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Căutător de destine 
 
 
Ce privilegiu extraordinar să stai în fața unui mare actor și 

să-i urmărești, dincolo de discursul impecabil, gestul, mimica, 
adică să fii unic spectator al singurei reprezentații oferite 
pentru o idee: cartea. Întâlnirea cu marile personalități nu te 
strivește, ci te ocrotește, îți dă aripi, speranțe, vise și te face să 
înțelegi sensul profund al unei meserii care poartă pecetea 
artei. Dacă ar trebui să fac un portret interlocutorului meu, 
cred că nu aș scrie decât două cuvinte: Dorel Vișan. Cine oare 
ar avea nevoie de mai multe detalii? Cartea aceasta este o 
provocare, este un exercițiu sau poate chiar o metaforă a unei 
vieți puse în slujba frumosului, în slujba cititorului ca un 
premiu de fidelitate.  

 
Pușa Roth: Pentru că suntem  în epoca internetului, 

începem discuția noastră pornind de la părerea publicului 
exprimată pe site-ul dvs.: „Dorel Vișan este un actor fascinant 
cu o forță scenică rară. Cred că mai are multe de spus pe 
scenă…” Din punctul meu de vedere este o provocare. Cum 
răspundeți acestei provocări?  

Dorel Vișan: Aș avea multe de spus dar în contextul actual 
ce-aș spune eu nu se mai potrivește. Teatrul românesc, după 
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părerea mea, a intrat într-o fundătură beneficiind prea mult de 
libertate, s-a încurcat în propriile-i ițe sau, să zic așa, ițele 
libertății și atunci se abate foarte mult de la rosturile pe care le 
are și pentru care a fost creat: acela de a fi un loc de întâlnire al 
adevărului. Teatrul care se practică astăzi, pe mine nu mă 
mulțumește pentru că poate și lumea s-a mai schimbat – și nu 
poate, ci cu certitudine –, s-a mai schimbat și orizontul de 
așteptare, și al meu și al celor care mă ascultă sau mă citesc. 
Dar societatea nouă și lumea nouă care s-au creat au adus 
foarte multă confuzie, iar confuzia în artă nu duce la nimic. 
Teatrul este dialog. În lumea noastră care pare tot mai ciudată, 
în care oamenii parcă simt o plăcere din a-și pune „ochelari de 
cal”, în care înțelepciunea doar licărește palid din când în când, 
iar semnele decadenței se arată tot mai evidente, eu cred că 
dialogul între oameni poate fi o barcă de salvare care să ne 
ducă spre o lume cel puțin „locuibilă”.  

P. R.: – Sunt mai multe ținte: textul, actul regizoral și actul 
actoricesc…  

D. V.: – Actul actoricesc este, din păcate, cel comandat, ca 
să zic așa în serviciu comandat (râde cu subînțeles), textul este 
scris și dacă este scris de Shakespeare are un rost și o țintă și o 
trimitere, dacă este scris de către cineva care se crede 
Shakespeare dar care nu l-a citit pe Shakespeare, atunci are alte 
conotații, alte ținte și alte trimiteri. Și nu se mai poate mula pe 
limba actorului sau, cum zicem noi, nu stă bine în gura 
actorului pentru că el nu propovăduiește nimic, ci este doar un 
text. Din foarte multe puncte de vedere textele de astăzi au 
aceste necazuri și regizorii, nu știu de ce, aleg cu foarte multă 
nonșalanță aceste texte care de fapt nu spun nimic sau iau texte 
din clasici, pe care le maltratează. Or, tocmai aici este 
încercarea și provocarea cea mai mare a zilelor noastre: de a 
ști, vizavi de marea operă creată de clasici, cât să respectăm și 
cât să renovăm.  
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P. R.: – O fi spiritul de frondă față de vechi, să nu spunem 
clasic?  

D. V.: – Este și un spirit de frondă, că întotdeauna există un 
asemenea spirit și întotdeauna va exista. Nu este un lucru de 
neglijat. Dar n-avem ce face. Adică, vorba lui Caragiale, din 
această dilemă nu putem ieși.  

 
Râde molcom dar nici nu știu dacă râde cu râsul lui sau 

râde amar, pentru că atunci când deapănă gânduri, este un 
povestitor adorabil, o spune încet dar apăsat ca să înțelegem 
sensurile profunde ale ideilor exprimate. Un om care și-a 
închinat întreaga viață artei scenice și cinematografice. După 
o scurtă pauză, continuă parcă în ton de destăinuire.  

 
Este ceva mai grav, ceva mult mai grav. Artistul zilelor 

noastre își pierde rosturile devenind din propovăduitor și din 
duhovnic un fel de instrument de divertisment. Dispare 
seriozitatea, dispare profunzimea, dispare ceea ce Euripide 
spunea odată, și nu-l mai citim, că „rostul artei este acela de a 
face suportabilă această vale a plângerii”, cum numește el 
viața. De altfel, foarte mulți înțelepți aduc în discuție această 
idee că viața este durere. Buddha chiar spune că viața este o 
continuă durere atât pentru obiecte, cât și pentru oameni și are 
foarte mare dreptate. Deci aici este marele necaz al zilelor 
noastre: funcționăm la suprafață și nu funcționăm în pro- 
funzime. Eu consider că dacă teatrul s-ar întoarce măcar în 
poveste, în claritate, în înțelegerea mesajului său moral, la un 
pic de realism, și-ar îndeplini mai bine misia de a-i elibera pe 
oameni de tristețe și, de ce nu, chiar de singurătatea care ne-a 
cuprins pe toți.  

