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Cuvânt înainte 
 
 

 
Noua colecție a Editurii Ars Longa, Summa cum laudae, propune 

interviuri cu personalități din diferite domenii culturale într-o 
formulă care se dorește pe cât de atrăgătoare, pe atât de utilă 

specialistului dar și publicului larg. Dacă, mai ales în accepția 
contemporană, informația rămâne cuvântul de ordine al interviului, 

indiferent de modul mai mult sau mai puțin personal în care este 
realizat, există cel puțin o caracteristică menită să-i confere 

dimensiune literară, să-l elibereze așadar de trăsăturile formale, 
schematice ale jurnalisticii: posibilitatea de a se transforma într-un 

portret viu al persoanei abordate. Aceasta este, cred, deosebirea 
fundamentală dintre interviul jurnalistic și cel literar – sau, într-o 

accepție mai largă, cultural. Nu e prin urmare doar o deosebire de 
stil, ci una de concepție, de la alegerea subiectului la punerea în 

pagină a textului care păstrează, totuși, elementele de oralitate fără 
de care o convorbire ar deveni literă moartă. 

Enunțate sumar, acestea sunt intențiile urmărite prin colecția 
Summa cum laudae. Pentru a păstra rigorile editoriale, structura 

cărților va fi fixă. Pe lângă interviu, fiecare volum va cuprinde 
biografia profesională a interlocutorului, un text critic publicat ca 

postfață și fotografii.  
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Dacă finalmente fiecare dintre aceste cărți va putea sta la baza 

unei monografii, prin datele oferite și mai ales prin portretul 
psihologic alcătuit, cu atât mai bine. Cu atât mai bine într-o 

perioadă în care dorința și posibilitatea de reflecție, ilustrate ideal 
de pagina tipărită, păreau să fi trecut pe plan secund. Dar, după 

entuziasmul care a înconjurat apariția mijloacelor electronice, 
salutare în multe privințe, și care, ca orice entuziasm, a condus la 

concluzii pripite, s-a observat că nimic nu poate totuși înlocui 
străvechea invenție a minții omenești: cartea. Încă un motiv de a 

rosti: Summa cum laudae. 
 

Costin Tuchilă 
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Poezie de teatru  
 
 
 
Pușa Roth: – Maestre Mircea Albulescu, vă propun să 

începem jocul nostru de cuvinte cu poezia de teatru, cu timpul 

de teatru, cu viața de teatru. Să pătrundem prin tunelul 

timpului de teatru pentru momentul de probă al artistului cu 

scena, cu lumina și întunericul, cu scrisul, cu jocul și 

adevărurile acestuia…  

Mircea Albulescu: – Nu știu cum o fi prin ograda  
altor îndeletniciri, 
dar pentru noi, cei care trudim într-ale teatrului, 
timpul ăsta de vreme care se ostenește pre sine  
căutând prin urzeala ascunsă a harului sau,  
cum se zice cu o vorbă proastă, 
„repetiție”, 
o zicere care nu are într-însa decât un biet zaț  
de adevăr, acolo, un rumeguș de înțeles care  
nu cred c-a fost vreodată nici măcar „lemnuș”, darămite 
„l emnul-Maicii-Domnului”… 
Ei bine, timpul ăsta când ne primenim sufletele  
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ca să vă primim cu inima deschisă și curată 
în casa Teatrului,  
timpul ăsta „de probă”, 
numai al nostru, 
este cea mai dragă parte a petrecerii noastre  
pe puntea de jar, dor și speranță 
căreia îi zice SCENĂ. 
                                          (D. D., fragment)  

 
P. R.: – Prezența dumneavoastră pe scenă, de o viață, 

maestre Mircea Albulescu, recomandă teatrul. Aș vrea să vă 

întreb cum definiți sintagma „teatru pe pâine”? 

M. A.: – Buna mea, în ceea ce privește teatrul pe pâine și 
dacă îmi ajunge, depinde. Depinde de foamea mea, depinde de 
multe alte ingrediente care vin să înnobileze o asemenea masă 
la care, iată, se găsește numai pâine și teatru. Ar fi suficient în 
măsura în care teatrul are tot ce își dorește, în acel moment, în 
acea seară, pentru spectatorul nostru. În general, cred că și la 
teatru, ca și atunci când mergi într-un restaurant și te așezi la 
masă, știi ce ai comandat, știi la ce să te aștepți în clipa aceea 
de vrajă, când chelnerul ridică cupola de pe farfurie și vezi 
pentru prima dată spectacolul „artei culinare”. Și la noi se 
întâmplă oarecum la fel. Cortina se ridică și el, care știe  că a 
venit să vadă piesa X sau Z, se așteaptă la ceva.   

