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Teatrul ca oglindă a societății
“Teatrul ca Rezistență” este un proiect realizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, parte a
proiectului Heritage Contact Zone, co-finanțat prin programul Europa Creativă, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar ”Timișoara, Capitală Europeană a Culturii
2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019.
Timișoara este marcată de rolul ei în Revoluția din 1989. Curajul arătat în timpul acelei perioade intense care a costat
multe vieți subliniază rezistența oamenilor deciși să se schimbe, în ciuda riscurilor. Orașul a generat de unul singur
o energie care a generat schimbarea, redefinind România de azi.
Ce rol au jucat teatrele în inițierea acestei schimbări? Cum a fost reflectată rezistența democratică în acțiunile și
repertoriile teatrelor, atâta înainte, cât și după Revoluție?
Acestea sunt întrebări importante pentru a putea lua pulsul atât al trecutului cât și al viitorului peisaj cultural.
Teatrul ca rezistență este un proiect integrat în Teritoriul Oameni, Stația Reflecții din Dosarul de candidatură cu care orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii și o parte esențială din încercarea noastră de a face o legătură între cercetarea istorică și cultura contemporană. Europa are nevoie și ea să-și
înțeleagă trecutul. Timișoara a jucat un rol uriaș în valul care a transformat acest continent pentru totdeauna.

Theater as a Mirror for Society

Stimați prieteni, onorat public, dragi
cetățeni, colectivul operațiunii „Teatrul
ca Rezistență”, care își propune să documenteze activitatea teatrală a orașului
Timișoara din intervalul anilor ‚60-’90
în raport cu cetățenii urbei, a început
campania de colectare a materialelor de
interes. Astfel încât vă rugăm arzător ca
în cazul în care posedați afișe de teatru,
caiete-program, bilete, invitații, pliante,
reviste, fotografii, felurite materiale
publicitare, bilețele, povești sau simple
amintiri, a le preda de urgență cu titlu
de împrumut colectivului mai sus
amintit.
Vă așteptăm cu ele la sediul Muzeului
Consumatorului Comunist, Strada
Arhitect Laszlo Szekely 1, Timișoara. Aceste materiale odată colectate
vor fi arhivate & date spre publicare
(împreună cu poveștile ce le însoțesc)
spre folosul obștesc, după care se vor
întoarce la proprietari.

Theater as Resistance is a cultural programme of Timisoara 2021 European Capital of Culture, part of the two year
project Heritage Contact zone co-funded by the Creative Europe programme of the European Union, with support
from the City of Timisoara and Local Council.
Timisoara is marked by our city’s role in the Revolution of 1989. The courage shown during an intense period that
cost many lives, underlines the resilience of people committed to change, despite the risks. The city stood alone and
delivered the energy that sparked the change, re-defining Romania today.
What role did the theatres play in igniting this change? How was democratic resistance mirrored in the actions and
repertory, both before and after the Revolution? These are important questions to take the pulse of both the past
and future cultural landscape.
Theater as Resistance is a project integrated in the Territory People, in the Station RefleXions, part of the Bid book
based on which the city of Timisoara won the title of European Capital of Culture and an essential part in our
attempt to link historical research to contemporary culture. Europe needs also to understand its past. Timisoara
played a huge role in the wave that transformed the continent forever.
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile
autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
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Nu vă prefaceți cum că nu ați poseda
asemenea lucruri. Cotrobăiți, răscoliți,
săpați cu atenție sporită prin sertarele
cu amintiri, cutii de zestre, poduri, beciuri sau pe sub borcanele din șpaisuri.
COMORILE SUNT ACOLO!
Cu deosebită considerațiune,
Colectivul ”Teatrul ca Rezistență”
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1983
Arturo Ui în
viziunea lui Reus era 1972
Ceaușescu

Avea tonul lui, avea gesturile lui... iar cei
din comisie stăteau cu textul în mână și
n-au putut să se lege de nimic

Alegerea lui Ion
Iliescu

Prezent la o vizionare înaintea comisiilor,
Ion Iliescu a ”sugerat” să se păstreze finalul în care eroul mergea ferm pe drumul
partidului

2019 Kit de

supraviețuire în
comunism
Obiectele din expoziție sunt incluse
în două categorii separate: arme de
rezistență culturală și arme de rezistență
fizică
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2019

O iarnă caldă la
Timișoara
Nu-mi iese din cap un detaliu pe care l-am reținut
din mai multe interviuri făcute pentru proiectul Teatrul
ca rezistență: în decembrie 1989 erau 15-16 grade afară,
exact cum a fost în toamna asta prelungită, cu 30 de ani
mai târziu. Nu știu dacă asta înseamnă ceva, probabil
că și la 0 grade tot ar fi ieșit oamenii în stradă, prinși de
efectul de domino al revoltelor pașnice din celelalte țări
ale blocului sovietic, serios zdruncinat din interior. Poate
la 0 grade nici gloanțele nu s-ar fi înșurubat atât de bine
în clădirea în care acum funcționează un McDonalds,
iar urmele lor din perete ar fi fost azi mai puțin vizibile.
Mult mai puțini oameni își amintesc însă cum era
vremea în martie 1990, când a fost anunțată Proclamația
de la Timișoara, susținută de milioane de români, dar
respinsă de micul grup care rechiziționase deja puterea.
În schimb, toți cei cu care am vorbit despre subiect sunt
siguri că altfel ar fi arătat societatea românească după
30 de ani dacă punctul 8 din această proclamație, cel
care interzicea foștilor nomenklaturiști să îndeplinească funcții publice, ar fi fost adoptat ca lege, așa cum s-a
întâmplat, sub o formă sau alta, în celelalte țări eliberate
în ”anul magic” 1989.( Cristina Modreanu )

A warm winter in Timișoara
After spending time researching theaters’ archives,
Cristina Modreanu feels more grateful for the freedom
she has now in Romania. What happened in 1989 had a
bit of magic, no matter the context.

Ein warmer Winter in
Temeswar
Nach langen Recherchen in Theaterarchiven, ist
Cristina Modreanu dankbarer für die Freiheit, die sie
jetzt in Rumänien hat. Was 1989 geschah, hatte ein bisschen Magie, egal in welchem Kontext.

Cristina Modreanu: Egy
enyhe télen, Temesváron
Bár a szovjet blokk államai közül Romániában
kezdődött a legkésőbb a lázadás, és csak itt került sor
vérontásra, csak itt jutottak hatalomra posztkommunisták
a ’90-es években, az, ami 1989 decemberében Temesváron
megtörtént, a csoda csíráját hordozta magában.

Survival Kit for
Communism
Kit de supraviețuire în
comunism
Objects from a performative exhibition
Obiecte dintr-o expozitie performată
We selected ten objects which are now history,
all connected one to another. For many generations
under the communist regime they were desired, used,
exchanged, and trafficked, often valued more than
their usual prices. To own them meant to be invested with power in various degrees but also, in some
cases, to be put in danger. Their possession singled
one out of the masses and for this it came with a risk.
We included these objects in two separate categories:
weapons of cultural resistance and weapons of physical resistance. All in one they are part of what we can
call Survival Kit for Communism.
Am selectat zece obiecte care sunt acum istorie,
toate legate într-un fel sau altul între ele. Timp de cîteva generații în timpul regimului communist ele au fost
dorite, folosite, schimbate, chiar traficate, adesea valorizate mai mult decât prețuiau în realitate. Simplul
fapt de a le avea însemna să fii investit cu putere în
grade diferite dar, în unele cazuri, asta te și punea în
primejdie. Faptul că le aveai atrăgea atenția asupra ta
și te scoteau din rândul maselor, iar asta implica întotdeauna un risc. Am inclus aceste obiecte în două categorii separate: arme de rezistență culturală și arme
de rezistență fizică. Împreună ele sunt parte din ceea
ce am putea numi Kit de supraviețuire în comunism.

1. Franzelă
White Bread
The most basic need for bread was not easily met
before 1989 in Romania. One could get the famous
one pound white bread, franzela in Romanian, only in
counted portions depending on how many members
his/her family had. Every citizen had a paper card
to be stamped when buying bread, which was often
already stalled when brought to the shops. Sometimes,
on Sundays, a “luxury” version of the common bread
which came in long baguette-like form with pop seeds
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on its crust (batoane) suddenly appeared in the bread
shops and people would queue for hours to get them.
Queuing for food was one of the most popular activities in communist Romania, everybody would take
part in it, especially the old family members and the
children, who had more time for this, while their parents were working. In the winter, early mornings, especially for getting fresh milk, people would take turns,
not being actually present in the queue all the time.
They would live their bags instead, watching them
from the windows until the shops actually opened.
But when the weather was good they would sometimes
even enjoyed talking to each other while waiting for
the food to come: the queue became an actual peoples’
forum when one could hear, among other political
comments, the famous “Ceausescu jokes”, a way to
cut the pressure of this “lifestyle”. As proven by the
Securitate files, this was quite a risk, as informers were
everywhere and for telling
such a joke, or making a
comment one could suffer
dire consequences, among
which being arrested.
Arme de rezistență
fizică /Weapons of physical
resistance.
Nevoia elementară de pâine nu era ușor de satisfăcut înainte de 1989 în România. Puteai cumpăra
pâinea albă numită de români franzelă, doar pe cartelă, în funcție de câți membrii avea familia ta. Fiecare
cetățean avea o bucată de carton care era ștampilată de
fiecare dată când cumpăra pâine, pâine care deseori
era deja veche când ajungea în magazine. Uneori, duminica, apărea o variantă ”de lux” a pâinii, cu alură de
baghetă și cu semințe de mac pe coajă, așa numitele
batoane, pentru care de obicei trebuia să stai la coadă.
A sta la coadă pentru mâncare era una dintre cele
mai populare activități din România comunistă. Toată
lumea lua parte la asta, dar mai ales bătrânii și copiii,
în timp ce părinții lor erau la muncă. Iarna, dimineața
devreme, mai ales pentru lapte, oamenii făceau cu
rândul, unii nici nu stăteau în mod real la coadă, își
lăsau acolo pungile și se uitau de la geam să prindă
momentul când venea mașina cu lapte și se deschidea
magazinul.
Dar când vremea era bună oamenilor chiar le plăcea să stea la coadă și să mai vorbească unii cu alții
până venea mâncarea. Coada devenea astfel un fel de
forum cetățenesc ad-hoc, un loc unde puteai auzi nu
doar comentarii politice, ci și vestitele ”bancuri cu
Ceaușescu”, menite să mai reducă din presiunea acestui stil de viață. Așa cum descoperi în dosarele de la
Securitate asta era foarte periculos, fiindcă printre cei

de la coadă puteau fi informatori, iar pentru o asemenea glumă sau comentariu politic puteai să plătești un
preț foarte mare, inclusiv să fii arestat. Arme de rezistență fizică/ Weapons of physical resistance. (C.M.)