P. R.: – Credeți că poporul are nevoie de așa-zisa 
bufonadă? Și nu mă refer la bufonii lui Shakespeare, nu mă 
refer nici la Școala bufonilor a lui Michel de Ghelderode, ci 
mă refer la alt soi de spectacol, unul cu măscărici .  
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     D. V.: – Poporul nu are nevoie, dar știți că există o vorbă 
valabilă și azi: cum e șeful, așa e și subalternul. Cum e țara, așa 
sunt toate sectoarele. Nu există o politică culturală națională, 
de altfel nu este nici o politică la această oră, de niciun fel. Nici 
politica de politică nu este. Nu există un program național, 
sigur, raportat la noile condiții, raportat la lumea liberă, 
raportat la libertatea de creație a artistului în lumea așa-zisă 
liberă, care să țină cont de un lucru absolut fundamental în 
cultură și în creație: noi avem libertatea de a fi conștienți că 
niciodată nu suntem liberi. Să nu considerăm teatrul și filmul 
numai ca o „manifestare” a societății, ci în primul rând ca o 
condiție cerută chiar de nașterea și perfecționarea societății pe 
care o dorim dreaptă și fără minciună. Artiștii noștri încep să 
aibă amnezii și uită că prin cultură și atitudine critică oamenii 
și pot descoperi mecanismele atât de subtile și tot mai 
întortocheate ale evenimentelor. Aș vrea să fiu foarte bine 
înțeles, cu povești, cu vulgarități, cu căile răului niciodată nu 
vom mai putea redobândi umanitatea.  

P. R.: – Putem vorbi de rigorile lumii libere, nu?  
D. V.: – Lumea liberă, așa se numește ea. Ea, așa-și zice ea: 

lumea liberă.  
 
Maestrul râde cu poftă, imaginându-și poate că libertatea 

este un tort imens din care omenirea se zbate să guste. Eu        
mi-am imaginat libertatea precum zborul, dar am observat că 
nici zborul nu are libertatea plăcerii, ci a necesității.  

 
P. R.: – Sunteți un fin observator al vieții politice, sociale, 

culturale din România și din lume…  
D. V.: – Mă străduiesc…  
P. R.: – Sigur, așa spun gurile rele… și vă păstrați ceea ce 

puțină lume păstrează: umorul împletit cu sensibilul, așa cum 
spun fanii dvs., pentru că mi-am permis, iată, să citez de pe 
site.  
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D. V.: – Este o șansă de a supraviețui. De altfel, umorul este 
fundamental pentru om ca el să poată privi lucrurile cu o 
oarecare detașare, fiind în același timp implicat. Eu am trăit și 
trăiesc în continuare în credința că Descartes a avut dreptate 
când a spus că un om nu are nici o valoare dacă nu este 
folositor nimănui. Și atunci mă străduiesc tot timpul să fiu 
folositor cuiva. Dacă nu este cineva din afară, măcar mie să-mi 
fiu de folos, deci să-mi păstrez un anumit echilibru al minții 
într-o lume total dezechilibrată. Și să cred că într-un moment al 
educației vine gândul cel bun că invidia este ignoranță, și 
atunci n-am pe cine să fiu invidios. Ar trebui să fiu invidios pe 
cineva care face mai mult decât încerc eu să fac. Nu pot să fiu 
invidios pe cineva care face mai puțin. Sunt tot mai puțini 
confrați care fac mai mult și care își păstrează acest echilibru 
care, după părerea mea, este o problemă de educație. Educația, 
în credința mea, este instrucția intelectului în cunoașterea 
legilor naturii. În momentul în care ai cunoscut legile naturii și 
te supui lor, atunci nu poți decât să trăiești în armonie cu ele. 
Deci asta este viața…  

P. R.: – Precum albinele în stup, de care sunteți atât de 
legat.  

D. V.: – Exact. Dar calea lor este calea destinului, așa cum 
spunea Goethe. Și tot el spunea: caii destinului știu drumul, ei 
duc șareta destinului nostru și știu drumul dinainte, dar hățurile 
le avem noi. Însă degeaba avem hățurile că nu putem face decât 
foarte mici corecturi. Adică să depășim un șănțuleț, să depășim 
o pietricică, dar nu putem schimba drumul cailor. Ei, cam în 
acest sistem lucrează albinele. Ele se duc înainte pe bază de 
instinct, au o programare extraordinară și sunt fantastice în 
ceea ce realizează. […] 

P. R.: – Spuneați, maestre Dorel Vișan, că bunul-simț 
fixează limitele unui artist și din acest motiv sau poate și din 
acest motiv v-aș ruga „să coborâm” în timp și spațiu și să 
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poposim imaginar acolo unde v-ați născut și unde s-au fixat 
limitele.  