P. R.: – Și dacă apare contradicția de valoare? 

M. A.: – Spre deosebire de momentul în care te întâlnești cu 
arta culinară, arta teatrală, atunci când te contrazice, nu 
întotdeauna te revoltă. Se întâmplă uneori să te bucuri că 
așteptările tale au fost contrazise și că într-un fel sau altul ți s-a 
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prezentat ceva la care nu te-ai gândit, ceva la care nu te 
așteptai, ceva mai bun. Așa că eu cred că „teatrul pe pâine”, în 
măsura în care pâinea are în ea miez de surpriză, miez de bun, 
miez de adevăr, miez de bucurie, este cină regală. Să nu uităm 
că până la urmă teatrul este o bucurie, fie că am plâns două ore 
și jumătate, trei ore și jumătate, patru ore, dar când am ajuns 
acasă toate lacrimile ne-au spălat sufletul și, până la urmă, fără 
îndoială, ne-am ales din acest teatru pe pâine cu o bucurie, cu o 
liniște sufletească. 

P. R.: – După acest mini-eseu despre iubirea de teatru, aș 

vrea să vă întreb, maestre Albulescu, cu toată prietenia, ce ați 

comandat acum 60 de ani la prima masă, atunci când ați 

așezat teatrul pe pâine? 

M. A.: – Buna mea, este pentru ultima oară când te mai rog 
să nu-mi mai spui „maestre”. Ne prețuim și ne iubim în mod 
egal, tu ești într-adevăr una din primadonele îndeletnicirii tale 
în acest Radio și nu numai în Radio, așa că, maestră, ca                
să-ți întorc răspunsul… acum o căruță de ani, o, Doamne-
Dumnezeule, a trecut așa de mult!…    mi-am dorit atât de mult 
să pot să ating într-un fel măiestria înaintașilor mei, care mi-au 
fost niște profesori  extraordinari: Aura Buzescu și mulți, mulți 
alții. Acum câtăva vreme, în timp ce mai eram profesor la 
Universitate, le spuneam copiilor mei – pentru că toți suntem 
copii și colegi în același timp – că teatrul este într-adevăr                         
o îndeletnicire extraordinară, căci dacă mergem într-o clinică 
unde se operează creierul sau ficatul sau stomacul, profesorul 
intră în sală nu cu un învățăcel de mâna a doua, ci cu un om cu 
aceeași calificare ca și el. În schimb, la noi se poate întâmpla ca 
acela care-ți dă replica să nu fie un maestru ci un începător, dar 
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să aibă sufletul curat și dorința cristalină. Eu am început 
această meserie cu sufletul curat dar și cu dorința cristalină. Eu, 
când am terminat facultatea, prin 1956, aveam opt ani de 
practică, iar din 1950 am fost angajat la Teatrul Național, artist 
corp ansamblu cu 206 lei pe lună. După terminarea facultății, 
când am intrat cu acte în regulă, primul lucru pe care mi l-am 
dorit nu a fost un rol. Abia acum, privindu-ți ochii, încep să mă 
dumiresc și să mă întreb ce am vrut eu atunci? Bine, atunci mi-
am dorit sufletul curat și mintea limpede. Niciodată să nu te 
umbrească invidia, să nu te umbrească un gând rău. Iată că 
maeștrii mei așa m-au învățat și pe mine. Dacă ne duelăm, să 
avem amândoi săbii, dacă ne pistolăm, să avem amândoi 
pistoale. Nimic nu este mai important în viața unui om decât să 
recunoască atunci când are puterea: iertați-mă, am greșit. Bunii 
mei, curățenia sufletească, a gândului și a dorinței, ar putea fi 
înălțimea de atins într-o viață de om.  

Și iată că Lucia Sturdza Bulandra m-a angajat la teatrul 
dumneaei, unde vreme de 10 ani am jucat… tot ce am jucat. Cu 
mine, prin mine într-un fel, au debutat ca regizori Liviu Ciulei, 
Lucian Pintilie dar și mulți alții, mari maeștri de astăzi ai 
teatrului. Vreau însă să spun ceva important: ceea ce contează 
cel mai mult în această întâmplare este tocmai „întâmplarea” 
care, uneori, joacă un rol nepermis de mare în viața unui actor. 
Sunt colegi de-ai noștri, din aceeași generație, care poate au 
fost mai buni decât noi, dar pe care „întâmplarea” nu i-a ajutat. 
Noi am avut noroc. Aceeași „întâmplare” ne-a ajutat să fim 
ceea ce am fost până astăzi. 
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P. R.: – Pâine, teatru și… întoarcere în timp. Vă aduceți 

aminte de dvs., cel de odinioară, când umblați cu visele la 

rever? 