2.Magnetofon
Tape Recorder
A rare object in communist Romania, the tape
recorder was very popular amongst youngsters in
Timișoara, who had more chances to procure them
from nearby countries. There were many rock bands
in Timisoara in the late 60’s and early 70’s, and unlike
other places in Romania some of them even employed
by the theatres. Both Hungarian and German theatres
had their own bands who helped with music for theatre productions and had their own concerts which
proved a solid source of income for these institutions
(as seen in the archival documents). Famous Romanian rock groups like Progresiv TM, Bastion, or the
most rebellious of them, Phoenix, were employed in
1974 in local theatres.
Phoenix also worked with the theatre student
group Thespis, the most successful of their joined production, Tiganiada, dating from 1967, toured all over
the country and was considered a piece of resistance.
In the 1980’s most members of the group emigrated
and they only reunited after 1989. Film director Andrei
Ujica, who was involved together with poet Șerban
Foarță in writing the lines for a famous Phoenix song,
Mugur the fluier, told us in a Theatre as Resistance
interview that rock music and literature, more than
theatre, helped creating the favorable atmosphere
for the 1989 Revolution. In
this sense, the tape recorder, as well as the pick-up and
the vinyl albums brought to
Timisoara from nearby Serbia, from Germany or Hungary, were weapons of cultural
resistance.
Un obiect rar în România comunistă, magnetofoanele erau destul de răspândite printre tinerii din
Timișoara, care le procurau mai ușor de peste graniță.
În oraș existau multe trupe rock, în special la sfârștiul
anilor 60 și începutul anilor 70, iar unele dintre ele
erau angajate în teatre, lucru care se întâmpla numai
aici. Atât Teatrul Maghiar cât și Teatrul German aveau
band-uri angajate, care fie colaborau la muzica spectacolelor, fie țineau propriile concerte, care aduceau
beneficii financiare semnificative teatrelor, așa cum
reiese din documentele de arhivă ale vremii. Trupe de
rock faimoase din acel timp, precum Progresiv TM,
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Bastion sau cea mai rebelă dintre toate, Phoenix, erau
angajate în anul 1974 în teatrele din oraș, iar locuitorii
din zonă se plângeau că au repetiții zgomotoase.
Phoenix a mai lucrat și cu trupa studențească
locală, Thespis, la mai multe spectacole, dintre care
cel mai de succes a fost Țiganiada, din 1967, care a
avut turnee peste tot în țară și a fost considerat un
spectacol ”de rezistență”. În anii 80 membrii trupei
au emigrat și s-au reunit abia după 1989.
Regizorul de film Andrei Ujică, implicat alături
de poetul Șerban Foarță în scrierea vestitelor versuri
ale celebrului cântec Phoenix, Mugur de fluier, ne-a
spus într-un interviu Teatrul ca Rezistență că muzica
rock și literatura, mai mult decât teatrul, au ajutat la
crearea unei atmosfere favorabile pentru Revoluția
din 1989. În acest sens, magnetofonul, la fel ca pickup-ul și viniliurile aduse și ele de peste graniță, din
Serbia, Germania sau Ungaria au redus distanța dintre
România și restul lumii. Arme de rezistență culturală/
weapons of cultural resistance. (C.M.)

3. Resou electric
Electrical Hot Plate
Not sure there is an exact name for it in English,
but this object became very popular in the 1980’s when
the economic crisis hit Romania under Ceausescu’s
rule. A Decree from 1977 set the standards for saving
resources, one of the rules being that the temperature
both in private and in public institutions should not be
over 18 degrees. In the big iconic building in Timisoara
where the three theatres and the opera were housed
the temperature sometimes dropped to 9 degrees, as
we found out from a series of official memos kept in
the local Department of culture’s archive. The managers of all four institutions – Opera, National theater, Hungarian Theater, German Theater - signed
together a paper begging for special measures, as the
actors got sick while rehearsing and the singers were
in danger to lose their voices. It is not by chance that
it was in the balcony of this building where the first
discourses about freedom were heard. It was a “hot”
December in 1989.
In the interviews for Theater as Resistance and
archival documents actors and technicians mention the omnipresence of the hot plates both in the
actors’ cabins and in the
hotel rooms when they were
on tour. Sometimes, people
even warmed their food on it.
These were weapons of physical resistance.

Nu e sigur care ar fi echivalentul în engleză, dar
acest obiect a devenit foarte popular în anii 80, când
criza economică a lovit România sub conducerea
lui Nicolae Ceaușescu. Un decret din 1977 (Decretul
281/1977) a setat standardele pentru economisirea
resurselor, una dintre reguli fiind aceea că temperatura, atât în clădirile publice cât și în casele private, nu
trebuie să depășească 18 grade! În uriașa clădire care
adăpostea toate teatrele din Timișoara temperatura
scădea uneori până la 9 grade, așa cum aflăm dintr-o
serie de memorii oficiale păstrate în arhiva Direcției
județene de cultură Timiș. Directorii celor patru instituții din clădire – Teatrul Național, Teatrul Maghiar,
Teatrul German și Opera română – au semnat împreună memorii rugând autoritățile să ia măsuri speciale,
dat fiind că actorii se îmbolnăveau, iar cântăreții erau
în pericol să-și piardă vocea. Nu e întâmplător faptul
că în balconul acestei clădiri pomenite în memorii
s-au auzit primele discursuri despre libertate. A fost
un decembrie încins în 1989.
În interviurile Teatrul ca Rezistență și în documente din arhive actori și tehnicieni menționează
omniprezența reșoului electric atât în cabinele de la
teatru, cât și în camerele de hotel când erau în turneu.
Uneori, oamenii își încălzeau și mîncarea pe ele. Arme
de rezistență fizică / Weapons of physical resistance
(C.M.)

4. Pașaport
Passport
This common travel document was a rare commodity in communist Romania, especially in the 70’s
and 80’s. It was a real adventure to get one, the waiting
time varied from a couple of months to many years
and when one finally did get it in most cases one could
use it only in socialist countries from the Soviet bloc,
not in ~The West~.
For people working in the theatre, as one can
see researching the archives of the former secret
police Securitate, asking for a passport meant setting in motion the invisible surveillance apparatus:
the person who asked for it had to be profiled by his/
her neighbors, colleagues and or representatives of
various institutions. A party member would get it
easier, a person leaving his/her family behind had
more chances, someone who behaved well and never
rebelled in public, never had parties at home or any
other troubles (such as being seen with more than one
man in women’s cases) had more luck with getting
the passport. The Securitate files are full of surveillance photos of actors/directors and other cultural
personalities entering the headquarters of various

Timișoara

embassies of foreign western countries in Bucharest
asking for travel visas. In many cases the photos come
with comments about their relatives in these countries
and notes about the possibility of defection.
Actors of the German theatre in Timisoara were
ranked in two classes: those who filed for leaving the
country to join their German relatives (the wait could
last for years) and those who did not asked for this. The
two categories were treated differently, only the latter
being allowed to tour outside the country. After 1989
those who did not asked to leave were under suspicion
of being Securitate informants, even if in most cases
there were various reasons for this decision.
It wasn’t easy to get a collective passport either –
for example to take part in a tour with a theatre production. If any of the actors casted had problems in
his/her file, a replacement was usually the solution, as
the passport was refused to them. Very few protested
writing letters to refute the decision, arguing they
needed to see what type of theatre their colleagues
were doing, but they did not
get responses. The system
did not take any risks with
its artists. Arme de rezistență culturală/Weapons
of cultural resistance.
Acest banal document
de călătorie era o marfă
rară în România comunistă, mai ales în anii 70-80. Era
o reală aventură să obții unul, iar timpul de așteptare
varia de la câteva luni la câțiva ani. Iar când în sfârșit
obțineai un pașaport în majoritatea cazurilor îl puteai
folosi numai în țările socialiste din blocul Sovietic,
nu în ”Vest”.
Pentru oamenii care lucrau în teatru, așa cum reiese din arhivele fostei poliții secrete, Securitate, să ceri
un pașaport însemna să pui în mișcare un aparat de
supraveghere invizibil: despre persoana care îl ceruse
dădeau rapoarte vecinii, colegii, precum și reprezentanți ai diferitelor instituții unde lucrase. Un membru
de partid obținea pașaport mai ușor, o persoană care
își lăsa familia în țară deasemenea îl obținea mai ușor,
cineva care se purta bine, nu atrăgea atenția în viața
privată, nu supărase vecinii dând petreceri în bloc
sau, în cazul femeilor, nu fusese văzută cu mai mulți
bărbați, avea mai multe șanse să-l obțină.
Dosarele de la Securitate sunt pline de fotografii
de supraveghere cu actori, regizori și alte personalități culturale intrând în sediile diferitelor ambasade ale țărilor vestice la București pentru a cere vize
de călătorie. În multe cazuri fotografiile au atașate
comentarii cu privire la rudele pe care le aveau acești
oameni în străinătate și avertismente cu privire la o

posibilă fugă din țară.
Actorii din Teatrul German din Timișoara au
fost incluși în două categorii: cei care își depuseseră
dosarul ca să plece din țară în scopul reunirii familiei
(așteptarea putea să dureze ani de zile) și cei care nu
ceruseră asta, deși aveau familii în Germania. Cele
două categorii erau tratate diferit de autorități, numai
cei din a doua categorie fiind lăsați să facă turnee în
afara țării. După 1989 cei care nu ceruseră să părăsească România au fost bănuiți că fuseseră informatori
ai Securității, deși în cele mai multe cazuri motivele
pentru care luaseră această decizie erau cu totul altele.
Nu era ușor să obții nici un pașaport colectiv – de
exemplu ca să iei parte la un turneu cu o producție
teatrală. Dacă unul dintre actori avea probleme cu
dosarul, de obicei era înlocuit în spectacol, fiindcă
pașaportul îi era refuzat. Foarte puțini erau cei care
protestau în acest caz scriind scrisori autorităților pentru a combate decizia, argumentând că vroiau să vadă
ce fel de teatru făceau colegii lor din alte țări, dar chiar
și dacă o făceau nu primeau nici un răspuns. Sistemul
nu risca nimic cu artiștii săi. Arme de rezistență culturală / Weapons of cultural resistance. (C.M.)

