NICOLAE 1011(;'1\DESPHE "SENSUL TEATHULUI"
DE
CONS'I'ANTIN
PAfU
Diversitatea şi complexitatea act.ivităt.ii desfăşurate de Nicolae Iorga
pc durata unei jumătăţi de veac nu încetează a uimi pe cei care se apleacă
asupra moştenirii rămase de la acest spirit cu adevărat enciclopedic,NecbişHuila sa capacitate de cuprindere şi extraordinara putere de muncă I-au
impus atentiei şi recuuoaşterii generale încă din 18iO, an In care, proaspăt
Iicent.iatal Universităţii ieşerie,la vîrsta de numai 19'ani, semnează În presă
fiI de art.icole de critică şi istorie literară. 1\ desfăşurat o Ierverrtă activitate
ca ziarist, a scris ---nici DUse putea altfel- versuri. a semnat un număr
impresionant de 'Volumeeuprinzînd critică şi istorie literară, ea şi pagini remarcabile de memorialistică, a lăsat în urrnă-i peste 50 ele drame; a fost
redutabil animator al vieţii culturale şi neobosit om politie, Dar indiferent
de domeniul În care şi-a manifestat eruditia, spiritul critic, pasiunea de
cercetător, neohişnuita disponibilitate de a se apropia ele adevărur i aparent
netangentc, Iorga rămîne, înainte de toate, istoric. Este deci eX,plicabilIaptul că, dintre metodele aplicate în cercetare, celei comparatistc' îi acordă o
superlativă preţuire, Scrierile lui Iorga sînt vaste incursiuni în!'istoriasocială,
politică .?iculturală n oruenirii,pe t.raiectorii care se întretaie, se împletesc,
se suprapun in rnod spectaculos,se confruntă şi se despart tiolent, pentru a
se reîntilni într-uu Iluid potolit, urrnindu-şi cursul spre alte tărimuri ale istoriei existenţei 11rnane. În acest amplu concert al trecerii popoarelor, istoria
poporului său şi-a avut întotdeauna rezervat un loc de cinste parte cornponentă a întregului in acelaşi timp, existentă de sine stătătoare.
Cornparîndu-l ea autorităti ale vieţii ştiinţifice europene, între care
Osvald, Poincare, \Vundt CarnilPetrescu observa, intr-un articol din anul
Hl24, că "un om de geniu nu poate rămîne simplu istorie" 1; observaţie pe
deplin Întemeiată şi confirmată de ampla operă a lui Nicolae Iorga. Dacă,
în calitatea sa de istoric, nu uită să opereze o retrospecttvă documentată a
problemei puse În discut.ie,el operează, în acelaşi timp, eu instrumentele sociologului, considerînd legitatca socială sub semnul căreia stă obiectul cercetării ; are, apoi, in vedere argumentul estetic, frumosul făcînd parte dintre
componentele eternităţ.ii, dar nu uită. nici zona trăirilor sufleteşti, microuniversul uman fiind sonrlat eu argumentele psihologului.
1 CnmilPetrescu,Tezeşi atiiitcze,
Bucureşti,
"Minerva",
1971,p. 229.
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Socotind arta, in ansamblul ci, neapărat trebuitoare mersului înainte al
oricărei societăţi, Nicolae Iorga înţelege să adauge operei literare pe care o
produce unele consideraţ.ii teoretice, de cele mai muILeori cu caracter polemic şi care, o dată eu trecerea timpului, contr-ibuie nu doar la explicarea
Omului, dar şi Ia justificarea lui, între alte numeroase asemenea situ ări pe
poziţia teoreticianulul se înscrie şi conferinţa intitulată Sensul teatrului,
tmută la Teatrul National din Bucureşti În 192, publicată apoi, În acelaşi an,
în hroşură, la Editura "Datina Românească" Vălenii de Munte.
Nu ne interesează acum, revăzind expunerea aceasta din Hl:12,exactitatea analizei pe care o face Iorga, fie şi în mare trecere, teatrului din diferite etape ale istoriei omenirii şi din diferite zone geograficeale lumii. Ceea
ce retine atenţia în mod deosebit este căutarea, decantarea, desprinderea elementelor deîinitorii graţie cărora teatrul a răsărit, s-a impus, a rezistat de-a
lungul vremii, devenind componentă importantă a spiritualităţil fiecărui
popor dornic să existe, ca individualitate distinctă, şi pe tărîm culturalartistic; ne interesează, astăzi, să culegem, din retorica pledoariepro-Thalia
a lui Iorga, acele elemente pe care el le considera a fi fundamentale existenţei
unui teatru adevărat, demn de rostul său, unui teatru care să aibă un sens
şi care să ştie să-şi respecte promisiunilefaţă de publicul său; şi ne interesează, de asemenea, cîte din afirmaţiile lui Iorga au Iost ratiîicate, În jumătatea de veac trecută de la rostirea lor, în teatrul nostru.