D. V.: – Unde s-a pus rădăcina limitelor, fiindcă nu s-au 
fixat definitiv nici măcar până astăzi, dar acolo s-au plantat 
rădăcinile și de acolo s-au întins, iar uneori s-au și întors în sus 
și s-au fixat acolo, sus, la Dumnezeu. Atunci și fructele și 
florile, adică tot ceea ce s-a produs pe pământ a avut o anume 
consistență pentru că rădăcina era în loc bun. Eu am avut 
marele noroc să mă formez într-un sat aproape uitat de 
Dumnezeu, pentru că erau foarte puțini oameni și trăiau într-o 
stare care m-a marcat în mod special și m-a format. Adică 
trăiau în apropiere cu Dumnezeu. Aproape că Dumnezeu făcea 
parte din familie. Erau țărani care nu puteau deosebi până unde 
este partea lui Dumnezeu și până unde este partea lor. Era ceva 
extraordinar. Într-unul din articolele mele din ciclul Întrebări 
ce par a nu avea nicio legătură, povesteam despre un unchi de-
al meu care, când se ruga dimineața, făcea și treburile din 
gospodărie. Începea Tatăl nostru, spunea o parte, apoi o striga 
pe Lenuța să vină să dezlege vaca de la iesle care trebuia să 
plece cu ciurda, continua cu rugăciunea, apoi o striga pe 
Lucreția să aducă scroafa că a venit porcarul ș.a.m.d. Unchiul 
Iuliu sau tetea, cum se spunea pe acolo și cum îi spuneam și eu, 
începea dimineața spunând următoarele cuvinte: „Doamne, îți 
mulțumesc că m-ai lăsat să mai văd o dată lumina soarelui!” 
Relația dintre om și natură era în echilibru și eu am crescut 
intuind acest echilibru. Aceasta era obligația fundamentală a 
omului, de a trăi în armonie cu natura, ceea ce astăzi s-a 
deteriorat în chip îngrozitor, aproape că nu se mai cunosc legile 
naturii iar necu-noașterea legilor naturii înseamnă lipsă de 
educație.  

P. R.: – Păstrați și acum, într-o oarecare măsură, relația cu 
natura, deși sunteți un om extrem de ocupat.  

D. V.: – Da, da. Numai în natură te poți încărca. Cred că am 
uitat că nu natura ne conține pe noi, ci noi conținem natura, și 
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dacă părăsim natura din noi, ne golim. Scriam într-un articol că 
„prin relația cu natura, omul se urcă sau coboară în el”, altfel 
nu se poate. Restul sunt povești de adormit copiii. Relația cu 
natura este fundamentală pentru că legile naturii nu se pot 
încălca, în timp ce legile pe care le face omul, pot fi și chiar 
sunt încălcate. Copilăria petrecută în sat mi-a imprimat 
rădăcina fundamentală care este extrem de importantă atunci 
când pământul în care e sădită e de cea mai bună calitate, dar și 
altoiul e bun. Altoiul a venit de la Dumnezeu, din acea 
comuniune sufletească în care trăiau oamenii simpli, care 
depindeau numai de natură. Ei nu depindeau de nimic altceva. 
Un an întreg lucrau pământul, iar într-o oră venea o furtună sau 
o gheață puternică și nu mai duceau nimic acasă. Ei trăiau în 
frica lui Dumnezeu, ceea ce astăzi nu prea se întâmplă. 
Dimpotrivă, dacă îl hulim pe Dumnezeu și ne întoarcem 
împotriva lui, ne întoarcem de fapt împotriva iubirii. 
Formându-mă ca un țăran, așa îmi place să zic că sunt, în 
sensul cel mai pur al cuvântului, al omului care judecă simplu, 
logic și legat întotdeauna de ceva care se poate demonstra pe 
loc. Acolo nu merge să spui „bănuiesc”, acolo nu merge cu 
bănuiala, acolo trebuie exact. Această experiență mi-a fixat 
niște limite ca artist, adică mi-a fixat limitele până unde poți să 
mergi cu niște lucruri. Limitele unui artist – așa cum spuneam 
despre Michelangelo – sunt uneori fără limite. La alții sunt în 
funcție de cultură, în funcție de înțelegerea lumii, în funcție de 
propria lor înțelegere și propria lor cunoaștere, de puterea de 
ob-servație, de puterea de acumulare a observațiilor care 
trebuie ținute într-o bancă și pe care trebuie să le folosești 
atunci când recreezi destine, ca în cazul unui actor. Un actor 
trebuie să aibă o bancă de observații, cu defecte sau calități, pe 
care să le folosească atunci când este cazul, uneori și după       
20-30 de ani. Toate acestea le-am primit cu suzeta, cu 
motroașca, fiindcă atunci motroașca era de bază. Copiilor li se 
punea în gură o cârpă în care se găsea pâine cu zahăr pe care o 
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mesteca mama mai întâi, apoi o lega cu o ață să nu scape 
copilului pe gât. Bila asta se numea motroașcă. Odată cu 
motroașca, am primit și această dumnezeiască învățătură, de a 
ști unde să te oprești. Odată cu înaintarea biologică, cu 
înaintarea în cunoaștere, în cultură, aceste limite funcționează 
înainte și înapoi în funcție de alte coordonate, dar ele trebuie să 
funcționeze în zona în care pe mine astăzi mă doare cel mai 
mult, fiindcă artistul nu mai caută dumnezeirea ci orice altceva. 
Caută vulgaritatea, sexualitatea, mizeria. Marii filozofi ai lumii 
spuneau, asta susțineau și tragicii greci, că artistul trebuie să 
caute frumosul. Producțiile cinematografice, cele teatrale de 
astăzi caută urâtul și se comportă ca o urâțenie. Eu mai țin 
minte poreclele pe care și le dădeau oamenii, ca de exemplu: a 
lu’ Limboc, a lu’ Grigore Apucoaiei, a lu’ Bodu, iar oamenii 
sfârșeau prin a le accepta. Și le luau ca pe o cruce fiindcă era 
ceva care îi caracteriza. Acest lucru m-a învățat să observ mai 
bine oamenii, fiindcă porecla nu le fixa numai ticurile sau 
defectele, ci le fixa sufletul.  