5. Plasa PPC (Poate pică
ceva)
Maybe something comes up
Bag
PPC, the short for Poate pică ceva ( Maybe something comes up), with the extensive version Maybe
something will fall from the sky, (PPCC- “Poate pică
ceva din cer”) is the famous and indispensable bag
carried by every one of the ordinary citizens in communist Romania. It was either hanging in their hands
or waiting patiently in their pockets for something to
fill them. They were made out of recycled materials,
a piece of resistant table cloth, or a piece of curtain,
PPCC were resilient, well sewn and they could carry
more than one could actually find on the shelves of
the almost empty shops.
Its correspondent in contemporary times can be
find in the fancy bags hanging on hipsters’ shoulders
and carried with pride as it proves a connection with a
festivalgallerybienallesymposionorexhibitionopening.
This version is handmade
and ornate with social messages and it is meant to be
a statement. It is a sign of
belonging to a totally different type of ”hungry people”.
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Arme de rezistență fizică devenit arme de rezistență
culturală/Weapons of physical resistance transformed
into weapons of cultural resistance
“PPC”, “Poate pică ceva” sau varianta extinsă care
face apel la divinitate, “PPCC”, “Poate pică ceva din
cer” este celebra & indispensabila plasă pe care orice
cetăţean obişnuit din România comunistă o avea întotdeauna ataşată de încheietura mâinii sau împăturită
frumos în buzunarul de la piept. Manufacturate din
materiale recuperate, un rest de faţă de masă de vinilin, o căptuşeală de scaun sau dintr-o bucată de perdea,
PCC-urile era rezistente, tivuite preventiv" la dublu" și
puteau transporta mai mult decât puținul care se găsea
pe rafturi. Corespondentul PCC-ului în contemporaneitate este celebra plasă de rafie sau plăsuţa de umăr
pe care cu mândrie o poartă toţi cei care au primit-o de
la vreun festivalbienalăgalerieprezentaresimpozionlansarevernisajetc. Croită din material bio de mânuţe
dibace, purtătoare de mesaje sociale funny plăsuţa
este un statement. Ea certifică apartenenţa posesorului la un alt fel de grup de nevoiași.
Arme de rezistență fizică/Weapons of physical
resistance. (O.M.)

6. Pancartă
Placard
A couple of weeks every
year before 1989 the theatres’ wood shops were
busy with preparing the
placards for the popular
marches of support organized by the Romanian Communist Party. Painters were
also involved in writing the slogans among which at
least half were dedicated, after 1969, to the new party’s
president, Nicolae Ceausescu. The researcher could find
in the theatres’ archives lists of approved slogans to be
written on the placards or to be shouted by the people.
On special occasions, such as 1st of May, the Working
people celebration, special shows were organized in
which theatre people were directly involved as coordinators of masses (directors). Each theatre, including
the Opera, had to have special productions dedicated
to official celebrations, such as the annual congress of
the Romanian Communist Party.
After 1989 the slogans on the placards changed and
the wording was against the party and its president. One
of the most significant symbols of the 1989 Revolution
was the flag with its coat of arms – the Socialist Republic of Romania or the hammer and the anvil - cut out,
something one could see in other countries from the
former soviet bloc too. Weapons of cultural resistance.

Câteva săptămâni în fiecare an înainte de 1989
atelierele de tâmplărie ale teatrelor erau ocupate cu
pregătirea pancartelor pentru marșurile populare
de susținere a Partidului Comunist Român organizate chiar de ... Partidul Comunist Român. Pictorii și
scenografii erau și ei implicați în scrierea de slogane
dintre care cel puțin jumătate erau dedicate, după
1969, noului președinte al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cercetătorii pot găsi în arhivele teatrelor liste
de sloganuri aprobate să fie scrise pe pancarte sau
strigate de oameni la respectivele marșuri. La ocazii
speciale, cum ar fi 1 Mai, sărbătoarea muncitorilor,
spectacole speciale erau organizate în care oamenii
de teatru erau direct implicați în calitate de coordonatori ai maselor sau regizori. Fiecare teatru, inclusiv
Opera, era obligat să aibă producții special dedicate
unor sărbători oficiale, cum ar fi congresul anual al
Partidului Comunist Român.
După 1989 sloganurile de pe pancarte s-au schimbat, iar cuvintele erau împotriva partidului și împotriva tovarășului președinte. Unul dintre cele mai semnificative simboluri ale Revoluției din 1989 a fost steagul
fără stemă – însemnul Republicii Socialiste România
sau ciocanul și nicovala, semnul PCR – acestea au fost
decupate din steag, lucru care s-a întâmplat și în alte
țări din fostul bloc Sovietic. Arme de rezistență culturală/ Weapons of cultural resistance. (C.M.)

7. Carnet de membru PCR
Romanian Communist Party
Membership Card
IIn the beginning everyone wanted to have it, in
the end everybody wanted to get rid of it. The most
spectacular way to do it was to set it on fire in public.
This was the Communist Party membership card, the
main difference between an ordinary people and a
privileged one, a transgenerational and interclasses
favor granted by the only political party in Romania.
The communist party members had priority when it
came to advance in their work place; a communist
party member would get a passport easier; a communist party member could not be followed by Securitate unless a special permit was granted by the party
itself. Of course, there were party members and party
members who took decisions, a strict hierarchy was
in place and this would not be easily overstepped. But
for ordinary people signing to join the ranks was a big
temptation as it came with real advantages. For a small
number of people, intellectuals included, joining the
party was an act of belief as they were truly loyal to
the ideas of the Left. More loyal than the party itself
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which in Romania had other priorities than serving
the social causes.
The communist Party membership card was one
of the first things set on fire in the streets, together with portraits of Nicolae Ceausescu, by the angry
Romanians taking part in December 1989’s revolts.
Weapons of physical resistance for some (non-believers) and cultural resistance for others (believers
in leftist ideas).
La început toată lumea
vroia să-l aibă, la sfârșit nu
știau cum să mai scape de
el. Cel mai spectaculos mod
de a o face a fost să-i dea foc
în stradă. Acesta era carnetul de membru de partid, cel
care făcea diferența între
un om obșnuit și unul privilegiat, o favoarea transgenerațională și inter-clases
sociale garantată de partidul unic din România. Membrii partidului comunist aveau prioritate la avansare
la locul de muncă, indiferent de domeniu; un membru
al partidului comunist primea mai ușor pașaport; un
membru al partidului comunist nu putea fi urmărit
de Securitate decât cu permisiune scrisă de la conducerea PCR.
Bineînțeles erau membrii de partid și membrii de
partid care luau decizii, în partid funcționa o ierarhie
strictă care nu putea fi încălcată. Dar pentru oamenii
obișnuiți a semna cererea de intrare în rândurile partidului era o mare tentație, fiindcă intrarea în partid
venea la pachet cu multe avantaje. Pentru un număr
mic de oameni, inclusiv intelectuali, a adera la partidul comunist a fost un act de credință, fiindcă existau
și oameni care erau cu adevărat devotați ideilor de
stânga. Mult mai loiali decât partidul însuși care în
România avea alte priorități decât să servească cauzele sociale.
Carnetul de membru de partid a fost, alături de
cărțile semnate de Marx și Engels și portretele lui Nicolae Ceaușescu, unul dintre primele lucruri aruncate
în foc pe străzi, de către românii furioși care au luat
parte la Revoluția din 1989.
Arme de rezistență fizică pentru unii (cei ce nu
credeau în stânga) și de rezistență culturală pentru
ceilalți (cei care credeau)/ Weapons of physical resistance for some (non-believers) and cultural resistance
for others (believers in leftist ideas). (C.M.)

8. Coșul de cumpărături
The daily basket
The forerunner of the metallic on wheels baskets
one can find in the supermarkets today, the small carry-on baskets made out of colorful wires were used for
shopping food in the old general stores in Romania.
They were the relatives of the rural willow baskets
used by the peasants to carry various goods. One can
still find these type of willow baskets attached to very
urban bicycles, sometimes even Pegas ones (Pegas
one the only brand of bicycle made in Romania). The
communist era did not totally go away.
There were comrades before 1989 who left the general store taking the basket with them. It was probably
because they couldn’t find anything else so they took
at least that. To bring something back home. But then
why there are still people doing this nowadays?
One thing is worth mentioning: there was not much
art and culture in the daily basket. The shelves of the
cultural institutions were sometimes as empty as those
in the general stores.
One could hardly find
a piece of well done literature or a roasted steak of
theatre.
Arme de rezistență
fizică/Weapons of physical
resistance.
Străbunicul coșurilor metalice cu roți din supermarketurile de astăzi, coșurile împletite din sârme
colorate ce deserveau cumpărăturile din alimentări
sunt & ele la rândul lor nepoatele coșurilor & panerelor
împletite din răchită. Încă se mai pot vedea coșuri de
acest tip atașate de portbagajele unor biciclete “Pegas”.
Epoca nu a apus încă de tot.
Unii tovarăși plecau din alimentară cu tot cu coș.
Poate pentru că nu găseau mai nimic plecau cu coșul?
Să aibă măcar ceva cu care să se întoarcă acasă? Atunci de ce & astăzi există oameni care pleacă cu coșul
din market?
Coşul zilnic nu transporta prea multă artă. Rafturile instituţiilor de cultură erau la fel de goale precum
cele ale alimentărilor. Greu se găsea câte o bucată de
literatură dospită sau o halcă de teatru. Arme de rezistență fizică / Weapons of physical resistance.(O.M)

