N, 1. POPA -, IJIRECTOR AL 'l'ItATIUJI,UI
NATIONAL mHNIAŞI
SORINA
BĂLĂNESCU
Era omul potrivit pentru această dificilă misiune. Sub priceputa conducere a
unuia din cei mai distinşi cărturari ieşeni .- îşi intitula articolul un gazetar de la
"Opinia", la 10 octombrie 1946, prezentându..l cititorilor pe noul director al
Naţionalului ieşean. ProfesorulN. l. Popa cunoştea foarte bine trupa: ani la rând
făcuse parte din prestigiosul comitet de lectură al Nationalului. Stagiuni În şir
redactase programele
sală, perpetuând, cum singur o va mărturisi, grija
predecesorului său, Andrei Otetea, pentru prezentarea În acele programe a
autorului, a textului dramatic şi a dificultăţilortehnice legate de montareapiesei.
Pentru Teatrul din laşi profesorul Popa Încerca un ataşament mai special: În
februarie 1946 murise fratele său, Victor Ion Popa, omul de teatru, al cărui destin
se împletisecu cel al Nationaluluidin Iaşi.
Când, În vara secetoasă a anului 1946, accepta după destule ezitări să preia
direcţia celui mai vechi teatru din ţară, direcţie rămasă vacantă după transferarea
profesorului Andrei Oţetea la Universitateadin Bucureşti, profesetul N. 1. Popa
bănuia, probabil, ce-I aşteaptă >-o trudnică incercare de a scqat instituţia ce-i
fusese încredinţatăspre conduceredin impasul În care se afla, lâ mai puţin de doi
ani de la Întoarcereadin refugiu. Era nevoie de o mână de gospodarpriceputpentru
fi.repara cu bani puţini edificiul atins de suflul bombelor,pentru Il Încălzi sălile de
repetiţii, scena şi saia de spectacol,pentru a reface mobilieruldistrus ori numai...
împrumutat.Actorii şi personalultehnic, muncitoriidin teatru erau mai tot timpul
flămânzi, iar cererile de avans la casierie se repetau cu disperată râvnă. Pus să
gestioneze, În anul foametei şi al iernii cumplite, cea mai prestigioasă institutie
teatrală.din România,cu o clădire abia ridicatădintre ruinele războiuluidevastator,
profesorulPopa va dovedi surprinzătoarecalităţide administrator,greu de bănuit la
omul de bibliotecăce fusese până atunci. Un manager perfect....am spune astăzi, cu
un cuvânt intrat de curând în uz. Primele decizii de interior ale noului directorcele din octombrie ]946 .- au dam! de a-i pune pe gânduri pe cei certaţi cu
disciplina. În buna tradiţie a predecesorilor săi, directorii-profesoriuniversitari
lorgu Iordan şi Andrei Oţetea -- va sancţiona fără ezitare orice întârziere de la
repetiţii ori spectacole; vizite inopinate, în miez de noapte, În cabine şi săli de
repetiţii, vor descoperi semne ale dezordinii şi neglijentei, Avertismentelescrise,
apoi amenzile îi vor convinge pe cei recalcitrantide nevoia disciplinei.N. 1. Popa
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nu uită să precizeze de fiecare dată când ia o măsură aspră >-şi necesară că
măsura în cauză este pentru demnitateateatrului.Sancţiunilevizeazămai cu seamă
situaţiile care pun În pericol, din neglijenţăÎn serviciu, viaţa actorilor."Ahia venit
la direcţia Teatrului Naţional-- citez din decizia luată În ziua de joi, 26 octombrie
1946 -, constat mari scăderi În ce priveşte starea de curăţenie, [." 1 disciplina şi
simţul datoriei, când primele virtuţi ale unui regim democraticsunt tocmai munca
ordonată şi disciplinastrictă, care cer un devotamenttotal. Sunt ferm hotărât să le
readuc cu orice preţ ia Teatrul National" (Fondul Teatrului National,
1,
Arhivele Statului din Iaşi pe anul 1946,fila 124).Prezentla spectacole, directorul,
căruia nu-i scapă nimic, va constata că unii interpreti "Îşi permit libertăţi
neartistice" (În spectacolulcu Otrava după Zola, Il. 11.).Fulgereledirectorialenu
intârzie să se abată asupra vinovaţilor:"voi recurge la sancţiuniin faţa delictelor
contra bunuluigust" - citim În decizia din 21 aprilie 1947(Dosar2, fila 16),
Mâna care ameninţă ştie să şi gratuleze:membrilor"comitetuluide Interior"
(actorilor Remus lonaşcu, Constantin Protopopcscu,Paul Varduca şi Mărioara
Davidoglu) li se mulţumeşte prin Decizia cu IlL 42 din 12 februarie 1947: .,În
mijlocul lipsurilorde tot felul Îmi face plăceresă citez
cazuri de deosebitzel
şi multă râvnă" (Dosar I 2, fila 156).