M. A.: – Mi-e sete de mine.  
Mă caut către izvoarele mele de obârșie 
și mâna plutește a dibuire printre valurile                 
de amintiri căutând căușul de scoică  
al  începuturilor. 
Duc palma adunată a jumătate de pumn  
mai jos de tâmplă și simt cum îmi îmbobocește  
în ureche unda spiralată a scoicilor de mare  
ce-mi cântă, 
în pas de talaz, 
umbra de lumină  
a făpturii mele de odinioară. 

(Dom’ pro’sor! , fragment)  

 
P. R.: – Până la urmă, ce este viața decât un „bazar 

sentimental”? Așa că vă invit, maestre, pardon, domnule 

Mircea Albulescu, să deschidem sertarul cu amintiri și să 

redescoperim lumea copilăriei, cea care dă verticalitatea 

vieții.   

M. A.: – M-am născut în București și nu era zi cu soare în 
care să nu-mi scot tricicleta și să-i scârțâi roțile pe cimentul ce 
acoperea curtea casei părintești. Am fost un copil răzgâiat, mai 
ales că eram singur la părinți și toți se purtau cu mine de parcă 
eram „boțul de aur”. Îmi plăcea să trag de coarnele tricicletei și 
imediat cădeam pe spate, apoi mă loveam la cap, de-ndată îmi 
apărea și cucuiul. Știi cum se scapă de cucui? Cu lama de cuțit. 
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Mama venea îngrijorată și-mi așeza pe creștet lama lată și rece 
a cuțitului, apăsând pe cucui, doar-doar o da înapoi.  

Am venit pe lume la data de 4 octombrie 1934 iar tata a 
hotărât că voi purta numele bunicului, Iorgu. Mama nu s-a 
împotrivit, săraca, a tăcut din gură. Numai că, de-ndată ce am 
început să vorbesc și am început să ne înțelegem, mi-a spus... 
Mi rcea. De ce? N-am aflat niciodată. Cert e că așa mi-a rămas 
numele. 

P. R.: – Imaginea mamei este fotografia fără ramă ce se 

poartă-n suflet indiferent de vârsta pe care o avem. Cum v-o 

amintiți? 

M. A.: – Era o femeie tare frumoasă, pe numele ei de fată, 
Tempinsky. În familie vorbea ungurește. Era catolică, însă eu 
am fost botezat în religia tatălui, ortodox. Cu toate astea, cu ea 
mă duceam la biserica Bărăția, iar cu tata la o locantă unde era 
o cântăreață tânără-tânără care se numea… Maria Tănase. 
Acum, după atâția ani, îmi pare rău că mama nu m-a învățat 
ungurește. Îmi pare rău, știam o limbă în plus. Există o vorbă 
înțeleaptă, care spune: „câte limbi vorbești, atâția oameni ești”. 
Deci, valorez un om mai puțin din acest punct de vedere. 
Odată, când veneam de la Sinaia, mi-a zis: „Vreau să-ți spun 
ceva”. Am zis: „Bine, mamă, dar stai puțin, să terminăm 
serpentinele astea, să ne liniștim și îmi spui”. Când s-au 
terminat serpentinele și-am pornit-o spre Ploiești, pe drumul 
acela drept și plicticos mi-a zis: „Știi ceva?” I-am zis: „Da, 
spune!”  

A tăcut o bună bucată de vreme.  
Acum îmi dă în gând că probabil și-a revăzut ceva  din 

prima ei tinerețe, ceva ce fusese important și care se întâmplase 
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în vremea când gândea și vorbea numai ungurește. Ea acuma 
gândea pe jumătate ungurește, pe jumătate românește, deși 
vorbea românește.  

Și-a început să-mi vorbească în ungurește.  
N-am avut puterea să-i spun: „Mamă, nu-nțeleg ce spui!”…  
Ea era într-o stare specială, era atât de pătrunsă de 

mărturisirea esențială pe care ar fi vrut să mi-o facă… poate că 
nu era chiar așa de importantă pentru mine sau pentru lume, dar 
pentru dânsa era, probabil, esențială, dacă a ținut neapărat să 
mi-o comunice.  