9. Pufoaica
Heavy Coat
Pufoaica is a type of coat with a nylon shell and
down filling. Together with the hot plate and the electrical resistance which used to be fixed in S shape on
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a piece of concrete to make it useful for getting worm,
pufoaica was a tool to fight against cold in communist
Romania. The usual radiators one could find in every
apartment or public building were useless, just another
piece of cold furniture needed to be replaced with something more efficient. Pufoaica was doing exactly this.
It was a piece of clothing needed and indispensable, a
combination between a short jacket, an overcoat, and a
heavy coat and it was one size fits all. It was more than
useful for staying in line for food, at work in the frozen
desktops or factories, as well as at home, while eating
in the kitchen or even while sleeping in the bed. Hard
to imagine today.
In theatres, pufoaica could be worn over the real costumes, as on stage the coldness was sometimes unbearable coming from the backstage, so that sometimes
one could see something looking like steam coming
out of the actors’ nostrils and mouths, as if their souls
would fly away. Coldness would occupy their bones.
Thanks to the pufoaica even
in those difficult times when
life was really hard to go on
with, one could say Romanians were literally covered
with feathers.
Arme de rezistență
fizică/Weapons of physical
resistance
Alături de radiator, reșou sau de manufacturata prin
atelierele mecanice ale uzinelor “rezistență”, care nu era
altceva decât o banală rezistență, montată într-o formă
de “S” multiplicat pe un cub de “BCA” gravat, pufoaica
era & ea o unealtă de apărare împotriva frigului. Caloriferul ce devenise în inutilitatea sa doar o piesă de
mobilier rece trebuia suplinit cu ceva. Pufoaica se putea
achita de acest rol cu succes. Pufoaica era o piesă de
vestimentație necesară & aproape & indispensabilă. Așa
cum anticipează & numele, era ceva care conținea puf.
O combinație între geacă, pardesiu, palton, sau scurtă,
pufoaica era de dimensiuni mari. Ea era purtată, necesară fiind, peste tot, pe stradă, la cozi, la serviciu, cât &
acasă în sufragerie, bucătărie sau în pat. De neimaginat
astăzi pentru noi.
La teatru era purtată în scena peste costumele
personajelor, fiindcă acolo mai rău ca niciunde
“frigul trăgea” nestingherit din culise & magaziile de
decor încât deseori actorilor le ieșeau aburi din ei de
parcă “le ieșeau sufletele”. Frigul intra în oase. Grație
pufoaicei, chiar & în vremurile grele, de privațiuni &
lipsuri, când viața era greu de dus, se poate spune că
românii stăteau, chiar dacă încotoșmăniți, ...”în puf”.
Arme de rezistență fizică/Weapons of physical resistance (O.M.)

10. Mașina de
scris
Typing
machine
There is a moment in a famous film, The Life of Others, when the main character, a playwright, is hiding
his typing machine under the doorstep. The gesture
may seem absurd in the absence of an explanation:
every typing machine in communist countries had a
series and a print of its own. A typed text could thus
lead directly to the owner of the typing machine and
if that text was dangerous in any way for the regime
the owner of the typing machine had to face the consequences which were interrogation, arrest and years
in prison, depending on the content of the text. An
instrument meant to record somebody’s thoughts and
multiply them for the others to hear them, the typing
machine gave power to its owner, but also put him in
danger, if not used carefully.
One way to resist was to smuggle “clean” typing
machines within the borders of a communist country and/or to carry the text written on those machines
outside these borders. The object itself can be seen
nowadays as a poisoned gift, but at that time typing
machines could be weapons of cultural resistance/
Arme de rezistență culturală.
Există o scenă într-un film faimos, Viața celorlalți/The
Life of Others, când personajul principal, un dramaturg,
își ascunde mașina de scris sub pragul unei uși. Gestul ar
putea părea aburd celor de azi în absența unei explicații:
fiecare mașină de scris din țările comuniste era înseriată
și avea o amprentă recognoscibilă. Un text bătut la mașină
conduce direct la proprietarul acesteia, iar dacă textul era
periculos în orice fel față de regim, proprietarul mașinii
de scris suferea consecințele chiar și dacă nu-l scrisese
el, ci altcineva. Iar consecințele putea fi interogatoriu,
arest sau chiar ani buni de închisoare, în funcție de ce
conținea textul respectiv.
Un instrument menit să înregistreze gândurile cuiva
și să le multiplice pentru a fi auzite/citite și de alții, mașina
de scris dădea putere celui care o deținea, dar în același
timp îl și punea în pericol, dacă nu era folosită cu grijă.
Un fel de a rezista urmăririi era să introduci peste graniță
mașini de scris ”curate”, fără serie, în țările comuniste, sau
să duci textele scrise de dizidenți pe mașinile înseriate în
afara țării, pentru a fi făcute publice în libertate. Obiectul
în sine poate fi văzut azi ca un dar otrăvit, dar la timpul
respectiv mașinile de scris puteau fi... Arme de rezistență
culturală/ Weapons of cultural resistance.(C.M.)
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1989

Moș Gerilă la braț cu
Moartea
de Ovidiu Mihăiță
Debutul revoluţiei a fost semnalat pentru mine &
colegii din spatele blocului de pe Cetăţii 52 de către
scarabeul Seba Olteanu care a vociferat transfigurat
cum că “O trecut un tanc plin de soldaţi cu cuţite înfipte
în spate!!!”, motiv suficient de întemeiat pentru Cric &
Sticlov, convivii mei într-ale cowboylor & indienilor
să-i aplice câteva scatoalce după ceafă (viitoare lată)
pentru dezinformare & bravadă.
O fi văzut bietul Seba ceva, fiindcă în câteva
minute de la sumbrul anunţ câteva capete
de mame cu freza permanentă îşi chemau odorurile în casă cu celebrele
“Treş acas’!” de data aceasta
mult mai vocale & mai ferme.
Aceleaşi voci care ne chemau de obicei la desene sau
la Stan & Bran aveau acum
un tremur în ton. Glasul
unei mame care îşi apără
puiul e uneori mai ferm
decât cel al unui dictator,
dragi tovarăşi & pretini.
Scara blocului s-a blocat,
se stingeau becurile, se
punea pături anti-terorişti în ferestre, se baricadau
cămările, care erau singurele
viitoare potenţiale buncăre,
probabil din cauza dimensiunii
reduse & a senzaţiei de cald pe care
le oferă, chiar & acum când sunt burduşite cu deja celebrele colecţii de pungi.
Galopam cu paşi de pitic dinspre vârsta inocenţei
înspre vârsta rebeliunii cu plete & blugi turceşti rupţi.
Lăsam în urmă convingerea că liftul este tras cu o
sfoară groasă de către 8 bărbaţi cu muşchi (câte doi
pentru fiecare din cele maxim patru persoane, sarcină
maximă admisă în ascensor) & totodată certitudinea
că oamenii pe care-i vedeam la televizorul (atenţie!)
color “Elcrom” intrau prin spatele lui când noi nu eram
atenţi & ieşeau noaptea din cauză că nimeni nu se mai
uita la ei. Peste câteva zile în decorul “Telejurnalului” avea să se joace un spectacol prost regizat în care
actorii trăgeau la public, îşi furau replicile, nu ştiau
ce dracu’ să facă cu mâinile ca în poezia lui Sorescu

& se străduiau să arate că lucrează. Unii dintre aceşti protagonişti, bine mersi, lăfăiţi în faimă, funcţii &
amintiri au încă tupeul & încăpăţânarea să mai existe.
De această dată Gil Scott-Heron nu avea dreptate, iar
revoluţia era televizată.
Da, revoluţia era în toi iar noi, cu mic cu mare, eram
Tom, Ceaşcă Jerry, iar tanti aia grasă cu cu mătura care
nu îşi arată faţa niciodată era umbra marelui urs. Un
reality show cu crime & reclame la libertate. Erau suficiente pentru “Un zâmbet mai frumos”, nu era necesară
nici o pastă de dinţi. Panoramam de pe sticla teleului pe
sticla ferestrei de la bucătărie de unde vedeam dârele
lăsate de trasoare, fum, văpăi pâlpâinde & chiar dacă
eram cu frica în sân ceva în piept ne spunea că ar trebui să fim & noi acolo, jos în stradă, unde am tot fost
în ultimii ani.
Zis & făcut nefăcuta. Mama ne-a îmbrăcat mai gros
ca de obicei pe mine & pe sora mea (gândeam că
aşa trec mai greu gloanţele prin blindajul de pulovere, sfetere & fâşuri), ne-a
pus pe cap nu mai puţin celebrele
căciuli cu cerbi & sky, ne-a privit ca atunci când am mers în
prima zi la şcoală, doar că de
data asta cu un surplus de
tragism. Deodată ajungem
în spate la “Cina” unde un
cordon de bărbaţi controlau buletinele celor care
mergeau spre centru să
nu care cumva să se strecoare vreun terorist.
Am prins un loc destul
de bun în marea sală a Victoriei undeva pe la mijloc,
între “Peşti” & “Eminescu”. Balconul operei, devenit
amvon, era arhiplin, se scandau
lozinci, se fâlfâiau steaguri, se fluiera, se striga, se spera, se murea. O
rafală de frică, un val de oameni ca într-un
imens mosh-pit, un ”wall of death” enorm ne-a dizlocat pe nesimţite. De la înălţimea mea de aproape 9 ani
puteam vedea doar cerurile gurilor celor ce strigau.
Erau negre, într-un contrast perfect cu unele feţe
senine. Cum nu vedeam bine spectacolul, tatăl meu
m-a cocoţat pe un fel de bordură a librăriei Eminescu,
un fel de pervaz aflat sub imensele ferestre unde erau
expuse discuri cu poveşti & mai tot inventarul copilăriilor noastre.
De acolo, din acel loc privilegiat am văzut cum încet,
printre oameni, trecea un camion. Rumoarea spunea
că e de la “sîrbi”, zvonul şoptea că e plin de terorişti. 1-0 pentru sîrbi în faţa teroriştilor. Din camion au
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ieşit nişte nenea care au început, spre uimirea mea, să
arunce pâini & lămâi oamenilor. Pâinea, acest aliment
de bază al oricărei civilizaţii, societăţi, comunităţi, revoluţii...o pâine albă, din aia pufoasă cum atunci doar
ne-o puteam imagina la polul opus al celei negre & tari.
Speram lipsit de orice speranţă să ajungă un dumicat
până la noi, dar mâinile înfometate din faţă înfulecau
tot, unele mâini chiar cu mai multe mâini & mai multe
guri deodată. Papila, pofta & foamea erau ultimele care
salivau să guste din aluatul slav. Scavii raţiilor vroiau
să înfulece cu colţi mari din ce însemna de fapt acea
pâine venită de peste graniţele închise pe care unii din
noi le forţau la Dunăre. Nu peste mulţi ani aveau să fie
forţate în sens invers sub auspiciile embargoului.
Momentul comuniunii cuminecăturii se consumase
doar de către unii din comeseni, se lăsa seara, frigul,
umezeala & tristeţea. Cu un semn discret, tatăl meu îşi
adună mica oaste cu care venise la răzbel & o o porni în
retragere mărşăluind în mumbuţi spre casă, flămânzi psihic de o foame imaginară, de o poftă de pâine
aburindă venită “de dincolo”. Coloane de oameni se
scurgeau spre casă vociferând temătoare cu ochi pierduţi care se agăţau de orice privire întâlnită. Priviri
piezişe, paşi fermi dar nesiguri, capete prin găuri de
steag, pancarte în spinări, speranţe în suflete îngheţate
de un decembrie mult aşteptat. Euforie, extaz, spaimă
& desigur, nesiguranţă.
La colţul lui Gh. Lazăr cu Circumvalaţiunii agitaţie
mare creată de o adunare mică, 20-30 de suflete se înghesuiau în spatele portbajalui deschis al unui automobil
alb-murdar marca “Dacia”, probabil 1100. Curiozitatea
ne mână pe mine & pe ceilalţi din famila mea să ne înghesuim spre epicentrul de unde părea că “se dă ceva”.
Într-adevăr, prin fanta creată de un braţ întins al unui
pardesiu maro-gri am văzut cu ochii mei flămânzi de
inedit cum se dădea... pâine. Pâinea aia, nu orice pâine.
Pâinea aia albă, pufoasă venită de dincolo. Pâinea ce