Dintre iniţiativelesale cu un impactspecial asupra bunului mers al institutiei
merită măcar pomeniteurmătoarele:
1. Crearea "FonduluiState Dragomir pentru ajutorareacoleotivuluiteatral in
viaţa sa economică sub toate aspectele" (în martie J947). La intrareain vigoare II
noii legi a teatrelor,in vara aceluiaşian, fondulse va desfiinţa;
2. Directorul iniţiază concursuri de bursieri ai Teatrului Naţional din laşi,
pentru ca locurile rămase libere prin plecarea la Bucureştia unor actori mari şi
inconfundabili O-am numit pe Constantin Ramadan, Anrel Xlhiţescu, Angela
Luncescu,Aurel Munteanu,ŞtefanCiubotăraşu)să fie completatecu actori tineri şi
talentati. Vor deveni actori ai Naţionalului ieşean Puiu Sirnioncscu,
Macovei,Vera Olănescu,Puia Mihăilescu;
3. Directorul nu uită că este profesor dorinţa lui cea mai mare este să
pregăteascăun public avizat pentru teatru. lată de ee va apărea, la premiere,În fata
cortinei, pentru a prezenta spectacolul din acea seară. La inaugurareastagiunii
194611947,N. 1. Popa va rosti un cuvânt introductiv plin de căldură despre
personalitatealui Q. M. Zamfirescu,autorulcomedieitragiceDomnisoaraNastasia.
Val. Panaitescu,fostul studental profesoruluiN. L Popa, îşi va aminticu emoţie,in
1977,că se număraseprintreelevii intcrnişticareavuseserăprivilegiulde a fi invitati
de directorÎn loja sa pentrua discuta,în.allza unor spectacole,desprepieselejucate
şi interpreti]lor (vezi Val. Panaitescu,ProfesorulN. 1. Popa la 80 de ani. în .Anuar
de lingvisticăşi istorieliterară",tomul XXVI(1977--1978),p. 210);
4. Directorulface publică decizia fermă de a deprindeşi publicul, nu numai
colectivul Teatrului Naţional, cu discipliria,"cu punctualitatea,cu tinuta demnă.
Vom începe spectacoleleprecis, vom condamnaapoi intrărileÎn sală şi vom urmări
sistematic îndepărtareaunor triste deprinderi tolerate de cinematografe:fumatul.
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zgomotul.Teatrul este un templu de artă şi se cere respectat" (in "OpÎnia" de joi,
10.octombrie 1946). Şi se va ţine de cuvânt, În pofida protestelor, timide, ce-l
drept, ale unor virtuali spectatori Dacă ou greşesc, vreme de câteva.stagiunidupă
ce expirase mandatul de director al profesorului N. 1. Popa, măsura a rămas
valabilă;
5. Spirituldemocraticde care se simte ataşat cu toată sinceritateaîl Îndeaml)
s.âatragă publicul tânăr şi foarte tânăr la teatru: elevilor de liceu şi studenţiior'le
oferă bilete cu preţuri reduse,nu mai puţin muncitorilordin fabrici (suntemÎntr-o
vreme când pentru aceiaşi muncitoriCercul Franco-Român.Luteţia' organizează
cursurigratuite de limba franceză);
6. Când situaţia materială a actorilor şi a corpului tehnic atinge cote
alarmante, directorul se simte obligat să consulte sindicatul mixt al artiştilor,
scriitorilor şi ziariştilor,pentru fi.Întocmi un memoriu ce urmează a fl Inmânat la
Bucureştiministruluiartelor,senatoruluiMihailSadoveanuşi--, de ce nu?,.·primului
ministru Petru Groza, Zis şi făcut Însoţit de doi bătăioşi delegati ai sindicatuluiactorii Mărioara Davidogluşi ConstantinProtopopescu-, domnul profesor Popa,
ajuns În capitală, descinde direct la Ministerul Artelor, apoi la primul ministru.