P. R.: – Mulți oameni care au aflat că vom scrie o carte 
împreună, m-au rugat să vă întreb despre procesul de creație, 
în primul rând în film, pentru că ați întruchipat personaje 
antologice. Să încercăm să intrăm în procesul de creație prin 
prisma personajelor pe care le-ați jucat.  

D. V.: – Am spus mereu care este gândul meu dar și credința 
mea despre actorul care nu trebuie să joace roluri, ci să 
recreeze destine și acest lucru m-a urmărit toată viața și am 
încercat să mă duc la ceea ce este în spatele a ceea ce se vede. 
Este în destinul personajului respectiv. Dar nu toate au putut fi 
realizate, pentru că unele au fost prea scurte, la altele nu am 
putut să mă documentez. Condițiile de filmare și de lucru au 
fost de așa manieră că nu te puteau lăsa să te duci spre o zonă 
calitativă, ci te lăsau în-tr-o zonă medie, în care te puteai 
descurca. E foarte greu să păzești „o cupă de pureci”, așa cum 
spunea cineva, dar m-am apropiat de ceea ce vroiam și am să 
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vorbesc despre două-trei roluri mai semnificative. În primul 
rând este vorba despre Iacob, pe care l-am făcut cu Mircea 
Daneliuc și despre care am notat în caietul de sală, Eu sunt 
Iacob. Geo Bogza l-a intuit ca pe un român. Acesta este 
românul. Marea majoritate a românilor au o moarte lentă, nu 
reacționează. Cea mai bună dovadă o reprezintă această 
perioadă în care trăim și în care oamenilor li s-au tocit reacțiile,  
s-au obișnuit cu lumea asta, o lume mizerabilă și mincinoasă 
care a știut să le anihileze vigilența. Românul nu mai este 
vigilent. Românul se duce, de exemplu, și votează un primar 
dar el nu știe că de fapt primarul acela nu e al lui, ci aparține 
unui grup de interese. Exact ce s-a întâmplat și la Primăria 
Capitalei. Bucureștenii care au mers la vot – unii nici nu au 
mers din această cauză – au avut parte de o situație descrisă de 
un autor român care afirma că „votezi pe cine vrei și din urnă 
iese cine trebuie”. Cei care nu au mers la vot nu au vrut să se 
umilească. Trebuie să mergi la vot în momentul în care 
alegerea ta are un rost. În momentul în care alegerea ta este o 
scălâmbăială politică, atunci nu are rost să te duci. Degeaba ne 
îndeamnă domnul președinte și ceilalți să ne ducem la vot. 
Așa! Și Iacob face parte din acea categorie de oameni care mor 
încet din cauza lipsei de atitudine. De aceea Daneliuc a început 
filmul cu o moarte violentă, cu un miner care-și pune dinamita 
în burtă și pe urmă îl descrie pe Iacob, care moare agățat de un 
stâlp de telegraf.  

 
Mă așteptam ca reacția să fie una gravă, din punctul meu de 

vedere, dar râsul a fost salvarea noastră, ieșirea din politicul 
zilelor noastre, ieșirea dintr-un labirint mult prea strâmt 
pentru un spirit complex cum este Dorel Vișan. Interviurile 
sunt, în opinia mea, o școală de maniere, o școală cu un 
abecedar destul de complicat, fiindcă semnele nu sunt aceleași 
pentru toți. Reacțiile interlocutorului îți deschid numeroase căi 
de comunicare, pe care trebuie să le exploatezi în folosul 
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dialogului. Important este, după părerea mea, ca interlocutorul 
să nu fie strivit de întrebări, mai ales de cele care întrerup 
șirul gândirii, fiindcă viața însăși este cel mai mare semn de 
întrebare. […] 

 
P. R.: – Cum ați reușit să vă păstrați umorul, nu mă refer la 

scenă, ci la viață?  
D. V.: – Am ajuns la concluzia că a lupta – așa cum spuneau 

comuniștii – împotriva valului este zadarnic. Și cu noi și fără 
noi, lumea înaintează în bine sau în rău. Dacă noi vedem că 
lumea înaintează în rău și spunem mereu că nu e bine, atunci 
ne-am făcut datoria. Datoria și-o fac cei care trebuie să se 
oprească o clipă și să se întrebe de ce nu e bine.  