Se cuvine făcută observaţia că, spre deosebire de zona activităţii politice, în ce priveşte menirea teatrului şi a altor cîtorva domenii culturalartistice Iorga manifestă o indărătnică statornicie în opinii; şi o face chiar
cu riscul de a fi contrazis de realitate. Elocvente, în acest sens, sînt cele şase
conferinţe susţinute la Sinaia în august 1930,reunite sub titlul Cum să cetim
şi să înţelegemaria 2. Sînt expnzeuri pe care am fi tentaţi să le numim "apostolice", vădit pătimaşe, în care prezenţa propriilor lecturi şi experienţa propriei sale Iormări sînt considerate singure demne de atenţie, din care se desprinde, limpede, o rezistenţă furioasă faţă de tot ce nu se înscrie în cadrul
"clasic" al concepţiei sale despre artă şi literatură. Dccupareaunor idei valida
şi de permanentă actualitate din paginile acestea încărcate de oratorie subiectiv-conservatoare ar fi, considerăm,necesară şi u tilă pentru cunoaşterea moşteniri i perene rămase de la Nicolae Iorga.
In mod constant, reterindu-se la locul şi la rolul teatrului în societate,
marele om acordă prioritate fondului de idei, eticii acestei instituţii, Iolosului
sau, cum obişnuim a zice astăzi, Iinalităţ.ii sale practice. "Eu ştiu. spune Iorga
în Sensul teatrului, eu stiu că trăiesc Într-o tarăIn care cele mai multe lucruri
sînt de simplii formă. 'îşi face cineva fonn, s-a isprăvit. Eu Însă Il-am fost
niciodată de această părere şi, prin urmare, cind spun ceva, mă gÎndeseintîi
dacă acest lucru pe care îl spun poate să aibă un folos, un folos nu zic:
imediat. dar un folos practic" 3. Sub acest raport, teatrul este Înţeles ca prezenţă continuu şi necesar implicată în existenţa spirituală a unor largi categorii sociale. Teatrul adevărat, teatrul activ, teatrul u ti! - este cel care interesează întreaga populaţie. III aceste condiţii, interacţiunea devine foarte
rodnică, procesului educativ corcspunzîndu-i stimularea creaţiei. în Istoria
2 Văleniide Munte,"DatinaHomânească",
1930.
8 Sensulteatrului,Văleniide Munte,"DaUna
Românească",
1932,p. 3.
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literalnrilor romanice Iorga consideră astfel a doua jumătate a secolului al
:XVI-lea,cînd scrie Shakespeare,drept un moment foarte hun pentru teatru;
teatrul era atunci "pentru mulţimi", acestea, "străbătute ele înseşi de sufletul tragic al epocii lor, năvălesc teatrele" 4.
Important este ca arta să se mentină Într-o continuă corelatie cu imperativele colectivităţii umane. Istoricul şi teoreticianul nu obosesc(n a atrage
atenţia asupra obligativităţii acestei stări. intr-o altă conferinţă.. _- Tradiţie
.>iinovaţieÎn artă, susţinută În H)37,el afirma că "orice operă se face, în orice
moment, este un produs social sau pleacă de sub influenţa societăţii şi merge
către societate, iar societatea are dreptul s-o judece, s-o aprobe sau are dreptul s-o şi respingă"6. în această ordine de idei, Iorga elimină din discuţie, În
Sensul teatrului, literatura dramatică periferică, experimentul literar gratuit:
" ... piesele pot să nu aibă sens, dar teatrul, În totalitatea lui trebuie să aibă
unul, Iar, dacă se întîmplă ca teatrul în totalitatea lui să nu aibă un sens,
este păcat de vremea pe care o cheltuieşte cineva venind la teatru" 6. Sens,
adică substanţă asigurată de idei şi de capacitatea de activizare a atitudinii
spectatorului.
Ca loc de instruire şi de educare, teatrul este situat de Iorga pe o platformă a valorilor mult superioară spectacolului cinematografic,Iaţă de care
nutrea un dispreţ fără cusur. Ostilitatea sa raportată la cea de a şaptea artă
trebuie însă alăturată, spre explicate, cu suhproducţiile care invadau piaţa
ecranului în epocă,şi o parcurgerecît de rapidă a tttlurilor puse atunci la dispoziţia consumatorului de film este edificatoare, îndrept.ăţindu-i rezerva
constantă şi îndîrjită. De aceea, repudiind "teatrul de distracţie", dramoletele
şi înjghebările uşurele, pe care le uitai numaidecît după ieşirea din sala de
spectacol şi socctindu-le, pe acestea, aidoma str icătoarelor de gust şi simţire
filme aduse eu vagoanele din citadelele specializate, Iorga lansează ideea
"utilită\:ii intelectuale şi sociale]...] a eticii teatrului" '', Teatruljtrebuie să
ofere publicului său viaţă, relaţii inter-umane adevărate, coudensindşi ordonînd atitudini conştiente faţă de realitatea înconjurătoare, AdeptlaI teatrului
stind pe coordonateclasice,eu limpezi apeluri la judecăţi şi sentimente declarate, conferenţiarul respinge innoirile de limbaj teatral .- acea "şcoală senzaţională" care "caută să Iacă dintr-un om o umbră" 8.
Adevărul este că revolta patetică a lui Nicolae Iorga datora utilizării
neavizate a ideilor Îndrăzneţe care începeau să-şi Iacă drum in practica profesioniştilor scenei şi care ajunseseră la noi nelnţelesedestul, neasimilate în
sens creator. Aşa stind lucrurile, sigur că opoziţiatumultuosului orator apărea
cel putin de bun simţ, dacă nu justificată În esenţa ei, atunci cînd afirma, trimiţînd la practicile strict formale Înserate unor montări : "Teatrul dă oameni
vii care trebuie să se transforme În umbre, pe cînd cinematograful dă umbre
care se silesc să devină oameni vii. Cinematografulnu reuşeşte în aceasta,
dar un anume teatru parisian introdus la noi - şi cînd este modernistnemţesc este cu atît mai rău- izbuteşte în adevăr să facă din oameni acele
umbre.