De altfel, foarte curând după asta a și murit.  
Și nu știu ce mi-a spus!  
A luat cu ea…  
N-a vorbit mult, cred că vreo douăzeci de minute… vorbea 

încet, calm, liniștit, ca un om care știe ce vrea să spună, poate 
și în ideea că, dacă ți-a comunicat, de acum încolo e treaba ta, e 
responsabilitatea ta.  

Întotdeauna, spunând cuiva ceva, te descarci de o anumită 
responsabilitate și-l încarci pe celălalt – poate nu de tot, poate 
nu definitiv, poate mai rămâne ceva în tine, poate-mpărțiți 
esența acelei mărturisiri… Dar o mărturisire făcută este dintr-o 
dată eliberatoare pentru tine și, fără doar și poate, pune o palmă 
grea și pe pieptul celui care te-a ascultat. Palma grea care stă pe 
sufletul meu și-n ziua de azi este că nu știu ce a vrut să-mi 
spună mama... Îmi pare rău pentru dânsa și mai ales pentru 
mine. 

P. R.: – Cu ce ați compensat această „scăpare”?  
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M. A.:– Am învățat germana la „Sfântul Andrei”, apoi 
franceza, un pic de italiană, iar de dragul calculatorului  m-am 
apucat și de engleză. Aș fi vrut să  mă fac doctor sau muzician.  

P. R.: – Aveați un motiv anume? Aveați un exemplu de 

urmat? 

M. A.: – Doream să calc pe urmele tatălui meu,                
unul dintre cei cinci copii ai unei familii de țărani              
nevoiași din Vlașca. Tatăl meu a făcut muzică dintr-o 
întâmplare.  

P. R.: – Da, dar întâmplarea poate juca un rol esențial în 

viața unui om, schimbând destine… 

M. A.: – Bunicii mei erau prea săraci ca să-l dea pe tata la 
școală. Atunci un unchi de-al lui l-a băgat „copil de trupă” la 
fanfara unui regiment din Pitești. Regimentul l-a ținut la școală, 
la liceu și tot el, regimentul, i-a plătit taxele la Conservator. 
Așa că tânărul Vasile Albulescu a ieșit dirijor de fanfară 
militară. A dirijat cea mai importantă fanfară militară, cea a 
Regimentului de Jandarmi Pedeștri din București.  

P. R.: – Și războiul, războiul care a ucis vise, zile, nopți, 

realități, oameni, v-a bulversat existența? Ce s-a întâmplat în 

viața familiei Albulescu? 

M. A.: – După bombardamentul din 4 aprilie 1944, tata            
a hotărât să ne ducă undeva pe-aproape de București, să  ne 
refugiem într-un sat numit Dobreni.  

Oamenii din acel sat, ce e drept, nu ne-au primit prea 
bucuroși, că ziceau… c-or să ne cate americanii pe la ei         
pe-acolo prin ogradă, că tragem bombele după noi, că și așa 
nu-i mai nimic de mâncare, că de unde… 
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Tata s-a-nvoit să aducă o dată pe săptămână, și pentru gazdă 
și pentru cele câteva rude vecine, pâine și altele de-ale gurii de 
la București. 

Dar mai ales pâine! 
Când se zvonea c-a venit „muzicantu”, care mai de care 

trecea ulița, sau dădea prin spate pe la portiță și venea după 
pâine, mai neagră și mai veche, cum și era și după vești, mai 
albe și mai proaspete, cum sperau ei. 

Asta era „plata”, peste chirie, că nevasta și băiatul 
„muzicantului” stăteau refugiați în gazdă, a doua casă din capul 
satului, acolo unde o faci de vale către cociocul străjuit de 
broaște pe mal și de lipitori în adânc. 

Asta era plata. 
 
Numai că-ntr-o joi… 
asfințitul a coborât în înserare 
apoi înserarea și-a pus rochie lungă și stele în păr 
și s-a făcut noapte. 
Oamenii, oile, rudele, câinii, vecinii, broaștele și greierii 
s-au adunat sporovăind de-a valma dar… 
muzicantu’… nu venea. 
Pâinea se-ncăpățâna să nu se arate. 
 