Santa Claus
going hand in
hand with the
Death
At the end of his childhood
years, Ovidiu Mihăiță lived the end
of the communist period in Romania. He remembers the lust for white
bread, the lemons, the confusion on
the streets and the death.

era & a mea se vindea, iar flamânzii cumpărau. Primul
buticar se născuse, ţara era deja scoasă la mezat. Asemeni Gertrudei care pune pe masa nunţii rămăşiţele de
la înmormântare micul antreprenor anticipa, fără să
o ştie probabil, că peste ani & ani, exact în acea intersecţie, oferta de pâine de pe rafturile supermarketurilor va trece, fie ea bio, graham, maia sau susan, prin
stomacurile tuturor celor care vor trece înfometaţi prin
acea intersecţie.
O voce ritoasă cu un ton rânjit avertiza muşterii
că “aia e pâinea din centru, o vinde, face bani”. Prea
puţini însă o luau în seamă, foamea, pofta, nevoia, alimentările închise de zile întregi făceau ca stomacul
să primeze în faţa raţiunii. Aceeaşi voce (atunci contracarată de un “taci drecu’” plictisit & zeflemitor) se
poate încă auzi astăzi la proteste. Nu este o voce particulară, este o voce comună, vocea care uneori cere
dreptate doar cu jumătate de glas. Este vocea celor care
de abia mai rezistă dar nu cedează, fiindcă rezistenţa
este vitală. Este vocea trupurilor & sufletelor cu cicatrici. Vocea unor mâini cu bătături care se spetesc să aibă
o pâine de pus pe masă. Este vocea care strigă până la
final, până când gura este acoperită de pamânt.
Trupurile pământeşti ale eroilor mor, spiritele lor,
niciodată.
P.S.
A fost primul an în care nu mi-a mai păsat de “ce ţi-o
adus Moş Gerilă?”. Tramvaiul de tablă & micul planor pe
care le găsisem sub bradul întotdeauna strâmb, împodobit cu saloane, globuri & steluţă în vârf, şi-au pierdut
orice urmă de interes din partea mea. În mintea mea
se întipărise imaginea macabră a unui alt brad văzut
tot într-o intersecţie din oraș. Un brad & mai strâmb,
împodobit cu o singură beteală. O beteală neagră. Sub
el nimic. Moş Gerilă sosise în acel an de mânuţă cu
Moartea.

Der
Weihnachtsmann
Hand in Hand mit
dem Tod
Am Ende seiner Kindheit,
erlebte Ovidiu Mihăiță auch das
Ende der kommunistischen Zeit in
Rumänien. Er erinnert sich an die
Lust auf weißes Brot, an Zitronen,
an die Verwirrung auf den Straßen
und an den Tod.
Timișoara

Ovidiu Mihăiță: A
Télapó & a Halál
kéz a kézben
Hogy nézett ki a forradalom gyerekszemmel? Látványos
szabadtéri előadás, tömegbe dobált
friss, omlós fehér kenyér és fekete
szalagos fenyőfa az útkereszteződésben. Az első december, amikor nem
számított, hogy mit hoz a Télapó.

1974

Thespis a alimentat combustia unei explozii
reale, care odată produsă, a fost imediat
captată de "tele-revoluția națională"
Ioan Iovan, artist plastic:
În 1974 am lucrat împreună cu
Diogene Bihoi în cadrul Clubului
universității spectacolul colaj ”Azi,
5 mai”, pe versuri de Nicolae Labiș,
sub îndrumarea mereu deschisă
care îl caracteriza, spectacol care
a fost încununat cu premiul I la
Festivalul Național al Teatrelor
Studențești. Desigur, un asemenea
spectacol nu putea avea loc pe o
scenă oficială dar, ca manifestare
studențească putea fi tolerat și trecut cu vederea.
A fost un spectacol îndrăzneț,
atât ca formulă teatrală, cât și ca
mesaj. Mișcările actorilor erau libere
dar, din când în când, erau adunate
coerent în sugestia unei idei protestatare dar voalate, bine ascunsă în
mișcări și gesturi, în fondul sonor.
La rândul ei, selecția din versurile
lui Labiș contribuia la construcția
unui sens cu totul străin de ideologia
de atunci. Pentru public a adus o satisfacție secretă, iar pentru noi, cei
care l-am realizat a fost o descărcare

sufletească, a fost o picătură de libertate, a fost o gură de aer curat. (...)
Spectacolul începea cu fondul sonor
ce reproducea primul radiojurnal
al zilei respective și se încheia cu
fondul vizual în care se stingeau
luminile. Între un asemenea început
concret și un sfârșit atât de abstract,
spectacolul desfășura mai multe
linii, când paralele, când intersectate, când împletite, când separate.
Am înțeles că, de fapt, acesta era
sensul central al teatrului pe care
voia să-l realizeze Diogene Bihoi și
l-a realizat numai parțial și numai
cu studenții, dar cu rezultate remarcabile. El este prilejul unei mici revoluții artistice locale dar care are
toate datele să devină importantă.
(…) Golului din viață îi corespunde
un gol în spațiu. Nu mai e nici „Baricada”. Poate că spectacolul colaj din
1974 trebuia așa să se numească, dar
era imposibil. Dar, pe dinăuntru,
”Azi, 5 mai” … a fost o baricadă.
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Sabin Popescu, regizor :
În ultimele două decenii de
comunism la Timişoara, alături de
Phoenix şi de fenomenul rock, alături de plasticienii de avangardă
din grupul Sigma şi de celula de
cercetări inițiată de Eduard Pamfil, alături de literații din jurul lui
Sorin Titel şi de cei din Aktionsgruppe Banat sau de „dulapul cinematografic” al lui Iosif Costinaş, şi
teatrul studențesc Thespis, condus
de Lelu, a fost unul din generatorii
civismului timișorean. Cu toții au
fost revoluționarii avant-la-lettre,
care, ani de zile, au alimentat combustia unei explozii reale, care însă,
odată produsă, a fost imediat captată de „tele-revoluția națională”.
Fără ei, fără Lelu între ei, nimic
n-ar fi fost posibil în '89 la Timişoara, cu precizarea că, fără nicio
excepție, n-au devenit beneficiarii
revoluției, ci devorații şi exilații ei.
Din volumul Teatrul Studențesc Thespis – istorii
personale (1965 - 2015)

Thespis fueled an explosion
which, once produced, was
immediately adopted by the
"national tele-revolution".
Thespis Student Theatre had courageous performances which were allowed due to the fact that they
were played by students. This theatre was one of the
generators of the civic engagement in Timișoara, states
the director Sabin Popescu.
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Repetabila și
nemuritoarea scenă a
balconului
Ovidiu Mihăiță

Thespis heizte eine Explosion an, die, als sie sich ereignete, von der "Nationalen
Fern-Revolution"
übernommen wurde.
Thespis Studententheater hatte mutige Aufführungen, die erlaubt waren, denn sie von Studenten gespielt
wurden. Dieses Theater war eine von den Ressourcen
des bürgerschaftlichen Engagements in Temeswar,
meint der Regisseur Sabin Popescu.

A Thespis csoport egy
valóságos robbanás őrlángját táplálta, amit annak
bekövetkezte után rögtön
bekebelezett az "országos
tele-forradalom"
Titkos elégtétel a nézőknek, egy lélegzetvételnyi
szabadság az alkotóknak. A Lelu Bihoi vezette Thespis
Egyetemi Színpad a ’70-es években olyan előadásokat
hozott létre, amelyeket hivatásos színpadon nem
lehetett volna bemutatni, főiskolai „termékként”
viszont a rendszer „eltűrte” őket.