4 N. Iorga,Istorialiteraturilor
romanice,
vol.II, Bucureşti,
E.P.L.u.,llHi8,p. :174.
5 Traditieşi inovatie
În artă,Vălenlide Munte,"DJ.tina
Homânească"
19,17,
p. 5,
6 Sensulteatrului,p. 3-- 4.
7 Op.eu., p. 4.
8 Op.cil.,p. 4.
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Dar teatrul este pentru oameni, eu oameni şi desprc Iucruri omeneşti :
cu oameni întregi şi pentru oameni întregi; deci şi pentru un sens uman" ",
Acest "sens tirnan". adică v eridicitatea earacterelor edificat« pe scenă, este
reper-pilon în pledoaria iorghistă vizînd rostul teatrului.
Incursiunea năvalnică pe care o face în istoria şi În istoricul artei securce, pentru a argumenta prezenţa continut, şi activă a teatrului În contemporaneitatea fiecărei epoci, are drept punct de plecare anLichitatea greacă.
Atunci spectacolul era "o cornpletare, interpretare şi în ălţare a religiei" 10,
altfel spus, teatrul stătea în prima linie a gestului social de necontestată
autoritate. Nu-l interesează Horna antică sub acest raport şi o ridieulizează
în cîteva consideratii sprinten-malitioase vizînd teatrul practicat de lihert.ii
"care luau un text 'grecesc,îl traduceau, îl prelucrau, îl tr ivializau pentru ,--l
înfăţişa unui public care trebuie să rî fost alcătuit şi el din sclavişi din liherţ.i"[1;
nu consideră important nici teatrul de salon, în forma lui incipientă, cum va
fi fost cel cultivat de Tercnţru, "Homanii ies din socoteală",conchideconferenţiarul, lepădîudu-ide la sine pe aceşt.iamatori de spectacolecrude în amfiteatre
unde "lumea găsea plăcere să priveascăpc bieţii oamenidestinaţi să li se frîngă
oasele în fălcile fiarelor", Rămîne, de asemenea, în afara discuţiei, Bizanţul,
pentru că acolo,zice Iorga -- "hiserîea a mîncat teatrul" '''. Pe cînd în llelada,
funcţia socială a spectacoleIni t.eatra1, semnificaţia lui filozofică, implicarea
lui continuă în prohlematica de cea mai stringentă actualitate îi conf'ereauun
statut privilegiat şi-l apărau împotriva denaturărilnr şi hagatelizării ; la
greci, subliniază Iorga, "religia ieşea din temple i trecea şi la teatru. Teatrul
era, astfel, un lucru mare, un lucru de sfinţenie şi de libertate în acelaşitimp,
Era şi artificiu! măşt.il,dar un teatru sprijini! numai pe artificii şi numai pentru
distracţie ar fi fost socotit de greei ori ca un lucru cu desăvîrşire nebun, ori
ca un lucru absolut zădarnic: nu s-ar fi g:':isitzece oameni care să se adune
Ia aşa eeva".lJ
Funcţ.ia educat.ivăa teatrului este o altă constantă a opiniilor cultivate
de Nicolae Iorga în perimetrul socio-eultural. Cu lin sfert de veac înaintea
susţ.inerii conferinţei despre "sensu1 teatru lui", în articolul intitu lat Teatrul
Naţional al capitalei româneşti, publicat in numerele din Hl februarie şi 8
martie ]\)(l()ale ,,'s,irnăuiilorului",el afirma eli teatruleste "un capitol neapărat
al ducaţiei nrţ,jonale", pentru cit oferi! lecţii deschise despre "ce arc viaţa
m at esenţial". In conferinţa de care ne ocupăm, instiLu!jaaceasta este llunlÎlă,
dedarat şcoalâ. Afirmaţia nu era nouă, cu ap1'oapeun veac mai înainte
Alecsandri avansase şi algnmeulase caJiLaIea educativ-·formativă a scenei.
Teatrul în escnla lui cea mai adey!jraLi't,
înleles deei şi eultivat În cOllseeinţă,
se cuvine, potrivit punctului de vedere al lui Iorga, a fi o şcoală un de se Vorbeşte despre zei, dar i despre eroi, un loc al edneării patriotismului fiecărui
eetăi,can, patrioLi:iIl1Ul
eonst:ituilld obiect permanent de studiu. "Nu ea la
noi, ricanează polemistul, uude din cînd în cînd se cred.enecesar să se in jeeteze fiecare eel:ă!ean cu o dozti de naţjonalism, SqU,în anumite zile, vine
eu această predieă un scriitor, dresa! numai pentru aceasta.
--------9 Op.cU.,p, 1.
10Op.cit."p. 5,
II Op.cit" Jl. .