Eu consider că, cu modestele puteri pe care le am, încerc  
să-mi fac această datorie. Am ajuns la o anumită vârstă dar și la 
o înțelepciune a acumulărilor, a experienței din care nu mai pot 
să-mi permit să cad. Însă mergem înainte, fiindcă aici e 
viitorul, în credința aceasta.  

P. R.: – Sunteți un om fericit?  
D. V.: – N-aș putea spune că sunt fericit. Noica spunea că 

Dumnezeu l-a trimis pe om pe pământ să-i continue lucrarea și 
aceasta e problema care mă frământă. Mă străduiesc să înțeleg 
un lucru și e foarte greu. Am citit mult în ultima vreme și m-a 
preocupat problema dispariției omului, a trecerii lui în alte 
dimensiuni. Majoritatea înțelepților spun că e cea mai simplă 
problemă și că ar trebui s-o desăvârșim fără nici un regret, 
pentru că ea este o împlinire a destinului fiecăruia. Încă nu sunt 
convins de acest lucru, fiindcă mai am dragoste pentru această 
lume destrăbălată și frumoasă. Moartea și viața nu se exclud, e 
un paradox, ele se întregesc. Una o continuă pe cealaltă, dar 
nici nu știm care pe care. Viața continuă moartea sau moartea 
continuă viața? Dacă reușești să te poți fixa într-o scamă de 
eternitate, așa cum zicea Lucian Blaga, atunci nu poți să fii 
decât fericit fiindcă ți-ai îndeplinit misiunea pe pământ.  
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Am așteptat vreme de clipe ca interlocutorul meu să 
continue. Nu a fost așa. Nu a râs, nu a oftat ci a privit îndelung 
spre un orizont pe care, cu siguranță, îl purta în suflet. Într-un 
demers absolut omenesc, am căutat împreună să aflăm cât mai 
multe răspunsuri la marile dar și la micile întrebări ale lumii. 
Am aflat ceva? Poate. Ne-am lămurit, oare? E posibil. Peste 
vorbele noastre s-a așternut tăcerea. Semn că ne-am apropiat 
de final. O poveste de viață a unui căutător de destine? Sigur. 
Atât omul cât și actorul nu pot sta departe de rosturile lumii 
fără să le descifreze, fără să le analizeze, fără să se integreze 
în ele. Am deschis o cale, o altă cale spre lume? Cred că 
uneori, chiar din întâmplare, simțim că primim o aripă de 
înger ca să putem trece mai ușor prin timp. Poate așa s-a 
întâmplat. Știm noi oare care este calea destinului? Avem 
datoria să-l căutăm. Frumoasă profesiune de credință!  

 
Octombrie 2008 
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Chipul singurătății 
 
 
Dacă ar trebui să-l caracterizez în câteva cuvinte pe actorul 

Dorel Vișan, m-aș afla fără îndoială în dificultate. Nu pentru 
că, așa cum s-a spus, este un actor proteic. Proteismul este în 
bună măsură o condiție a artei actoricești. Dificultatea nu ar 
consta nici în a străbate și a vedea ce se ascunde dincolo de 
imensa popularitate pe care i-au conferit-o, pentru publicul 
larg, rolurile din filme, mai recent cel din Senatorul melcilor. 
Talent excepțional dublat de o conștiință critică mai rar 
întâlnită în breaslă, Dorel Vișan este de fiecare dată 
surprinzător: surprinzător când zâmbește, surprinzător când 
râde, surprinzător în tristețe, surprinzător în melancolie. 
Farmecă având chipul obișnuit al unui ardelean hâtru, 
cuviincios, care știe să asculte înainte de a vorbi, cu o politețe 
care astăzi nu se mai poartă. Nu trebuie înțeles de aici că ar fi 
lipsit de spontaneitate, dimpotrivă. Dar nu e niciodată 
precipitat, lăsând să se înțeleagă că momentul de reflecție este 
o veche obișnuință, din vremea când lumea nu se grăbea. În 
teatru a jucat, după cum se vede, roluri cât se poate de diferite, 
realizând mereu compoziții încântătoare chiar și din apariții de 
plan secund. Nu cred că, actor de primă mărime, a refuzat 



 14 

vreodată să fie distribuit într-un rol secundar. Face parte din 
meserie, când i-ai înțeles cu adevărat rosturile.  