Cerinţeleactorilorvor fi toate soluţionatein favoarealor:'şi anume: salariile vor
dubla, ajungând la un regim egal cu al colegilor de la Naţionalul bucureştean;
subvenţia se va suplimenta cu o sumă importantă pentru perioada dinainte de
stabilizare; combustibilii ceruţi pentru încălzirea teatrului vor fi trimişi la timp.
Membrii delegaţiei ieşene mai cereau urgentarea apariţiei legii de organizare a
teatrelor din România,pentru a înlătura haosul ce domnea în viata teatrală, Legea
promisă va veni repede-repede:În Itma iunie 1947, legea cu pricina va duce la
comprimarea a 30% din personalul angajat, ia desfiinţarea tUjfor trupelor
particularedin ţară, la înfiinţareaunor comisii de cenzurăa texteloŢceurmeazăa fi
interpretatepe scenă, chiar şi în nevinovate spectacole şcolare. Itnportant este şi
turneul organizat la sugestia directorului, înainte de plecarea Ia Bucureşti, În
ianuarie 1947,La 1 martie 1947,În toiul repetitiilorcu Otrava (premierava fi pe 5
aprilie), directorul N. I. Popa le cere actorilor, dar şi maşiniştilor, croitorilor,
peruchierilor şi electricienilor, "o disciplinare foarte severă - însăşi condiţia
noastră materială va f pusă În funcţiune de acest rezultat artistic" (Dosar 2, fila
90). Al doilea spectacolales pentru turneu va f Părinţi teribili ce Jean Cocteau,iar
pentru teatrul radiofonic -- la unicul post de radio din ţară la acea dată -- va fi
preferată comedia lui L L Mironescu, adaptarea Catiheţii de la Humuleşti. Ora
radiofonică din 8 iunie 1947 va fi prefaţată de cuvântul domnulu!profesor N, 1.
Popa, care va prezentatrupa ieşeanăşi interpreţiidin dramatizareadupă.L Creangă.
Exigenţii cronicari dramatici bucureşteni vor considera turneul drept UIIsucces;
lumeateatrală va descoperiactori mari.- de dramă şi de comedie,însă mai puţin un
stil regizoral (epoca marilor Ion Sava şi Aurel Ion Maican trecuse; Între timp
devenise bucureşteanşi originalul pictor scenografKiriakoff-Soroceanu).Nu e ţie
neglijat nici recepţia ce li se oferă ieşenilor la Parlament, nici faptul că fuseseră
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primiti cu flori la Gara de Nord de ministrul însuşi (Ion Pas), de Sadoveanuşi de
reprezentanţiai primuluiministru.Sunt tot atâtea semnecă totuşi se poate - încă vorbi de civilitate, de normalitate În relatiile oficialităţilor cu artiştii. Şansa
dircctoruluiPopa a fost aceea că stagiuneain care a răspunsde destinele Teatrului
Naţional din Iaşi a coincis cu ultimul an de normalitate culturală. Oricât de
debusolatăva fi fost comunitateaartiştilor şi, mai ales, oricât de mizerabilevor fi
fost condiţiile traiului de fiece zi şi ale muncii'În teatru; urbanitatea,deocamdată
refractarăla proletcultism,îi obligă - şi pe ziarişti, dar mai cu seamă pe oamenii
politici- să afişeze o curtoazieantebelicăÎn relaţiilecu actorii şi cu directorullor.
De o anume normalitateţine şi perpetuareaunei alte generoase traditii teatrale '"i
aceea de a reprezenta,la început de stagiune,o piesă din repertoriulnaţional. Este
ultima toamnă când teatrul îşi permite un asemenea "lux". Stagiunea imediat
următoare, când director va fi numit MarinIorda, un om de teatru de bună condiţie
intelectuală,comandasocială şi politică,deja simţitădupă aplicareaLegii teatrelor,
il va obliga să monteze o piesă sovietică, Aşa se face că stagiunea 1947/1948,
pentru prima dată în istoriaNaţionaluluide la laşi, se deschidecu un fals istoric •.'
piesa lui K. Simonov,Chestiunearusă. Deocamdatăsuntemin anul de graţie 1947,
ultimul an liber pentru artă, iar directorulpoate dispunecum voieşte de repertoriu.
Vagi, sfioase sugestii îi vin dinspre capitală - să monteze, pentru a fi În rând cu
lumea democratică,şi vreo piesă rusească.Directorulse scuză, pretextândcă nu ar
exista traducători calificaţi, că i-ar fi greu să facă rost de asemenea texte. NII-'
nimic- i se răspunde-, profesorulIorguIordan,ambasadoral RomânieiÎn U. R. S. S.,
va aduce neîntârziat cu prilejul vacanţei, gata tradusă, piesa după romanul
Mama de Maxim Gorki. .. Bucuria de a juca textul o va avea trupa În stagiunile
următoare.
