata desfăşurare a mizansce-
nei, dar mai ales aceste căutări şi atribute 
ale viziunii regizorale, circumscrise nevoii 
obsedante de a redescoperi alte şi alte coor-
donate ale investigaţiei shakespeariene asu-
pra naturii umane, ne determină să vedem 
în spectacolul lui Vlad Mugur o ruptură cu 
montările tradiţionale şi poate un germene 
al punerii în scenă moderne, apocaliptice, 
de la Cluj-Napoca, de peste patruzeci şi 
trei de ani. Trebuie spus, însă, că acel spec-
tacol craiovean din 1958 nu a reuşit în to-
talitate să împlinească ideile şi aşteptările 

„meşterului“, lucru pe care regizorul nu s-a 
ferit să-l recunoască peste timp. Ne referim 
mai ales la o discrepanţă dintre performan-
ţele tinerilor, până mai ieri studenţii lui, şi 
o anumită sufi cienţă ori dovezile de manie-
rism din interpretarea câtorva actori din „ve-
chea gardă“ a teatrului. Chiar şi cu privire 
la evoluţia memorabilă a protagonistului au 
existat reproşuri vizând concesia făcută pe 
alocuri unei emfaze, de altfel repudiate de 
regizor, în timp ce Silviei Popovici, dincolo 
de dramatismul recunoscut al interpretării, i 
se imputa o abordare mai puţin diferenţiată 
şi tranşantă în relaţiile cu celelalte personaje. 
Fără a ignora „petele în soare“, am convin-
gerea că unele dintre ele nu sunt străine de 
tensiunile ce măcinau atunci viaţa colectivu-
lui. Mă refer la difi cultăţile provocate de pe-
rioada în care clădirea liceului şi a teatrului a 
fost cuprinsă de un incendiu, la unele ostili-
tăţi şi intrigi circumscrise confl ictului dintre 
generaţii şi, mai ales, la o „cabală“ diabolică 
împotriva unor tineri actori din distribuţie, 
ţesută cu zel perfi d de către importanţi sluj-
başi locali ai sistemului politic, poliţienesc şi 
judecătoresc. Din fericire, dincolo de scăde-
rile şi de adversităţile pe care a trebuit să le 
înfrunte, spectacolul a marcat un eveniment 
autentic şi a fost recunoscut drept un succes 
de referinţă pentru scena craioveană, unde 
textul nu se mai jucase din 1915, şi pentru 
teatrul românesc, în general. 

De ce am ales însă acest titlu? Puţin 
contrariat de insistenţa cu care, adeseori, în 
dialogurile noastre, reveneam la montarea 
din 1958, „meşterul“ m-a întrerupt cândva 
brusc: „De ce mă întrebi tu mereu despre 
acel spectacol? Doar pentru că ne afl ăm 
acum la Craiova?“ I-am răspuns că a fost 
primul Hamlet văzut de mine pe scenă, iar 
prima dragoste nu se uită... M-a privit cu un 
zâmbet tandru, pe deasupra ochelarilor, şi a 
exclamat: „Nici eu nu pot să-l uit, şi pen-
tru mine, ca regizor, a fost primul Hamlet“. 
Era, totodată, prima reprezentare româneas-
că valoroasă cu Hamlet de după cel de-al 
doilea război mondial. Aceste adevăruri, 
emoţionante pentru mine, care, împreună cu 
fratele meu, eram consideraţi pe atunci de 
regizor drept „elevi“ ai domniei sale, m-au 
îndemnat să vorbesc despre „primul nostru 
Hamlet“. Îndrăznesc să cred că titlul nu va 
fi  perceput ca o impietate, ci ca un gând de 
afectuoasă preţuire şi de gratitudine faţă de 
marele om de teatru care, atunci, la Craiova, 
i-a permis adeseori elevului I.P. să fi e „mar-
tor tăcut la cele întâmplate“ în repetiţiile 
sale, aşa cum, peste patruzeci şi trei de ani, 
îmi va face invitaţia de a mă afl a în sală, la 
Cluj-Napoca, la memorabila repetiţie gene-
rală cu Hamlet, în fapt, ultima reprezentaţie 
văzută de regizor înainte ca el să păşească pe 
drumul eternităţii. A fost şi acesta un semn 
fericit al privilegiului de a mă putea socoti şi 
eu printre prietenii domniei sale din lăuntrul 
şi poate de dincolo de hotarele vieţii.

Eseu

Curtea interioară de la Castelul Elsinore

Ion Parhon cu Vlad Mugur la Craiova în timpul preluării spectacolelor sale pentru televiziune

→
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C a la fi ecare ediţie a Festivalului 
Internaţional Shakespeare, şi anul 

acesta au fost cuprinse în programul ma-
nifestărilor trei expoziţii de artă plastică şi 
scenografi e, care să constituie puncte de 
interes şi de convergenţă între arte.

Momentul I
Universul hamletian

Sub acest titlu au fost reunite în holul 
teatrului craiovean, la iniţiativa cunoscu-
tului plastician Lucian Irimescu, o serie 
de lucrări de pictură, grafi că, ceramică şi 
artă decorativă ale unor tineri artişti din 
România, SUA, Franţa, Austria, Portugalia 
şi Elveţia, care au încercat să construiască 

un spaţiu artistic modern, ca o alternativă 
la modul de a gândi şi a acţiona al perso-
najelor shakespeariene. Demersul acesta 
expoziţional a fost o încercare temerară de 
a aşeza creaţiile a 17 artişti cu modalităţi de 
expresie extrem de diverse într-un ansam-
blu coerent de imagini care să ne convingă 
că dramele şi problematica existenţială din 
perioada elisabetană rămân la fel de actuale 
şi în universul contemporan. 