1:lOp.cit,.,p. 6,
1 Op.cir, p. 6.
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Toal.e paiaţele acestea tricolore cont.inuă Iorga _._pe care le scoatem
la anumite ocazii şi le tragem eu sîoricica oficială, In timp ce elevii şi elevele
cască în sală sau în loji ŞI se întorc profund convinşi de nccesila Leacie a face
() raită la Şosea, în tovărăşia unor persoane de alt sex, toa Lepaiaţele acestea
llU puteau să existe pe vremea aceea, pentru că naţionalismul, patriotismul,
moralitatea nu sînt lucruri de învăţămînt, ei lucruri de atmosf'eră".» Moralistul integrează astfel teatrul într-un proces continuu, permanent, de educare umanist-patriotică a cetăţii, proces care, singur, poate duce la crearea
"atmosferei", a elimatului dirijat, lucid-part.icipativ în LI1timă instanţ.ă.
Iată de ee poate afirma cu tărie că "teatru J forma pe cetăţeni" şi că aria
teatrală trebuie soc-otită,,11
eccsitate publică". "Atmosfera" propice realizării
unei "stări" de participare şi la edificareacăreia teatrul este chemat cu irisisLenţăva exercita o funcţie purificatoure asupra spectatorului, comunicindu-d,
prin actul artistic teatral, idei şi sentimente înălţătoare : ,..... de fapt
spune Iorga atitudinea în care pleacă un public de la o piesă de Leal.ru,
aceasta frxează valoarea piesei. Cînd se produce ceea ce se nIlmea, in teoria
grecească, catarsis, atunci în adevăr piesa si-a atins scopul ; GÎndiese cineva
zăpăcit. şi torturat de ginduri rele, de sent.imerrteurit.e, atunci scopul Il-a
fost atins. Autorul poate să-şi fi atins anumite scopuri ale sale, dar piesa nu a
ajuns pînă Ia ţinta pe care În chipul cel mai firesc trebuia să şi-o propună." 15
Pentru a intelege teatrul şi, logic, pentru a avea nevoie de el, trebuie
să fii, În acelaşi timp, raţ.ionalist şi poet. Este lesne de observat că, pentru
a ajunge la () asemeneaconcluzie,instituţia a fost supusă unui proces de dublă
Iocalizare de către istoric şi de către moralist. Istoricul îşi poate explica
astfel de ce, În Cirecia, teatrul a fost eu1tivat şi adIls la cuImiale raf'inamcntului
artistic, În timp ee romanii n-au nicu! decît să s Lrămut.eteatrul grecesc la ei,
nici măcar să-I imite, să-I.st.iămuLe,asa cum au făcut si cu zeii. Intr-o continuare firească, dezinteresul moralistlui pentru ee ,Se Întîmpla/cu teatrul
în Homa antică trebuie căutat şi in faptul că el socotea inst.ituţiile destinate
educării sociale,deci şi instituţia teatrală i-- "psihologiena!.ionalăkealizată"Y'
Ceea ee nu-ţi aparţine, ceea ce este "strămutat", nu mai reprezdută o formă
de organizare, de materializare, în perimeLruspecific, a unei modalităţi.propr ii.vpersouale, de concepţie în comportament etico-social. Teatrul adevărat
cere şi comunică simţire, est.eun fluid cu dublu sens cnntimiu între scenă şi
puhlieul Srtu; dnel unul elintermeni nu r{lspunde,edificiulÎntreg se prăbuşeşte.
Opinia aceasta, mereu prezenEI în subsidiarul expunerij despre "sensul
teatrului", ne apare astăzi a fi cum nu sepoaLe mai pertinenEI : teatrul este,
illtradev[ll', o arLi)care nu poate exista în afara comunie{lriicu grupul social.
O carte poate fi citită 111singurătatea camerei de lucru, la fel poate fi con·
templată o pictură sau ascultată. interpreLaneaunei partituri muzicale.Speetaeolul de teatru prezentat unui singur om este un gest ridicol, teat.rul se
revendică puternic drept artă a mulţimilor, operi:i coledivă cu destinaţie
precisă -- colectivitatea umană.
De la teatrul-realiLate,"serioasă şi intimă realitate", ne asigură Nicolae
Iorga, practicat În Grecia antică, ereştinisrnu1 patriarhal a derivat misterul,
140p.cii.,p. 6.
15Op.cil.,p. 7···8.
16Nicolae
Iorga,Generaiilâ!i
cuprivire/a slwlUlc
istorice,
edi(.in
a III-n,Bueureşti,
llH4,
p. 146.
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anexă naivă a cultului religios, Înţeleasă ca formă de dialogareeu divinitatea
şi, deci, ca mijloc de apropiere a "mintuirii sufleteşti". Teatrul capătă rolul
şi importanţa unui intermediar, depunînd In favoarea celor care-I praeticau
şi, nu mai puţ.in, a celor care considerau, ca părtaşi pasivi, gestul teatral
dispunînd de calităţi superioare, ca semnificaţie, oricărei activităţi diurne.
Era, oricum, o treaptă. mai apropiată de teatrul originar decit de cel al formei,
al tehnicii, al instituţiei existînd în sine. Teatrul-realitate se deosebeştelimperle de teatrul real, de prezenţa distinctă, fermă, necesară în zona culturală
a unui popor.