Acelaşi directorva fi nevoit să renunţe la intenţiade a reprezentapiese noi şi
interesante din repertoriul francez şi american, deoarece impresarii autorilor
respectivi solicită sume imposibile.Pentru directorulN. 1. Popa repertoriuleste o
chestiunede principiu:nu va accepta piese.cestau "sub semnul şi cu predominarea
problematiciisociale; experienţa a dovedit eşecul spectacolelor de acest (el şi ca
artă şi ca sens social" ("Opinia", joi, 10 octombrie 1946).Mai mult: "A subordona
un Teatru Naţional unui programde esenţă politicăÎnseamnăa devia linia artistică
şi a-i scobori prestigiul". Consecvent cu acest program, nu va programa nici
scheciuri politice, nici texte cu mesaj şi nici piese româneştiabia apărute În scria
unor contrafaceriideologice, lipsitede har(începândCllstagiuneaurmătoare,teatrulle
va găzduinu o dată).Se vedecă linan de comunizateestede-ajunspentruca teatrulsă-şi
iasă din resturile sale fireşti, intrândÎntr-o lumede triste compromisuri.
La un deceniu de la încheiereadirectoratuluisău. profesorulN. 1. Popa va fi
solicitatsă dea un text pentru volumulomagiatal TeatruluiNaţionaldin laşi 14U
de ani de la primul spectacol În limba română. Cu un exces de modestie.
lmpărtăşind cititorilor ceva Din experienţa unei direcţii la Teatrul Naţional din
laşi, fostul director declara că ar fi vrut să facă mult mai mult, că nu-şi arogă decât

BDD-A1336 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 03:37:25 UTC)

5

DiRECTORUL
TEATRULUI

55

al fi incercat să
ce se începuse "sub directoratul de mare
autoritate şi
al
, Extrem exigent cu sine,
profesorul N, I,
constata că totuşi
ar fi
pozitiv, dacă se ţine
seama de starea materială li
său ar fi acela de a fi păstrat
neştirbit prestigiul instituţiei
a fi impus un repertoriu care echilibra,
după propria-i expresie, textul românesc
şi cei nou (Tache, Ianche şi Cadîr
de Victor
Popa, Steaua
nume Mihail Sebastian), marea dramaturgie
universală (Shakespeare şi
Schiller şi
B. Shaw) şi operele
contemporane(Undina Giraudoux, Patima de sub ulmi de O'Neill, alături de
Cocteau, Gaston Baty şi
Luchaire-, Aproape cer). Bunul gust, decenta şi
curajul de a propune valoarea fac din stagiunea 1946/1947o probă de rezistenţă
prin cultură, iar din directorulresponsabil-,-un vrednicom teatru,
NATIONAL

Apresle transfertdu professeur
AndreiOţetea. J'UU1iv(irsit
de Bucarest,pendantla
secheresse
del'etc1946,le
N.LPopaa
ladirection
duplusancientheâtredupays.
Lasaison1946-.1947
11co'inddeavecte dernieran de normalite
culturelle
eu Roumanic,
Lemerite
semitd'avoir
intactle
decetteinstitution,
d'avon
unrepertoire
quiequilibrait
le texteroumain
aussibicnclassique
que
et la grandedramaturgie
universelle.
Deses
inltiatives
'luionteu un
1ipartsurle bonderoulernent
de l'activitede cetteinstitution
nous
mentionnons
iessuivantes:
1 Lacreation
duFondsState
pomaiderlecollectif
theâtral;
2. Desconcours
deboursiers
dutheâtre,pomquelesplacesvacantes
soienYDccupees
parles
jeunesacteurstalentueux:
.
3.IIprepareunpublicavisepourletheâtreparpronoacer
desdiscours
inţl'oductifs;
4, Lesdedsiollsfermesde fain!apprem:lre
alipublicaussîel passeulemenl
aucollectifdu
Th6[Ure
Nationallu
disdplim!;
!
:;,Aux61eves
delYCtc
et auxetudiants
ona offertdesbm"tsIldesprlxrMuils,
Fac!41tatea
deLitere
Universitatea
"Al.1.Cuw"
laşi,Bulevardul
COf'O!l.
flr.ll
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