Și când toată suflarea a zis că nu mai vine 
că doar cum să vină ce nu e 
a apărut tata pe o bicicletă care târa după ea șerpuiala unei 
unde de praf flămânde care abia dacă mai putea să se-nalțe 
și ea de-o palmă acolo, de la pământ. 
A descălecat… 
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A proptit bicicleta de gard… 
și-a scuturat meticulos praful de pe pantaloni, de pe mâneci, 
de pe piept… 
a ridicat din umeri către nerăbdarea noastră și-a zis… 
„Pâine, nu-i!” 
 
Oamenii s-au încruntat. 
Oamenii așteptau pâine. 
„Păi, unde-i plata? 
Unde-i pâinea? 
C-americanii și ieri seară vă cătară p-acilea… 
Pâinea… pâinea?!” 
 
Toată suflarea rostea gândul ăsta în gând. 
Doar câinii, greierii și broaștele vociferau, 
dar cred că-n mintea lor bănuiau că tata nu le nimerește 
graiul. 
 
Tata a scos din servieta prinsă de cadrul bicicletei                
o cutie neagră, lunguiață, a intrat în curte, a urcat pe pris- 
pa-ngustă, a desfăcut cutia și a făcut din două țevi găurite… 
un flaut. 
 
Și-a pus buzele pe buza lui, 
a gustat-o cu aleasă răbdare, 
i-a dat suflet din abur de suflare, 
și-a-nceput să cânte. 
Să cânte Mozart. 
Oamenii așteptau pâine! 
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Pentru prima oară mama m-a tras lângă ea, îngrijorată. 
Oamenii erau ca pietrele. 
Câinii, broaștele și greierii au tăcut pe rând. 
Apoi oamenii și-au lăsat palmele lor cât floarea-soarelui să 
se odihnească boierește pe lângă trup. 
Tata cânta Mozart cu ochii închiși. 
Era și muzică și chin, și speranță și așteptare, poate chiar și 
pândă. 
Asta era pâinea sufletului său pe care încerca s-o dăruie, 
neștiind dacă și cum va fi ea primită. 
 
Tata cânta Mozart. 
Când a ostenit, 
când lacrima a coborât streașina de pleoapă poposind pe 
obraz și a început să trăinicească buzele lui cu ale 
flautului… 
S-a oprit.  
A deschis ochii. 
În fața lui nu mai eram decât mama și cu mine. 

Mama mă împingea cu amândouă mâinile către  pântecul ei 
de parcă ar fi vrut să mă reînceapă. 
Și în tăcerea aia lungă și singură mirosind a promisiune de 
pace, mama a spus… 
„Au plecat. 
Cred că au spus mulțam… 
sau mi s-a părut…” 

(Pâinea) 
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Am fost puțin descumpănită observând că unele răspunsuri 

au venit din poezie. Mai târziu am înțeles că întâmplările vieții 

au căpătat valoare de metaforă.  

 
P. R.: – Revin și vă întreb, maître (sic!): credeți că ați fi 

putut fi muzician, medic sau, de ce nu, arhitect? 

M. A.: – Nu cred că aș fi putut să fac altceva în afară de 
teatru.  

P. R.: – Cum ați ajuns pe scenă? Ce fire nevăzute v-au legat 

pentru toată viața de teatru? 

M. A.: – Am ajuns pe scenă pe negândite… La acea vreme 
– 1948 – eram elev în primul an la Școala Medie Tehnică de 
Arhitectură și asta nu datorită vocației, ci poate pentru faptul că 
locuiam prin apropiere. Iubeam o fată, Simona. Fata aia se 
ducea la Ateneul Popular „Ana Ipătescu”, cum erau numite pe 
atunci Casele de Cultură. M-am dus după ea. M-au încercat la 
cor. M-au pus să dansez dar aveam picioarele cam legate. Ce 
era să fac? Să mă dea afară, s-o pierd pe Simona? Dumnezeu 
m-a ajutat. Era acolo o doamnă, Dinu, instructor de teatru, 
pensionară de la Teatrul Național, care mi-a spus: „Măi băiete, 
ia vino tu încoace!” Am intrat, la îndemnul dumneaei, în echipa 
de teatru. Acesta a fost momentul în care m-am legat                 
de teatru pe viață. Eram în anul trei la arhitectură când           
am început să fac figurație la Teatrul Național. Pentru că am 
înțeles care mi-e drumul, m-am hotărât să renunț la arhitectură, 
însă marele profesor Nicolae Bălțățeanu m-a convins că trebuie 
să termin școala făcându-mi promisiunea că mă va lua sub 
aripa lui ocrotitoare. Cu înțelegerea profesorilor și a colegilor 
care mă ajutau să desenez planșele, am terminat școala.   
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P. R.: – De la arhitectură la teatru. De la spectacolul 

liniilor verticale, la spectacolul ideilor lumii. Ce transfer 

ingenios de energii și de trăiri! Cine v-a fost dascăl în teatru? 