Ne-au impresionat în mod cu totul 
deosebit cele două tapiserii ale artistei 
Hermina Csata, concepute sub formă 
de steag, cu o fantezie debordantă, cu o 

excelentă calitate a execuţiei, lucrări care 
sunt ca un perpetuum remember. 

Reîntâlnirea cu ceramica lui Constantin 
Plăviţu, cu grupurile sale statuare de in-
spiraţie arhaică, reiterând elemente din 
gramatica decorativă a ceramicii neolitice, 
ne-a convins că acest demers artistic este de 
mare substanţă, el fi ind ataşat unei proble-
matici existenţiale perene: naşterea, viaţa, 
moartea şi iubirea. Dintre ceilalţi partici-
panţi, am remarcat calităţile desenelor lui 
Alexandru Neagu şi evoluţia deosebită a 

grafi cienei Livia Balu, care trăieşte şi lu-
crează de mai mulţi ani în Elveţia.

Implicat direct la aproape toate cele 
7 ediţii ale Festivalului Internaţional 
Shakespeare, Lucian Irimescu a susţinut 
acest demers expoziţional cu cele mai multe 
tablouri. Greu de aşezat compoziţiile sale 
în categoria picturii în ulei sau a colajului, 
ele au o dinamică aparte, care provine atât 
din desen, din construirea gamei cromati-
ce, din aplicaţiile de dantelă cu trimitere la 
costumul elisabetan, din mişcarea aparte 
a personajelor în jurul cărora construieşte 
parcă un univers material palpabil.

Momentul II
Expoziţia „Studii de costum“

Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografi că „I.L.Caragiale“ 
Bucureşti a organizat tot în holul teatrului 
craiovean o expoziţie de costume – replică 
la costumele din perioada elisabetană. În 

fapt, acest proiect coordo-
nat de Ştefania Cenean a 
fost un proiect scenografi c 
conceput într-un spaţiu 
închis, gândit ca un mic la-
birint şi presărat cu o serie 
de desene şi fotografi i în 
care personajele îmbrăcate 
în costume de epocă sunt 
„aruncate“ într-un spaţiu 
contemporan neconvenţi-
onal, dând senzaţia de fapt 
trăit, de autenticitate şi de 
bună convieţuire între cos-
tumul elisabetan şi epoca 

contemporană. Cei 11 „eroi“ acestui demers 
scenografi c sunt masteranzi ai Universităţii 
bucureştene: Andrada Chiriac, Andreea 
Dinu, Luiza Enescu, Iuliana Gherghescu, 
Iza Ţăran, Raluca Chelaru, Vladimir 
Turturică, Ana-Maria Cîntăbine, Ioana 
Paşca, Irina Moscu, Maria Pitea şi 
Sorana Ţopa. 

Momentul III
Anatomia sticlei 

Cea mai importantă manifestare de 
artă plastică din cadrul progra-
mului Festivalul Internaţional 
Shakespeare a fost expoziţia re-
putatului artist Mihai Ţopescu 
intitulată „Anatomia sticlei“. 
Cunoscut de peste trei decenii 
pentru „victoriile“ sale în lupta 
cu focul, Mihai Ţopescu şi-a 
conceput această remarcabilă 
expoziţie personală în spaţiul 
impresionant al Muzeului de 
Artă din Craiova, plecând de la 
celebrul tablou Lecţia de anato-
mie al lui Rembrandt van Rijn. 
Tehnica sa unicat de lucru, pe 
sticlă neagră cu foiţă de argint 
gravată direct, care a presupus 
un îndelung proces tehnologic 
şi care este şi o demonstraţie 
a talentului său de desenator, 
a constituit subiectul unui ex-
celent fi lm, gândit şi realizat 
de cunoscutul regizor Bogdan 
Cristian Drăgan, prezentat cu 
ocazia vernisajului. 

Trebuie să spunem că 
Mihai Ţopescu este creatorul trofeului 

Festivalului Internaţional Shakespeare din 
acest an. Dispuse sub formă de elipsă în 
spaţiul expoziţional, compoziţiile sale de 
sticlă pleacă de la simbolul ochiului demi-
urgic, conceput ca punct de plecare a unei 
spirale în permanentă ascendenţă, trecând 
prin schiţa Lecţiei de anatomie spre o serie 
de portrete cu unghiularităţi accentuate 
ce amintesc de tipul de portret din gravu-
rile perioadei elisabetane. Cromatica lor, 
restrânsă doar la roşu, verde şi negru, dă 
senzaţia de dramatism, de descoperire a 
unui univers în care tragedia se îmbină cu 
mitologia. Unele scene pot fi  transferate 
mental în zona apariţiei creştinătăţii, la 

întâlnirea cu cei trei magi, pe drumul des-
coperirii tânărului Isus. Legăturile sugerate 
între bolurile de sticlă gravate vorbesc de 
permanente transferări a unor atitudini şi 
ipostaze umane de-a lungul timpului. Prin 
intermediul scaunelor-jilţ astăzi pustii, ar-
tistul ne trimite în câmpul dramatic al luptei 
pentru putere şi în cel al supravieţuirii. 

ISSN 1583–9125 32 pag – 2,5 lei
SR

Scrisul Românesc

Atelier de artist

Florin ROGNEANU

5

Trei momente de inspiraţie shakespearianăTrei momente de inspiraţie shakespeariană

1

Artă plastică

Trofeul Festivalului, de Mihai Ţopescu Trofeul Festivalului, de Dragoş Buhagiar

Mihai Ţopescu şi Bogdan Cristian Drăgan

Lucrare de Amelia Calujnai

Lucian Irimescu – Automanipulare

Hermina Csata – Compoziţie 1