Un astfel de teatru real, consideră Iorga, este cel practicat în Spania lui
Calderon, Lope de Vega sau Castro, Instituţia era înţeleasă de toată lumea,
de la rege la cerşetor, ca o prezenţă fără de care nu se putea concepeviaţa
cea de fiecare zi. Şi, în dominantele unui asemenea teatru, conferenţiarul nu
uită să amintească pe cele graţie cărora omul-spectator învaţă a vorbi frumos, învaţă să fie demn, mîndru. Teatrul, afirmă cu satisfacţie profesorul
Iorga, era acum "cea mai largă şcoală ce se poate inchipui". Altfel spus, acesta
era idealul de teatru pe care-I recomanda şi contemporaneităţii sale şi pe
care a .încercat a-l institui în "Teatrul poporului" sau în cel de la Vălenii de
Munte -r-r"Teatrul în aer liber". O spune explicit trei ani mai tîrziu du d,
la inaugurarea Teatrului "Ligii Culturale", în decembrie 19S5i7,declara:
"Eu am crezut totdeauna două lucruri În materie de teatru ... Eu am crezut
că teatrul nu este numaio distracţie! concepţia aceasta a teatrului numai
de dist.racţ.ieeste foarte recentă, nu -împlineşte nici măcar o sută de aui...".
Ideile formulate în 1932 sînt statornic prezente şi acum şi, după ce arată că
datoria teatrului grecesc era "de a inf'ăţtşa principiile înseşi de existenţă ale
cetăţii", observă că, în Evul Mediu, teatrul devine "una din temeliile morale".
Astfel, în Spania, teatrul lui Lope de Vega "era marele învăţămînt naţional,
moral şi religios", în Anglia .- teatrul lui Shakespeare,;era o lecţie în toate
domeniileşi un mijloc de a ridica admirabila societate engleză de pe vremea
reginei Elisaheta". (De altfel, creaţia dramatică a lui Shakespeare a fost
Întotdeauna socotită de Iorga un model superlativ de artă activă, eu valenţe
unice de modelare a conştiintelor : "Societatea engleză _...afirmă el --. şi-a
primit educaţia prin teatrul lui Shakespeare'i.)18"în teatru I francez al lui
Corncillea fost o lecţie de eroism, iar teatrul francez al lui Racine a fost o
lecţte elebună cuviinţă şi de eleganţă: prin teatrul acesta s-a format în mare
parte limba franceză. Şi teatrul secolului al XVIII-lea - continuă Iorga
a fost la îndemîna «îilosofilori reformatori, fiind principalul instrument de
progres. Iar teatrul romantie al lui Victor Hugo a frămîntat tot sufletul unei
societăţi franceze şi prin aceasta sufletul societăţii europene, dîndu-i un nou
ideal.i.". Nimic, deci, din tenta de divertisment a spectacoluluiscenic, semn
al abandonului In plan civic manifestat de "negustorii de teatru". Erijindu-se
În tribun al Thaliei, Iorga declară : "Eu teatrul aşa îl înţeleg şi nu văd prin ee
ar fi înlocuit acest.teatru ... Prin ee putem înlocui această formaţie care aduee
oameni vii vorbind înaintea dv. şi prezintă pasiuni şi interese în lupte şi f'rămîntări, ori de vreţi ori de nu vreţi? ".
17N. Iorga,Cumseâobtndeşte
o ciitorieculturală(Teatrulpentrupopor,Recapttulări
şi
nădejdi).
Cuvîntare
la inaugurarea
Teatrului"LigiiCulturale",
stmbătă,14 dee,19:35,
Editura
"LigiiCulturale",
1935.
18Sensulteatrului,p. 12.
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Cel de al doilea "lucru în materie de teatru" ţinea de faptul că această
instituţie ,;trebuiesă fie la îndemînacui are şi la îndemînacui 11-a1'e
...". Teatrul
"cea mai largă şcoală ce se poate închipui", invocat în referirea la Spania
lui Calderonde la Barca şi a lui Lope de Vega, este acela care "nu va măguli
nici o pornire rea. nu va servi nici un interes şi nu va exploata nici o sărăcie".
Revenind la conferinta din J\I:)2, vom observa că întregul expozeu
este fundamentat pe conceptulde teatru real, adică de teatru avînd corespondenţe puternice şi neîntrerupte cu imperativele timpului în care se produce
acel teatru. Beaurnarchais, acest ..Moli'orede elasa a treia", cum il categoriseşte
Iorga (după ce opinase că Voltaire a fost. un talent "nmltiform şi fără spontaneitate, fără un izvor adînc şi bogat" !c'.În timp ee Corneille fusese "un
copist cu talent de avocat normand, al teatrului spaniol""0),Bcaumarchais,
deci, a apărut dintr-o stare de necesitate socio-cultural-politică, teatrul
trebuind să-şi păstreze şi să-şi întărească legăturile cu ritmurile societăţi
pentru care lucra. tn secolul al XVIII-lea, "dUp{1asaltul batalioanelor tragediei s-a simţit nevoia sit pleceo cavalerieuşoară ca să împrăştie pe învinşi"."!