Dorel Vișan este un exemplu rar, cel puțin în lumea de 
astăzi, de artist fidel unei singure instituții. Nici urmă de 
conservatorism în această atitudine. Practic, întreaga sa carieră 
este legată de Teatrul Național din Cluj-Napoca, unde a 
cunoscut repede notorietatea. Dacă urmăriți lista rolurilor pe 
care le-a jucat, veți constata cu ușurință cât de bogat este 
registrul său interpretativ. Ce legătură poate exista între 
Arlecchino din Jocul dragostei și al întâmplării  și Woyzeck, 
între Trigeu din Pacea de Aristofan și Unchiul Vanea, între Sir 
Toby Belch din A douăsprezecea noapte și Efimi ța, rol jucat în 
travesti? În toate, a excelat. Woyzeck rămâne una dintre marile 
sale creații, un rol care nu numai că i se potrivea de minune, 
dar căruia i-a aflat cele mai ascunse trăsături sufletești, trecând 
peste un naturalism oarecum exterior. De altfel, alegerea lui 
Dorel Vișan pentru acest rol a fost cât se poate de inspirată, 
actorul dovedind într-adevăr disponibilitate aparte pentru 
trăirea stărilor-limit ă, a situațiilor psihologice complexe, în 
care fiecare nuanță a jocului rezultă dintr-un studiu meticulos, 
devenind un pariu, o miză expresivă. Cronicile la Wozyeck de 
Büchner, în regia lui Mircea Marin, și primirea entuziastă 
făcută acestui spectacol în Germania, după ce se jucase mai 
multe stagiuni la Cluj-Napoca, atestă tocmai această 
extraordinară concentrare psihologică a jocului actorului. După 
ani, vom regăsi aceeași intensitate dramatică în filmul lui 
Mircea Daneliuc, Iacob (1988), una dintre marile creații 
cinematografice din ultimele decenii ale secolului al XX-lea.  

Totul derivă din înțelegerea profundă a resorturilor jocului 
dramatic, a felului în care se articulează spațiul teatral, a „ceea 
ce nu se vede”. Spiritul modern nu a dizolvat nimic din esența 
străveche a acestei arte, iar ceea ce s-a inovat se întoarce de 
fapt pe alte căi la rosturile originare, oricât s-ar crede altfel. 
Constat cât de exacte sunt observațiile de natură teoretică pe 
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care le face Dorel Vișan când vorbește despre teatru în general, 
inclusiv în interviul din această carte, care cred că îi definește 
cum nu se poate mai bine spiritul. Actor de comedie în egală 
măsură (chiar dacă astăzi asemenea împărțiri nu mai au, în 
cazul marilor artiști, nici o acoperire), Dorel Vișan se 
delimitează categoric de funcția de divertisment tot mai 
prezentă în lumea actuală, când, eventual, punerea în scenă nu 
e doar o stupidă extravaganță. „Artistul zilelor noastre, spune 
Dorel Vișan, își pierde rosturile devenind din propovăduitor și 
din duhovnic un fel de instrument de divertisment. Dispare 
seriozitatea, dispare profunzimea, dispare ceea ce Euripide 
spunea odată, și nu-l mai citim, că «rostul artei este acela de a 
face suportabilă această vale a plângerii», cum numește el 
viața. De altfel, foarte mulți înțelepți aduc în discuție această 
idee că viața este durere. Buddha chiar spune că viața este o 
continuă durere atât pentru obiecte, cât și pentru oameni și are 
foarte mare dreptate. Deci aici este marele necaz al zilelor 
noastre: funcționăm la suprafață și nu funcționăm în 
profunzime.”  

Urmărindu-l, citindu-l, trebuie să observ o dată în plus că, 
dincolo de umorul său cuceritor, Dorel Vișan este un spirit 
eminamente reflexiv, care privește departe de ori-zontul 
conjunctural, atât de acaparator pentru mulți. Și are curajul de a 
o spune răspicat, cu o sinceritate și o naturalețe care provoacă 
întotdeauna satisfacție. Este acea naturalețe pe care a cultivat-o 
în decenii de carieră și care e întotdeauna convingătoare în artă.  