Lunea era prin tradiţie o zi în care de obicei teatrele
nu aveau reprezentaţii programate. Artiştii teatrului
aveau ziua de luni liberă fiindcă lucrau duminica. Duminica oamenii normali erau cei care aveau liber. Mergeau la
biserică, la plimbare pe corso & la teatru. O plimbare simbolică intrată în rutina obişnuinţei & a traiului molcom.
Cu siguranţă nu interesa pe nimeni activitatea
teatrelor din duminica de 17 decembrie 1989, pe străzi
se mureau morţi mai reale decât cele ale teatrului dar
luni, 18 decembrie 1989 activitatea teatrelor este suspendată, toate reprezentaţiile teatrale fiind sistate, asta
fiindcă, aşa cum fusese informat încă din primele zile
ale revoltei, Ceauşescu, secondat de o Elenă vădit speriată îşi spunea cu spaimă lui & nouă: “Câteva grupuri de
elemente huliganice au organizat o serie de manifestări
& incidente trecând la atacarea unor instituţii de stat”.
Într-adevăr, scenele erau închise dramelor curente
fiindcă tragedia se mutase pe stradă.
Afișele & panourile de pe teatru erau înlocuite de
pancarte. Pancarte brute, necosmetizate, contrar celor
de acum, pancarte lipsite de umor, bucăţi de materiale
pictate cu mesaje directe, “Nu vă fie frică Ceauşescu pică”,
“Nu suntem terorişti”, “Armata e cu noi”. Balconul teatrului devenise amvonul revoluţiei. Monoloagele & tiradele
nu se mai recitau la rampă, înăuntru “la cald”, unde de
fapt era frig, tiradele erau acum amplificate printr-un
sistem de megafoane similar celor din gări, iar revendicările revoluţionare se strigau din balcon. Teatrul avea
să aibă în acele zile parte de cel mai numeros public al
său. Fără să o vrea sau să o ştie adunase publicul în faţa
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sa martor al unui spectacol stradal, grandios & sângeros
ce avea să scrie istorie. Lumea îngenuncheată către divinitate se ruga înspre teatru sau înspre operă, depinde de
modul de raportare. Pentru mine era teatru, tocmai ce
văzusem “Regele Lear”.
Centrul oraşului Timişoara este străjuit pe lungimea
sa pe de o parte de catedrală & frontal, în cealaltă parte
de palatul artelor. Sacrul & profanul faţă în faţă într-o
confruntare fără de sfârşit. Ministerul Culturii & Cultelor

Aşadar, 59:19. EXT:NOAPTE: Intr-un cadru mediu
mor artistic împuşcat pe treptele catedralei, cu efect
special de sânge pe geacă, care din păcate nu se vede în
film. Deci am murit. 1:19.12 .INT:ZI. Sunt viu & revoltat în
foaierul teatrului pocnind un securist peste spate. Ireal,
dar totuşi cât se poate de real după cum aţi putut vedea.
Un ireal parcă desprins din realităţile sau irealităţile lui
1989. Nu se mai ştia exact cine moare cine trăieşte, cine
e cu noi sau cine împotrivă. Faptul că am înviat în primul
meu film m-a făcut să cred că totul e posibil. Am murit în
faţa bisericii & am înviat în teatru. Am murit & am înviat
într-o “înscenare”, într-o “reconstituire” a revoltei noastre. Oh, de am putea face la fel în viaţa reală, să murim &
să înviem. Măcar ca popor, dacă nu ca oameni.
P.S. Am filmat scena în care sunt viu într-o zi de luni,
ca un arc în timp, ca o ironie a sorţii.

The repeatable and immortal
balcony scene
fusese deja de ani buni instituit de către regimul comunist
ca un singur tot, o entitate unică, aşa cum avea să remarce
ilustrul om de teatru Ion Sava, “Au pus îngerii & dracii în
acelaşi loc”. În mijloc, între cele două instituţii, pe corso,
cetăţenii, poporul, oamenii de rând, voi, noi, eu, aveau
să ducă lupte, să urle să se roage & să moară. Lovitură
de stat murmurau unii. Lovitură de teatru pentru alţii.
Plăcerea de a face analogii & de a mă juca “ca la teatru”
cu cuvintele aproape că mă obligă să spun “Lovitură de
teatru de stat”.
În tot acest timp, timpul revoluţiei, treptele & esplanada catedralei erau îmbibate de sânge. Acolo uşile erau
închise. Subiectul e încă sensibil. Trecem la altă poveste.
***
În anul doi de facultate (2004) făceam figuraţie în
primul meu film, un film despre revoluţia din 1989, “Sindromul Timişoara”, regia Marius Barna. Eram realmente
copleşit să mă aflu “pe platou” lângă numele grele ale
teatrului & cinematografiei româneşti: Gheorghe Dinică,
Ana-Ioana Macaria, Florin Zamfirescu, Şerban Ionescu,
Alexandru Repan etc. Ziua de filmare începea, ca la orice
film dimineaţa, iar noi studenţii, figuraţia, eram trataţi ca
zilieri, filmam tot ce apucam & tot ce ni se dădea, dornici
fiind să apărem cît mai mult & mai lung pe pânza ecranului. Am reuşit să apar în mai multe scene din film & am
filmat mai multe scene decâte au rămas în film. Acum însă
doar două dintre acestea au relevanţă & veţi vedea de ce.
(Următoarea bucată de text trebuie citită concomitent cu
vizionarea unor secvenţe din film pe youtube. Căutaţi vă
rog Sindromul Timişoara-film românesc).

The first movie Ovidiu Mihăiță played in was about
the Romanian Revolution. He died in one scene and was
alive again in the next one. In the real Revolution this
didn’t happen, not even metaphorically.

Die wiederholbare und unsterbliche Szene auf dem
Balkon
Der erste Film, in dem Ovidiu Mihăiță spielte, handelte sich um die rumänische Revolution. Er starb in
einer Szene und in der nächsten lebte er wieder. Bei der
echten Revolution passierte das nicht, nicht mal im metaphorischen Sinne.

Ovidiu Mihăiță: Az örökké ismétlődő & halhatatlan
erkélyjelenet
1989. december 18-án a színházak bezártak. A
tragédia kiköltözött az utcára. A színház erkélye lett
a forradalom szószéke. Akaratán és tudtán kívül
tanúnak hívta a közönségét egy nagyszabású és véres
utcai performanszhoz, ami éppen akkor írta be magát
a történelembe.
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să plecăm din țară în voiaj de nuntă și ne-au răspuns că
putem să plecăm dar pe rând, nu amândoi odată!! Am
reusit să plecăm abia după trei ani de la căsătorie.

Interviurile Teatrul ca Rezistență

Arturo Ui în viziunea
lui Reus și jucat de Ion
Haiduc era Ceaușescu!
Mariana Voicu, secretar literar Teatrul Național Timișoara,
autoarea volumelor de Istorie a TNT, în dialog cu Cristina
Modreanu

Ai fost secretar literar al Teatrului Național din
Timișoara în perioada 1970-2010. Cum ai reușit să rămâi
atâta timp în teatru?

Mi-ai trimis - și îți mulțumesc pentru asta - o listă cu spectacolele pe care tu le crezi cele mai bune din 1970 și până în
1989. Numele lui Ioan Ieremia apare cel mai des ca autor al
unor spectacole remarcabile din acea perioadă.
Da, eu fac diferența între artistul și omul Ieremia. Și
o fac pentru că am văzut toate repetițiile lui Ieremia și
îl apreciam ca artist, deși a făcut multe porcării. După
Revoluție treceam pe lângă el pe stradă ca pe lângă un
bolovan și el se uita la mine și nu înțelegea de ce. Teatrul
e o lume de oameni extrem de manevrabili și foarte mulți
l-au tolerat în ideea că ”dacă se întoarce?” Dar eu nu sunt
actor, eu sunt un om riguros. Pe de altă parte, cum spuneam, am văzut cum s-au ridicat spectacolele lui, cum s-au
fasonat, cum lucra cu actorii și aceste spectacole erau
cele mai bune. Eu respect aceste lucruri. În rest, cum e
omul? Altă gâscă, în altă traistă...

Dintre toate aceste spectacole pare să
fi avut cele mai multe probleme cu
cenzura cel numit Studiu osteologic
al unui schelet de cal aflat într-un
mormânt avar din Transilvania, piesa
lui D.R. Popescu regizat de Ioan Ieremia. A avut 6 vizionări ideologice,
consultare cu publicul, scene tăiate
la vizionare . Cum de n-a fost pur și
simplu interzis?

Cel mai mare noroc al meu
a fost căsătoria cu Sandu. Eu
eram deja îndrăgostită de teatru,
lucram din 1970 la Național, iar el
înțelegea tot. Ne-am căsătorit în
1982. Cât timp am scris cele peste
1100 de pagini ale celor două volume cu istoria Teatrului Național veneam acasă pe la 8-9 seara.
El venea uneori să mă ia, odată
ne-au încuiat pe amândoi pompierii în teatru. Am dormit acolo
peste noapte, el pe un scaun, iar
eu pe canapeaua din Opera de trei
parale pe care de obicei dormea
un câine. Sandu era profesor universitar și dimineața și-a sunat un
coleg să-i țină locul, pentru că nu
putea să meargă așa la cursuri...
El era cel care gătea, el avea grijă
de glicemia mea, el este și acum
cel care nu-și pierde niciodată
firea. De curând am fost la o întâlnire cu colegii lui de la terminarea
liceului, la Craiova, și el m-a filmat dansând în scaunul cu rotile,
în care mă aflu de la amputarea
piciorului. Îmi amintesc că după
ce ne-am căsătorit am cerut voie

În primul rând exista și din
partea realizatorilor un fel de
autocenzură, mai ales la actori
și mai ales când venea comisia
să bage de seamă. Iar după aceea
nu-i mai puteai opri pe actori să
spună o frază cum vroiau ei. La
Studiu osteologic... îmi amintesc
că m-am dus la directorul de la
ITSAIA Timișoara, un adevărat
domn, care mi-a dat 25 de băieți,
ingineri tineri, care au venit la
vizionare alături de comisie
și au fost instruiți de mine în
prealabil cu privire la ce să nu
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înțeleagă din spectacol dacă sunt întrebați de comisie.
Erau vizionări cu public limitat, în ideea consultării
oamenilor muncii, iar după aceea se discuta cu membrii comisiei de la județeana de partid pe cultură. Iar
băieții ăștia erau ”trandafiri”! Ne pricepeam și noi să
fim tâmpiți, că asta nu e greu.
Și ăsta e doar un caz în care am lucrat bine cu directorii de fabrici. Ce făceau unii dintre ei atunci ca să ne
ajute era la limita legalității: îmi aduc aminte în perioada autofinanțării care ne-a dat activitatea peste cap, am
făcut un contract cu o întreprindere să ne plătească să
facem nu știu câte mii de afișe cu protecția muncii, noi
am printat 6 la tipografie ca să le atașăm la factură, iar
ei ne-au dat toți banii ca să plătim salariile. În cele din
urmă a descoperit securistul teatrului la un moment
dat, dar spre surprinderea mea n-a făcut nimic.

la nivelul ăsta. Era o lume frumoasă, așa cum era ea...
Pe atunci, teatrul era o cale să ascunzi o parte de lume,
să păstrezi misterul, acum toată lumea își pune poalele
în cap.

Îți lipsește teatrul de când ai plecat?
Câteodată plâng noaptea pentru că nu mai pot
ajunge în biroul meu unde am petrecut atâția ani și unde
mi-am păstrat toate cărțile de teatru, pe care când am
plecat le-am donat instituției. Din 2010, de când m-am
pensionat, am solicitat contract de voluntariat – dacă
mi-a dat Dumnezeu șansa ca în ciuda bolii mele să fac
atât de multe, atunci eu nu pot să mai cer bani. Visam
să fac și volumul trei al istoriei TNT dar fără să mă pot
deplasa și să consult arhiva nu cred că voi mai reuși.