Dar comedia lui Beaumarchaisnu era un "teatru de distracţie" -- (noncalitatea aceasta a spectacoluluidramatic îi provoacă lui Iorga, eu regularitate,
alergii prelungi) ci unul scris de un om "desehis, sincer, cinic, care blamează
in f'aţ.ă o societate, dacă nu-i place, şi întrebuinţează pentru aceasta limba
străzii".22Să ne amintim cîte dificultăţi a avut -de întîmpinat arta teatrală
atunci dud şi-a orientat centrul de observaţie spre lumea cornună, spre existenţ.ele mărunte, închizînd în ele un adevăr de viaţă mult mai consistent
decît cel al intrigilorde curtc, în care înalte personaje îşi clamau patetic suferinlele provocate de amoruri. neimpărtăşite ; să ne reamintim indignarea cu
care satira socială a fost intjmpinată, la noi, cînd pe scenă au fost urcate per·sonajele lui Caragiale. Aplaudind teatrul Il]i Beaumarchais, .Iorga saluta, de
fapt, teatrul scris de un tribun, teatrul devenit el însuşi,;a instituţie, for
al comentariului socio-polit.icferm, sfidînd riscul. Să nu uitijţJn,de asemenea,
că, istoriceşte, ne aflăm în anticamera Revoluţiei franceze;'!
Pentru omul activ, stabilind mereu raportu ri mult.ip!«şi interconditicnări obligatorii Între actul artistic şi realitatea istoriei, o literatură dramatică întemeiată doar pe gala'ilte raporturi cotidieue /şi fn care faptul de
viaţă să fie înlocuit eu rafinate construcţ.iistilistice înseamnă timp irosit cu
prea pu tin folos; spectacolelerezultînd din asemenea texte pot fi, desigur,
"elegante", dar rămîn, cu siguranţă, "lîncede". Dramaturgia, socotită parte
integrantă a literaturii beletristice, nu o rudă săracă a acesteia, şi întregul
complex profesional de Lranslarea scrisului dramatie sprc scenă, de edificare
a spectacolului teatra 1, trehuie să însemne, în eOllceptia lui Iorga, În primuI
rînd rnijloaeede influen!.are,de edueare, de instruire a celor mni largi pături
sociale. Este aceasta direeţ.ia preponderentă în eare--şielaborează propriilc-i
piese (în eare atîţia observă doar erorile de arhitectonică şi dc logică dramatică, ignorînd loeul lor in angrenajlll unei activităţi şi al unei opere care nu
poate şi nu trehuie eonsiderată fragmcntat), este obieetul eforturilor sale de
animator al vietii teatrale .. atît la Liga Culturală, cît şi la Vălenii dc Munte.
1\1Op.ciI.,p. 13.
20Op,cit.,p. 11.
21Op.cii.,p. 13.
22Ibidem.
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Apreciiudretrospectiv dinamicaprezenţă a lui Iorga în peisajul culturalarListic românesc, trebuie să recunoaştem în el pe unul dintre promotorii
ideii de "creator total" în teatru; el însuşi s-a dorit a fj un asemeneacreator,
de vreme ce dramele sale au, alături de precise indicat.iivizînd scenografia
viitorulni spectacol; recomandări care, de obicei, sînt parte componentă a
travaliului regizoral; replicile, în piesele lui Iorga, se însoţesc frecvent cu
precizări adresate interpretului: "solemn",,,furios","naiv", "incet", "se reazimă. de balustradă", "În admiraţie" etc. S-au consemnat.deseori nemulţumiri
violent formulate de dramaturg i'n legătură cu unele montări ale lucrărilor
sale, "regizorul" Iorga mergînd pînă la contestarea competentei prolesionale a directorilor de sccuă. În ampla au LobiografieO ulaţâ de om. ilşa cum
11[osi, elogiază piesa lui Alexandru Davila t-- "acea răsunătoare tragedie de
modă franceză, VlaiCll-vodâ,eu tiradele raciniene şi efectele ele scenă şi de
rampă măiestru potrivite de un specialist"23; "specialistul"Alexandru Davila
a fost, precum se cunoaşte, nu doar autor şi energie director de teatru, dar,
în acelaşi Limp,actor, scenograf şi regizor:
Iorga va găsi deci "sens" în capacitatea teatrului de a ilustra, comentind, problemele majore ale epocii, prin laicizarea spectacolului de teatru;
de a dinamita realităţi revolute, anticipînd evenimente; de a intra în concordantă cu epoca, după răstuI'nări sociale,f'ără a părăsi esenţa înnoirilor. Aşa
se ajunge, după Hevoluţ.iafranceză, de la "ealmul IL!
i Goethe,care făcea statui
şi în teatru" 24,la dramaturgia romantică el lui lIugo, care eliberează personajul teatral din chingile clasicisrnului,conferindu-i statut de om viu. De
la romantici, care înlocuiesc,practic,efoul vizional' cu omul uisionar, Leatru 1
moşteneşte dreptul şi libertatea de a aduce pe scenă personaje vii. adevărate prin implicarea lor în comandamenteleepocii. Teatru1, potrivit opiniei
lui Nicolae Iorga (opinie căreia ne raliem şin oi tntru totu1),trebuie neapărat
să ţină pasul cu "chestiunile deschise" ale Iiecărei epoci istorice, "Succesul
lui Ibsen, pretutindeni spune Iorga-- este datorit faptului că el înfăt.işeazăl ,.. împotriva teatrului de distractie, problemeleesenţiale care frămlrrtă
sufletul omului, sufletul societăţii moderne'-".:!;
Fără îndoială, Iorga era, însă, un apostol al spectacolului tradiţional.