Publicul larg l-a perceput în ultimii ani mai ales prin prisma 
cinematografului, Senatorul melcilor (1995) sporind desigur 
cota sa de popularitate pentru cei puțin familiarizați cu rolurile 
pe care le-a jucat. Nu e nimic rău în asta, filmul cu conotații 
politice al lui Daneliuc depășind cu mult media creației din 
ultimii ani, de la noi și din alte părți. Dorel Vișan are o 
filmografie impresionantă, foarte diversă ca paletă expresivă. 
Accentele personale, marca de individualitate sunt însă 
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evidente în toate peliculele. Este un actor la care granița dintre 
comic și tragic devine foarte elastică tocmai pentru că 
stăpânește atât de bine multe registre de expresivitate. Nu e 
întâmplător că s-a preocupat îndeaproape de personajul 
shakespearian Falstaff, de-dicându-i un studiu amplu (teză de 
doctorat), după ce l-a jucat cu un succes enorm la Cluj. Spiritul 
ludic care tentează orice actor este la el bine temperat, pentru a 
nu aluneca în exces. Și în film, Dorel Vișan reușește roluri 
memorabile chiar și în apariții episodice, cum este cea a 
Gardianului din Cel mai iubit dintre pământeni (1993). Chipul 
personajului Tudor Bălosu din Moromeții (1988) te poate 
urmări multă vreme, fiind desprins perfect din universul 
moromețian. Dar marele rol al lui Dorel Vișan se numește cu 
certitudine Iacob, una dintre acele creații care înscriu un 
interpret printre marii artiști. Atât de bine a asimilat aici 
psihologia și particularitățile specifice ale personajului, ale 
categoriei sociale din care face parte și ale mediului distinct, ca 
și spiritul acestei tragedii desprinse din cotidian, încât Dorel 
Vișan a realizat una dintre cele mai impresionante partituri 
actoricești din istoria filmului românesc. E un film dur, aspru, 
dar pe care îl poți revedea oricând, apreciind mereu din altă 
perspectivă unitatea lui compozițională, acea teribilă atmosferă 
de coșmar creată din câteva linii, fără repetiții și insistențe 
inutile. Ultimele minute, aproape mute, ale personajului sunt 
parcă tragedia unei lumi care trăiește în modul cel mai firesc în 
miezul pământului, acolo unde umbra morții nici măcar nu te 
mai poate surprinde, pentru că nici nu mai contează că te poate 
atinge, te-ai obișnuit de mult cu ea. Iar aceste minute se petrec, 
paradoxal, sus, sub cerul liber, acolo de unde moartea vine atât 
de repede, pentru că totul pare să se fi inversat în mod 
simbolic. Câtă spaimă trăită la modul cel mai simplu și mai 
ales câtă singurătate toarnă Dorel Vișan în aceste ultime cadre! 
Chipul lui Iacob atins de gheața morții rămâne una dintre cele 
mai tulburătoare imagini care se pot închipui.  
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„Rar am întâlnit om care să se bucure de o asemenea 
popularitate și, în același timp, să fie bolnav, pur și simplu, de 
singurătate”, scrie Ion Parhon în postfața volumului de versuri 
al lui Dorel Vișan, Vremea cireșelor amare…, intitulată Poezia 
ca înger păzitor. Într-adevăr, cele mai bune poeme ale lui 
Dorel Vișan sunt expresia unei nebănuite meditații în fața unui 
cadru din care a dispărut rumoarea lumii înconjurătoare. E ca și 
cum te-ai privi într-o oglindă care ar șterge în mod neașteptat 
tot ce e în jurul tău, eliberându-te de orice decor și mai ales de 
orice altă prezență. Singur cu propriul chip, iată o stare propice 
meditației lirice. De aici și până la poezia cu tematică 
religioasă, mai exact la psalmi, nu e decât un pas, unul în care 
se cuprind interogația, revolta, incertitudinea și apoi dorința de 
a afla echilibrul sufletesc. În volumul amintit, aflăm o 
asemenea înfrigurată interogație: „De ce mă obligați / Să mă 
târăsc?! / Milioanelor de târâtoare / Ale pământului, / Apucați 
degrabă tibișirul / Și-nvățați-mă tehnica / Și arta târâtului / 
Dacă aceasta e singura cale / Spre o viață demnă… (?) / Doar 
un lucru vă cer / Domnilor profesori: / Când veți constata / Că 
elevul își întrece maestrul, / Pregătiți găurile voastre puturoase 
/ De târâtoare, / Ca să-mi ascund în ele / Rușinea de-a trăi…” 
(De ce mă obligați…).  

Lirica din Psalmi, cel mai bun volum de până acum al lui 
Dorel Vișan, implică o atitudine care e departe de a fi una de 
resemnare. Poetul este un imaginativ eliberat de posibilul 
convenționalism pe care temele din această categorie îl pot 
conține. Sensibilitatea omului modern impune, chiar în gestul 
de adorație, o anumită distanță, fertilă, de altfel, poeziei. Dorel 
Vișan scrie Psalmi numerotați de la 151 încolo, ca o continuare 
a celor 150 ai lui David, din Vechiul Testament, sentimentul 
tutelar fiind acela al solitudinii și al dorinței de a afla, pe urme 
argheziene, un reper care să-i confere sprijin sufletesc: „La 
grea-ncercare m-ai pus, Doamne, / Grea cruce mi-ai sortit să 
car / Cu suliță prea aprigă în coaste m-ai străpuns / N-ar fi 
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nimic, de-aș fi alesul tău, măcar…” (151. Răspunde-mi, 
Doamne, dacă poți – Un cântec al încercării ). Tema este 
supusă unei tratări variaționale prin care se amplifică 
deopotrivă orizontul sensibil și figurația poemului, cu un 
spectru care conține murmurul amar al deșertăciunii, hohotul, 
întrebarea retorică dar și visul, speranța dar și umbra, penitența 
în fața unei vinovății mai degrabă metafizice dar și certitudinea 
apocalipsei. Ultimul Psalm, 200. Ferice de cel care citește…, 
este subintitulat Apocalipsă. Imaginea întrevăzută a oamenilor 
fără amintiri este mai înspăimântătoare decât aceea, încă 
suportabilă, a apocalipsei: „M-am întors să văd al cui e glasul / 
Și am văzut un fum care se ridica precum o ciupercă… / Și o 
turmă mare porci / Cu cercei de aur în nări… / Nu mai erau 
holde pe cuprins și ieslea boilor era curată. / Și-am mai văzut 
că: / Toți oamenii de pe pămînt erau orbi... / Și fiind orbi, 
oamenii vedeau mereu și mereu / Lucrurile pentru prima oară 
în viața lor... / Și atunci vedeau altce-va / Și nu ceea ce se 
ascundea în sufletul acestora... / Ei nu puteau face diferența / 
~ntre o piatră, un fulg de zăpadă și trilurile ciocârliei… / Și 
astfel (se) mințeau de dimineața până seara / Și mureau așa... 
pur și simplu..., / Pentru că nu puteau compara moartea / Cu 
splendoarea unui apus de soare... / Și-am mai văzut și m-am 
cutremurat / Că tot pământul era plin de hoituri, / Dar oamenii 
erau fericiți / Și nu mai puteau să se trădeze între ei / Fiindcă 
nu mai aveau amintiri...”  