Și totuși, după o serie de probleme similare, spectacolul
Ascensiunea lui Arturo Ui nu poate fi oprită, de data
asta în regia lui Emil Reus, a fost până la urmă scos din
repertoriu..
La Arturo Ui... toți membrii comisiei au primit textul original, l-am copiat și l-am împărțit, iar în spectacol
nu s-a mișcat nici o virgulă din text. Dar tonul nu-l putea
controla nimeni. Arturo Ui în viziunea lui Reus și jucat
de Ion Haiduc era Ceaușescu! Avea tonul lui, avea gesturile lui... iar cei din comisie stăteau cu textul în mână
și n-au putut să se lege de nimic. Și oricum, la vizionare
tonul și gesturile fuseseră mai controlate, în orice caz
auto-supravegheate, de-asta a ieșit la public spectacolul.
Dar nu s-au liniștit. Au găsit o soluție în cele din urmă
prin drepturile de autor, când reprezentanții lui Brecht
au cerut să fie plătite și atunci l-au scos din repertoriu
după numai 18 reprezentații. Dar la alea 18 reprezentații
s-a dărâmat sala de câtă lume a venit!

Deci un alt regizor excelent al TNT a fost Emil Reus.
Reus era un excelent regizor, dar și un excelent
actor! El avea un cerc al lui, cu alte personalități din
Timișoara, literați, medici, intelectuali, era și Ucu pe
lângă ei (Ion Haiduc) cu care își petrecea serile la Casa
Universitarilor. Se întâlneau și se chitrofăneau, dar
mintea lor sclipea mai tare decât îți poți imagina. Am
fost și eu într-o seară și i-am ascultat și nu mi-a venit
să cred!

Și nu erau urmăriți, nu vorbeau împotriva regimului,
comentau situația politică?
Nuuu, la nivelul lor discutau probleme de profunzime, de cercetare, li se fâlfâia de politică, nu coborau

Arturo Ui in Reus' vision and
played by Ion Haiduc was
Ceaușescu!
Mariana Voicu, the literary secretary of the National Theatre in Timișoara between 1970 and 2010, talks
about the activity of two directors and how some anti-regime plays could pass the evaluation of the Committee.

Arturo Ui in Reus' Vorstellung und gespielt von Ion
Haidus war Ceaușescu!
Mariana Voicu, die Dramaturgin des Nationaltheaters Temeswar zwischen 1970 und 2010, spricht
über die Arbeit von zwei Regisseuren und wie einige
regierungsfeindlichen Aufführungen die Überprüfung
des Zentralkomitees bestehen konnten.

Reus víziójában és Ion Haiduc címszereplésében Arturo
Ui Ceaușescu volt!
1983-ban mutatta be a temesvári Nemzeti az Arturo
Ui feltartóztatható felemelkedését. A bizottság nem
tudott belekötni az eredeti Brecht-szöveget használó
előadásba és a színészek visszafogott játékába, így
került az előadás közönség elé. Utána viszont már nem
lehetett kontrollálni a hangsúlyokat.
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Teatru și politică în
comunism. Forme de
rezistență pe scenele
timișorene (I)
de Cristina Modreanu
E foarte greu, dacă nu imposibil să înțelegi din
perspectiva de azi, a unui om trăind într-o lume liberă,
în care poți spune ce gândești, asumându-ți conștient
consecințele, dar nepunându-ți prin asta ființa proprie
sau familia în pericol, ceea ce ți se menționează ca fiind
act de rezistență culturală în România comunistă. În
teatru, rezistența însemna atunci subtextul adus la
suprafață, sau metatextul adăugat de regizor pentru a
completa sau deraia sensurile unui text. Acestea puteau
deveni subiect de ample dezbateri în timpul regimului
comunist, iar intenția de a completa înțelesurile unui
text, fie el clasic sau contemporan, prin intervenții
regizorale de natură să spună o altă poveste sau să spună
povestea altfel, aducând-o mai aproape de realitățile
trăite atunci, era pasibilă de a fi incriminată de organele
de partid însărcinate cu cenzura.
Pentru a înțelege însă câte ceva din această luptă dusă
pe tăcute - fiindcă rareori lucrurile se spuneau deschis, de
obicei ele erau sugerate, ascunse sub sintagmele prăfuite
ale limbajului docrinei de partid sau pur și simplu trecute
sub tăcere - trebuie să știi cât mai multe despre atmosfera
vieții cotidiene a oamenilor care trăiau acele vremuri,
despre felul în care le era structurată viața publică și
cea intimă, adesea în contradicție deplină una cu alta.
Într-un fel cu totul unic și extrem de greu de explicat
azi cuiva care nu a trăit această dedublare, aceste vieți
erau complet separate, iar cei mai mulți oameni, în
special cei care făceau parte într-un fel sau altul din
sistem, se luptau să le țină paralele pe cât posibil.
Într-un interviu dintr-un alt proiect de cercetare a
arhivelor teatrelor, Comedia Remix, regizorul Lucian
Giurchescu mi-a spus că el și colegii lui se simțeau liberi
să spună ceea ce gândeau numai când plecau din țară,
altfel nu.
Existau, desigur, și cei care nu făceau direct parte din
sistem, nu aveau sau aveau rar interacțiuni cu partidul,
și erau prin urmare mai puțin supuși acestui exercițiu
de dedublare. Într-unul dintre interviurile Teatrul ca
Rezistență, regizorul de film Andrei Ujică, originar din
Timișoara, dă ca exemplu în acest sens familia sa, o
familie de intelectuali, buni specialiști, de care regimul

avea nevoie și care a putut rămâne neînregimentată
politic.
Teatrul era însă, vrând-nevrând, parte din sistem,
iar munca în teatru era atent controlată de partid care
folosea artele pentru propagandă și era mereu la pândă
ca să prevină transmiterea altor mesaje decât cele
oficiale. Ceea ce încercau oamenii de teatru era să se
conecteze la acea secțiune de viață privată a spectatorilor
lor, cea neatinsă sau măcar protejată de discursul oficial
care sufoca viața publică. Teatrul încerca să atingă acea
zonă intimă, atent apărată de către orice adult trăitor în
România comunistă și care gândea cu propria minte.
În această categorie intrau oameni din toate categoriile
sociale deopotrivă, atât intelectuali, fie ei provenind din
familii vechi, fosta mic-burghezie pusă acum la zid de
noul regim, sau noii intelectuali, proveniți din rândurile
familiilor modeste, cu ceea ce comuniștii numeau ”origini
sănătoase”, dar și muncitori nemulțumiți de condițiile
de muncă și viață care, mai ales spre sfârșitul anilor 70
și în deceniul 80, se deteriorau tot mai mult, precum și
țărani încă suferind de anularea brutală a dreptului la
proprietate, prin colectivizare.
Din ultima categorie ajungeau mai puțini oameni
la teatru, dar o bună parte dintre muncitorii din fabrici
și întreprinderi obțineau bilete prin sindicat (uneori
chiar fără să le solicite, sindicatul fiind în bune relații cu
organizatorii de spectacole angajați de teatre să umple
sălile), iar pentru intelectuali teatrul era una dintre
primele alegeri de petrecere a timpului liber.
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Alegerea lui...
Ion Iliescu
În perioada analizată în cadrul proiectului Teatrul
ca Rezistență (1960-1989), sfera politică intervenea foarte des în cea culturală, iar uneori ciocnirile deveneau
extrem de interesante, chiar și atunci când cei care
acționau erau așa numiții ”activiști buni”, importalizați
și în piese de teatru și filme ale vremii. Întâmplarea
face ca un asemenea ”activist bun” să fi intervenit la
Timișoara, într-un spectacol controversat . Este vorba
despre un personaj istoric, Ion Iliescu, viitor președinte al României post-revoluționare, pe vremea aceea
activist de frunte al organizației județene de partid
Timiș. Dramaturgul sovietic Alexei Nikolaevici Arbuzov
inclusese intenționat un mecanism dubitativ în corpul
piesei sale, imaginând două alternative de sfârșit și
lăsând la latitudinea regizorului pe care dintre ele o
pune în scenă, posibilitatea de a le include pe amândouă fiind și ea valabilă. Activistul de partid care era
eroul piesei are de făcut o alegere, să fie cu totul de
partea partidului într-o chestiune morală complexă sau
să ezite, înclinând balanța înspre propria conștiință.
Prezent la o vizionare înaintea comisiilor desemnate
special pentru asta, Ion Iliescu a ”sugerat” să se păstreze
numai un final, acela în care eroul mergea ferm pe
drumul partidului, fără dubii. Doina Popa, secretară
literară a TNT, explică în interviul pe care i l-am luat
pentru Teatrul ca Rezistență: ”S-a făcut cum a zis el,
pentru că el venea cu drag la repetiții și spunea ”uite,
asta ar trebui schimbat”, adică pregătea exact ceea ce
aceia care veneau la vizionări spuneau. Era nemaipomenit ca, vorba aceea, vârful, să-ți spună ce să faci și pe
urmă să-ți dai seama că acolo unde el spunea și actorii
și regizorii mai modelau, țineau cont și nu prea, acolo
erau discuțiile” .
Dar spectacolul are o poveste și mai complicată,
pe care am găsit-o povestită într-o scrisoare de 24 de
pagini datată 29 noiembrie 1972 și semnată de Silviu
Leuciuc, numele real al regizorul Sergiu Savin. Paginile
păstrate în arhiva Direcției județene Timiș sunt scrise
pe un ton pasionat, sincer, plin de frustrarea omului
tânăr și talentat care nu înțelege de ce nu i se permite
să-și manifeste talentul în instituția în care este angajat.
Scrisoarea este o analiză lucidă, chiar dacă unilaterală,
a stării instituționale a TNT la începutul anilor 70, sub
direcția actorului Gheorghe Leahu.
Din scrisoare reiese că Savin a lucrat trei spectacole
rămase neterminate la TNT, apoi a coordonat pentru o
vreme studioul înființat de Gh. Leahu pentru dramaturgia locală, dar fără rezultate remarcabile, în lipsa