Stîrneşte destulă nedumerire, astăzi, alăturarea unor idei ale sale, vizind
continuitatea creatoare a mostenirii trecutului, cu un anume fixism decretat
pentru translarea spre scenă 'a operei dramatice. in amintita conferintă inti-tulată Tradiţie şi inoua/ieÎn arUinota cu îndreptăţire că "există o dezvoltare
şi, în dezvoltarea aceasta, fiecare vine la un anumit moment. Dacă vrea să
r{uuÎnăşi să folosească,el trebuie să faeă paşii necesari pentru a merge, plecînd de la eel din urmă punct al cugetării anLerioareşi influenţat de tot ceea
ee găseşte În urmă, către ceea ce se poate realiza mai departe".26Dar acelaşi
om eu remareabi![tdeschidere c{ttre universalitate, e<treştia s{t demonstreze
ca nimeni altul nevoia de adaos la eueeririle vechi pentru a se putea faee
pasul necesar spre următoarea eLapă,omul eare nota, Într-o deplină cunoaştere a legilor dezvoltării unei societăţi că "tradiţ.ie şi inovaţie nu sînt două
23Nicolae
Iorga,Ovia/eldeom.AşaCUlll
a f08/,Bllell1'e,ti,
"Minerva",
1072,p. 22r',
24N. Iorga,Sensullea/rului,p. 14.
25Op.cit.,p. 14.
26N. Iorgfl,Tradiiieşi inovaţie
fnarlă,p. 5.
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lucruri deosebite, ci acelaşi lucru în momenLedcosehite şi în condil.ii care TIU
se aseamănti" n, tatificînd astfel adevăru1 ohligativităt.ii IInei continuări
creatoare a progresului de ieri, omul acesta de excerJţie respingea cu vehemenţă, ÎIl materie de teatru, tot ce ar fi atins "sfintul text", tot ee nu s-ar
fi subordonaLîn întregime replicii scrise, "Ce este 11n Stibiect 't, întreabă, retoric, Iorga, Ce faci dintr-Insul, răspunde tot el. Ce este () tehnică ? Este cea din
urmă dintre slugilepiesei,şi, atunci cînd este numai tehnică. aceasta Înseamnu
sluga în locul stăpînului, sluga umilă.pe care o suni şi vine şi, uneori, cînd llli
ai nevoie de dînsa, o dai afară. ToLaşa pofteşti tehnicii să meargă la o parte,
eu toate «unităt ile» acelea atit de pet.icite,care se mai tîrăsc in mintea unor
critici teatrali de ast.ăzi";"
Evolutia firească şi necesarăa artei teatrale 1--acontrazis pe Iorga, "Gnitătile" atît de hnlite de dînsul !lll erau simple invenţii sau mofturi nefolositoare ; teatrul, ca artă, nu putea rămîne într-un perimetru inghetat, trebuia să-şi
caute şi să-şi găsească noi modalităţi de expresie specifice domeniului, OI',
între alte elementestrict profilate, cele tehnice s-au dovedit, in timp, de nelulocuit. Nu e vorba de o aglomerarea lor, de o sufocare a textului sub imensa
apăsare a tehnicizărri mont.ării ; e vorba de o subtilă suhliniere a nuanţei
prin forme şi volume, prin lumină, prin S11
net, toate împlinind un întreg eu
remarcabilă Iortă de penetraţie dincoace de rampă. Hegizorul, care nici nu
Iigura, În urmă cu 10--15 ani, pe afişulunei premiere, se desprindea, treptat,
ea personalitate diriguitoare a "citirii" textului pe scenă, interpretîudu-l,
nu doar veghind la rostirea corectă sau la nuantarea replicii,
Protestul lui Iorga avea, totuşi, temeiul său: el condamna montările
care, prin Iastu1 lor, abăteauatent.ia ele la pn !.inavaloare a majorităţ.ii111
erărilor dramatice formînd repertoriu1 ohisnuiL al teatre lor noastre. La acest
capitol trebuie să fim, fără îndoială, de acord eu severitatea observatiilorsale
şi să reţinem, ca pe o conditie Iără de care nu se poate, repetata solicitare ele
către Iorga a valorii scrisului dramatic, valoare înf.cleasăea 'ixpresie a unui
suflet naţional", "umanitatea, cu toate calitătile şi cu toate cţ!tfeeteleei, [...
interpretată în sensul special al acestei societăti" 29,adică tu!societ.ăt.iicare a
produs acea literatură şi pentru care a fost crat:ă acea lite'alllră. Îl; temeiul
unei asemeneaobiigativitrlţi,nici gloriilorsacre ale literatl/rii universale nu le
este îngăduită dezertarea de la esenţiala lor datorie de educatori ai înt.regii
societhţi; astfel, finalitatea teatrului lui Hacinestă sub semnul îndoieliitocmai
pentru că "el este făeut pentru o lume restrînsă, care vrea să se odihnească,
să petreadt, să aibe, desigur, emot.ii,dar foarte dozate; înainte de toate, să
nu zguduie sufletul, să nu pună prohlemeleîn ÎnLregimealor, să nu şi['onezeo
s,oeietate care se g[\seşte aşa de bine în panglicuţele şi în papucaşii ei".:Jo
Intelegemcă.reversultuturor reproşurilorfăcute teatrului lui Haeine Înseamnă,
de fapt, condiţ.ionareautilită ţii şi prezenţ.ei aeUve a teatru lui.