Fără amintiri, fără trecut, fără experiența asimilată sau, și 
mai rău, negând-o cu falsă candoare, nu poate exista nimic, 
sfârșitul însuși devenind un nonsens. Iată o idee seducătoare, 
exprimată sugestiv, pe care o pune în pagină, ca un corolar al 
profesiunii sale de credință, un mare actor.  

 
Costin Tuchilă  

 
 







La vârsta de 1 an, cu pãrinþii ºi fraþii

,

Alãturi de soþie, cei trei fii ºi regizorul Iosif Demian, 
într-o pauzã de filmare la O lacrimã de fatã (1980) 
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Marchizul di Forlipopoli
În dreapta, Visi Nãstase
– spectacol studenþesc 

Manolescu în Opinia public  de
Aurel Baranga, al turi de Radu Beligan (1967)

ã
ã

Toma
Singurãtatea

trãgãtorului la
þintã de

Vasile Rebreanu
 (1973)



Jocul dragostei ºi al întâmplãrii (1973)

Mariana PopoviciDorel Viºan

Parker
Evantaiul doamnei 
Windermere (1970)

Dumitru, Un om muºcat 
de oaie (1974)

Partener: Ion Marian



 

Femeia din 
Ursa mare (1982)

Cu ortacii,
în timpul filmãrilor

Alãturi de Emanuel Petruþ (stânga) 
ºi regizorul Adrian Petrigenaru

Cu Florina Cercel





 

 
Efimiþa

Conu Leonida faþã 
cu reacþiunea (1978)
Partener: 
Gelu Bogdan Ivaºcu

Cu Ligia Moga, în
Nu ne naºtem toþi la

aceeaºi vârstã (1987)

Dorel Viºan, Anca Neculce, Silvia Ghelan
Mutter Courage (1975)



O floare pentru Silvia Ghelan
Un pahar cu sifon (1985)

 



 

 

 

Cu Magda Catone
în
Baloane de 
curcubeu (1982)



Alãturi de Constantin Codrescu 
în Sezonul pescãruºilor (1985) 

Occident (2002) 



Iacob, 1988



Dorel Viºan, regizorul Mircea Daneliuc, 
operatorul Florin Mihãilescu 



Tudor Bãlosu 



Cu Leopoldina Bãlãnuþã
ºi Leni Albu (în mijloc), 

 fotografii de pe coperta 
revistei „Cinema”

Unchiul Vanea, 1999

Împreunã cu Florin Piersic



 

 

Falstaff, 1996



 

 Falstaff



Senatorul melcilor

Filmare la Cocoºul decapitat, regia: Radu Gabrea  



Dorel Viºan, Cecilia Bârbora, Mircea Daneliuc
la Cannes, pe covorul roºu, 1995

Tamara Buciuceanu, Ioana Bogdan, 
Rodica Popescu-Bitãnescu, Ion Lucian, Dorel Viºan 

la aniversarea Televiziunii Române (45 de ani)



Cu Cecilia Bârbora 
în Senatorul melcilor  
(1995) 

Dorel Viºan ºi Adrian Pintea 
în filmul Un bulgãre de humã (1989) 



Dorel Viºan, Adrian Pintea, Maria Ploae
Un bulgãre de humã



Ion Creangã, Un bulgãre de humã (1989)

Senatorul Vârtosu, Senatorul melcilor (1995)



 

Popa Furtunã, Pãdureanca (1987) 

Manuela Hãrãbor



 

 

 

Ticãloºii (2007)

Cu Tudorel Filimon în
Ordinatorul (1981)



 

Cocoºul decapitat 
(2008) 

Noro (2002) 

Inimã de þigan (2007) 



 

Premiul pentru întreaga activitate 
la Festivalul Internaþional de Film Transilvania (TIFF) 

Cluj-Napoca, 2003 

Generalul, Manipularea (2000)
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