sprijinului direcției teatrului, iar apoi a debutat cu Arca
bunei speranțe, spectacol de succes care i-a adus, se
pare, ostilitatea directorului teatrului, nemulțumit că
nu juca în el. Favorizarea spectacolelor proprii este și
astăzi o ”strategie” a directorilor de teatru actori sau
regizori, lucru care dovedește o lipsă de perspectivă
mai amplă, o viziune în adevăratul sens al cuvântului.
Se pare că există o continuitate în timp a acestei probleme ce derivă din alegerea managerilor din rândul
artiștilor, care rareori pot fi obiectivi.
Revenind la spectacolul discutat aici, scrisoarea
face clar un aspect: Savin nu a regizat de bună voie spectacolul cu piesa Alegere, el i-a fost comandat de către
direcție, fiind invocat numele lui Ion Iliescu, cel care
aproba repertoriul teatrelor din Timișoara. Tânărul
regizor, care se plânge că nu a montat de când a fost
angajat în teatru nici un titlu propus de el, ci numai
comenzi, ar fi vrut să pună în scenă un clasic, ceea ce
nu s-a aprobat.
E greu de restabilit adevărul în acest caz, dar dacă
este adevărat motivul invocat de Gh. Leahu, înseamnă
că e posibil ca piesa Alegere să fi fost preferată chiar
de către Iliescu, ceea ce înseamnă că acesta a avut un
cuvânt de spus în privința acestui spectacol de două ori,
prima dată pentru includerea titlului în repertoriu, iar
a doua oară pentru alegerea finalului dintre cele două
propuse de dramaturg, după cum spuneam la început.
Tânărul regizor era nemulțumit de calitatea piesei
care i se impusese, pe care susține în scrisoarea lui către
autorități că nu o citise nimeni din Consiliul artistic al
teatrului și nici măcar directorul instituției, ceea ce
întărește convingerea că alegerea/recomandarea piesei
îi aparținea altcuiva.
Un singur membru al Consiliului, susține Savin, a
citit piesa din întâmplare și a declarat-o ”proastă”, iar
publicul nu a fost nici el încântat. De ce să fi fost atunci
această piesă inclusă în repetoriul TNT? Și de ce să fi
insistat atât directorul, folosind chiar amenințarea cu
”orientarea ideologică” a tânărului regizor, probabil
insuficient de loial partidului comunist?
Plângerile regizorului sunt fie ignorate de către
director, fie în cele din urmă discutate prin prisma conținutului rezultat în urma repetițiilor. Lipsa
de disciplină a echipei artistice, condițiile de lucru
improprii sunt mai puțin comentate decât ”rezolvările
regizorale” declarate de Leahu ”de-a dreptul primejdioase”. Aspectele ideologice sunt folosite din nou, și
în acest caz, ca argumente într-o controversă strict
profesională, în care în mod normal nu ar fi avut ce să
caute. Numai că lucrurile se confundă în teatrul acelor
decenii, iar planurile politic și profesional sunt greu
de ținut separate. Într-o întrunire pentru discutarea
problemelor înainte de vizionarea spectacolului de
către comisia ideologică, Leahu ia partea actorilor în
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fața regizorului, a cărui autoritate o subminează fățiș
și cu acuze periculoase, care îl puneau în pericol pe
tânărul regizor.
În mod neașteptat, unele dintre plângerile formulate de Sergiu Savin sunt confirmate dintr-o altă sursă,
anume dosarul alcătuit de Securitate pentru urmărirea
activității Teatrului Național din Timișoara . Sursa Securității (A.D.) face mai multe rapoarte privind atmosfera
deloc propice creației din teatru și menționează și ea/el
faptul că directorul Gheorghe Leahu promovează numai
spectacolele în care joacă. Mai mult decât atât, în Nota
de la Securitate se precizează că Leahu condiționează
prezența în teatru a unor regizori colaboratori prin distribuirea sa. În această situație s-ar fi aflat, susține A.D.,
regizorul Ioan Helmer de la Arad, la care s-a renunțat
fiindcă ”nu l-a văzut în rolul principal” pe director.
În cele din urmă, cum spuneam mai sus, Ion Iliescu
vede înaintea comisiei o repetiție cu Alegere și recomandă unele schimbări, alegând și finalul piesei, dintre
cele două propuse de dramaturg, evident acela în care
activistul nu ezită și merge ”pe linia partidului”. Este
interesant faptul că acest detaliu semnificativ nu este
menționat de către regizor în scrisoarea lui datată la o
lună după premieră, consemnată la 31 octombrie 1972,
dar este amintit de secretarele literare ale teatrului,
Doina Popa și Mariana Voicu, ambele active în teatru
la acea dată.
Directorul Gh. Leahu este schimbat un an mai târziu, încheindu-se astfel o lungă perioadă în care acesta
a condus TNT, între 1956 și 1973, cu rezultate mixte.
Alegere este singurul spectacol din repertoriul TNT în legătură cu care se consemnează/este
amintită de către martori o implicare atât de pronunțată a activistului Ion Iliescu, la acea dată
vice-președinte al Consiliului Județean Timiș, marginalizat la Timișoara în perioada 1971-1974 de
către Ceaușescu, care îl considera o amenințare.

Theatre and Politics during
Communism. Types of resistance on Timșoara's stages
Cristina Modreanu suggests that the resistance
through culture during the communist regime can be
understood by looking in the archives of the theatres.
She investigates two performances - Choice (1972) and
Osteological Study (1981).

Theater und Politik während
Kommunismus. Formen von
Widerstand auf Temeswars
Bühnen
Cristina Modreanu meint, dass der Widerstand
durch Kultur während des kommunistischen Regimes
kann verstanden werden, indem man sich die Archiven
der Theater ansieht. Sie untersucht zwei Aufführungen
- Wahl (1972) und Osteologisches Studium (1981).

Cristina Modreanu: Színház
és politika a kommunizmusban. Az ellenállás formái a
temesvári színpadokon (I.)
A temesvári Nemzeti két megosztó előadásának
háttértörténetét tárgyaló esettanulmányban szó
kerül Ion Iliescu pártaktivista és temesvári Nemzeti
kapcsolatáról, a szakmai vitákban döntő pártideológiai érvekről, a cenzúra abszurd mechanizmusáról és
kijátszásának lehetőségeiről.
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Alexa Visarion
despre spectacolul
lui cu "Trei surori"
la Teatrul Național
Timișoara
Pot să spun că spectacolul avea rang teatral înalt
prin viziune și realizare. Era un spectacol care concura
marile spectacole europene la acea dată. O idee importantă era aceea că iluziile fac parte din mistificare dacă
sunt întreținute doar pentru a umple cu ceva vidul existențial. Multe personaje aveau interpretări inedite, revoluționare pentru acele timpuri. (Ex. Verșinin, Kulighin, Andrei, cele trei surori, dar și doctorul Cebutichin).
Un detaliu interesant - cu toate că făcuse doar rău prin
bârfă directoarei teatrului, Gheorghe Leahu a fost acceptat de aceasta în distribuție. A încercat, sistem 100%
românesc, să comenteze în repetiții "dictatura" doamnei
Lucia Nicoară. Eu controlez timpul de repetiții și eficiența
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lucrului la scenă. De aceea, nu permit în niciun fel întârzieri și abateri de la programul fixat.
Directoarea Lucia Nicoară a fost obligată să fixeze
o ședință PCR înaintea unei repetiții promițându-mi
că nu va fi în niciun fel perturbat programul. Dar... s-a
întârziat cu 10-15 minute, directoarea și-a cerut scuze
și eu am acceptat să nu iau în serios incidentul. Gheorghe Leahu mi-a spus că trebuie să fac scandal, că artisticul este subjugat prin această directoare propagandei.
Pentru că era slab în rol, l-am înlocuit. Eh... Gheorghe
Leahu, artist emerit, a scris o reclamație la Comitetul
Central al PCR spunând că a ieșit din distribuție pentru
că regizorul spectacolului vrea să suspende ședințele
de partid și că lucrând acest text important Alexa Visarion nu vrea să țină cont de ideologie, de politică și de
linia Partidului. Eram în 1988. Mai fusesem reclamat de
domnul Sergiu Nicolaescu, tot în acei ani, direct către
Nicolae Ceaușescu, cum că "există un fenomen de antipatriotism apărut în cinematografia română - Lucian
Pintilie și Alexa Visarion".
Am fost chemat la Direcția Teatrelor al CCES (Comitetul Central al Educației Socialiste, n.red) să dau o

Alexa Visarion on his
performance Three sisters
at the National Theatre in
Timișoara
Alexa Visarion replaced one of the actors, Gheorghe
Leahu, in the performance Three sisters because he
was underperforming. Gheorghe reported him to the
Central Committee and the theatre show disappeared
soon after that

Alexa Visarion über seine
Aufführung Drei
Schwestern am
Nationaltheater Temeswar
Alexa Visarion ersetzte einen der Schauspieler,
Gheorghe Leahu, in der Aufführung Drei Schwestern,
weil seine Leistung schwach war. Gheorghe zeigte ihn
beim Zentralkomitee an und die Theateraufführung
verschwand kurz danach

Alexa Visarion a
Temesvári Nemzeti
Színház Három nővér című
előadásáról
declarație, să spun ceea ce s-a întâmplat... Pentru că
spectacolul a fost socotit un spectacol de excepție de
către cei care l-au văzut și analizat, dar reclamația lui
Leahu nu putea rămâne fără ecou, familia Robert și
Margareta Lintz, care aveau depuse actele să emigreze
în Germania de câțiva ani buni, acum, după 6 reprezentații au primit aprobarea și au fost grăbiți să părăsească țară. El juca Baronul și ea, Irina. Spectacolul
s-a stins brusc.
Am aflat detalii privind graba aprobării vizelor celor
doi după Revoluție. Tot atunci am primit o fotografie,
eu în prim plan și undeva în spate, cu jumătate de chip,
Gheorghe Leahu. Îmi trimitea fotografia cu mențiunea
pe spate: "ca totdeauna dumneavoastră în prim plan și
eu undeva în spate".... Mă văzuse pe 22 decembrie în
Balcon. Nu i-am răspuns nimic, niciodată. Mi-a fost
greață. A murit după câtva timp. Să fie iertat!

Alexa Visarion rendező g yenge teljesítményéért eltanácsol egy színészt a Három nővér
szereposztásából. Alexa Visariont ezután feljelentik pár tellenességér t, a sza kmai elismerésnek örvendő előadása lekerül műsorról.
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