De altfel, terenul pierdut ele teatru în zonClprestigiului şi a interesului
manifestat de marele public fa.ă de această artă, constatare amară pe eare o
face, în 1932, Nicolae Iorga, îşi are explicaţja tocmai în indepărtarea specta0\7Op.cit.,p. j 1.
N: lirrgn,Sensulfwfrului,IL 11.
?9OI'.cit.,p. 11 12,
30Op.cii. p. J5.

62------'

CONSTANTIN
PAlU

10

colului de pulsul viu. al vremii: " ... căci mulţimile acestea, împuţinate sau
distrnse sufleteşte, nu vin Într-un loc unde ştiu că nu vor găsi, în cele mai
multe cazuri, ceea ce este necesar pentru ca neliniştea lor sufleteascăsă fie
lămurită şi îndrumată"."! Iarăşi o Întoarcere, deci, la impcrativul formulat
de Alecsandri,care condiţiona izbînda teatrului de ancorarea lui în zona cea
mai activă a prezentului social, de transformarea lui în tribună a idealurilor
de progres ale unei epoci.
Şi încă ceva: marele învăţat nu putea rămîne insensihil la condiţa
creatorului de artă. Aşa se explică şi r'îndurile de fină ironie şi de cont.inută
indignare in care, explicind t.imidit.atealui Molierefa ţ.ă de autorităţîle aca··
dernice ale timpului său, aminteşte de îndoita datorie impusă dramaturgului aceea "de a Iace frumos 'domnilor şi doamnelor de la Curte" şi de a
răspunde prompt comenzilor celui "care l-a trecut în bugetul Curţii Într-o
situaţie de tapi ţer", putînd ,.să-i ceară În schimb o piesă În 2'1 de ceasur-i,
fiindcă aşa era dorinta Majestăţii Sale". Umilireaprin subordonare materială
a creatorului, in cazul nostru ..- a dramaturgului, era, pe drept cuvînt, socotită de IOIgao mişelie şi tintu ită ea atare la stîlpul infamiei.
Conferinta din 1932 este, fără îndoială, pledoaria unui polemist. Nu
sîntem în faţa unui studiu care să susţină cu argumente strict ştiinţifice
un punct de vedere propriu, ci a unui expozeu, el însuşi dramatic, urmărind
comunicarea convingătoare-- prin ton şi acumulări ..- a cîtorva repere
care să jaloneze "sensul teatrului".
Recapitulînd, care ar fi aceste repere:
.....prioritatea fondului de idei pe întregul flux al activităţii teatrale;
implicareacontinuă şi activă.a teatrului În viaţa colect.ivităţ.iiumane
şi comentarea problematicii abordate dintr-un unghi al interesului imediat ._.
condiţii de existenţă a unui "teatru real" ;
__o menţinerea unei almosţere;a unui climat dirijat umanist-patriotic,
asigurînd teatrului atr ihutu 1 de Şcoală a nat.iunii;
- obligativitatea valorii ideatice şi artistice a spectacolului teatral;
- veridicitatea caracterelor ediîicate pe scenă, singurele În măsură
să confere teatrului "sens uman";
-- capacitatea de acfivizare a atitudinii spectatorului, prin care se
asigură teatrului utilitate etică.
Fără a fi deci un studiu aşezat pe criterii riguros ştiinţifice, conferinţa
Sensul teatrului, ţinută de Nicolae Iorga la Teatrul Naţional din Bucureşti
În 1932, dispune de aceleaşi solide atuuri care protejează şi impun întreaga
operă a erninentului cărturar: informatia amplă şi relaţia logică între elementele componente ale discursului dezvoltat. Consideratiile sale ar fi putut
trece, prin detaliere şi adaos de argumente corl1l:llitate,
într-o carte. Etapele
esenţiale ale demonstraţiei au rămas Însă închise doar în cele mai pu ţ.in de
j() pagini tipărite, purtind semnul unei erudiţii care copleşeşte.
NICOLAE
IORGASUR"LE SENSDUTIIEÂTRE"
Resume
Cetarticlese rapportea une conterence
sur "lesensdu theâtre''donneepar N. Iorga
e111\)32.011constatequ'ilne s'agit pasd'uncetudequisouttenne
avecdesargumenta
sclen31CIp.cit, }l 14.
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tltiqucsun pointde vuepersonneJ,
mulsd'unexpose,lui-uiăme
drama
tique,quise propose
la
comll1unication
convalncantea I'aidr,du ton et desaocumuiatlons
.- de qnelques
reperes
dMinitoires
pourI'hist.otre
dePart.du spectacle
theâtral,Parmid'auLres-la pl'ioritedu fonds
desIdees,I'cxlstence
delavaleurartlstlque
deI'actescenlque,
la capaclte
rl'acttvatton
del'atitude
du spectateur,
I'implicatlon
du theâtredansla zonedespreoccupa
tionsstrictement
contemporaines.Tontcornme
dansles autresecrltsde N. Iorga,011est etonnep8.1'
I'tnrorrnatlon
ample
eLpar la relatlnnInglqueentreles elementscornponents
du discours.