M. A.: – Întreaga mea viață artistică nu ar fi fost, nu este și 
nu va fi (cât va fi fiind) fără truda și răbdarea dumnezeiască a 
dascălilor mei Aura Buzescu și Nicolae Bălțățeanu. Apoi am 
învățat de la Beate Fredanov, Ion Șahighian, A. Pop Marțian, 
Sandina Stan, Ileana Predescu, Sorana Coroamă, Ion Cojar ș.a. 
Am fost o promoție celebră chiar din anul patru, când cei doi 
profesori de măiestrie, Aura Buzescu și Nicolae Bălțățeanu, au 
fost îndepărtați din școală.   

P. R.: – Cum și în ce context v-a remarcat Lucia Sturdza 

Bulandra?  

M. A.: – Terminasem facultatea și venisem să dau replica 
lui Victor Rebengiuc, care se înscrisese la concursul pentru 
ocuparea unui post la Teatrul Municipal, actualul Bulandra. Îmi 
terminasem „rolul” și o pornisem agale spre casă. Pe drum, am 
auzit pe cineva care striga după mine. Era nea’ Jenică Manta, 
actor la Teatrul Municipal: „Hai înapoi la teatru, că te cheamă 
doamna Bulandra”. M-am întors, am mers în birou și dânsa mi-
a zis: „Albulescule, de ce nu ești pe listă la Municipal?” „Nu 
sunt, pentru că nu m-am înscris. Eu o să dau concurs la 
Național. Aici am venit numai ca să dau o replică”. „Nu dai 
nici un concurs, pentru că te iau la mine”. Și așa am ajuns la 
teatrul în care am jucat zece ani, apoi alți zece la Teatrul de 
Comedie, după care am ajuns la Național, unde am rămas până 
am ieșit la pensie, în 1997.  
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P. R.: – Să revenim la Municipal, unde ați venit doar pentru 

niște replici și ați rămas din 1957 până în 1967. Ați urcat 

imediat pe scenă? 

M. A.: – Da de unde! Am plecat la mare, unde mă chemase 
regizorul Dinu Negreanu să joc rolul principal, pe Adam Jora, 
în filmul Pasărea furtunii, după cartea lui Petru Dumitriu.  

P. R.: – Care v-au fost partenerii în acest film? 

M. A.: – Am jucat alături de Margareta Pogonat, Boris 
Ciornei, Eliza Petrăchescu, Marcel Anghelescu, Fory Etterle, 
Nucu Păunescu, Costache Antoniu… Înainte de acest film mai 
făcusem figurație de prin 1950 și aș vrea să reamintesc de 
Mitrea Cocor, Nepoții gornistului, Desfășurarea etc. Însă din 
1957 și până în 1967 nu am mai călcat pe platourile de filmare. 

P. R.: – Ce s-a întâmplat în 1967? În ce context ați revenit 

pe „câmpul de luptă” al cinematografiei?  

M. A.: – Atunci, în acel an, Sergiu Nicolaescu voia să facă 
fi lmul Dacii și avea producător un francez, Deuchmeister, care 
îi adusese în România pe Pierre Brice și pe Marie José Nat. 
Întâmplarea, sau poate că nu, a făcut să vină la teatrul de 
Comedie unde se juca Troilus și Cresida de Shakespeare, iar 
eu jucam rolul lui Achile. După spectacol, Marie i-a spus 
producătorului: „Achile acesta să nu lipsească din film.” De 
atunci și până în 1995 am fost distribuit în vreo 70 de filme, 
printre care: Puterea și Adevărul , Actorul și sălbaticii, Orgolii  
în regia lui Manole Marcus. Regizorul Radu Gabrea m-a 
distribuit în Prea mic pentru un război așa de mare și Dincolo 
de nisipuri. Am jucat în Înghi țitorul de săbii al lui Alexa 
Visarion, Cursa, filmul de debut al lui Mircea Daneliuc, Omul 
în loden, debutul lui Nicolae Mărgineanu, La capătul liniei în 
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regia lui Dinu Tănase. Cu marele regizor și prieten Mircea 
Veroiu am lucrat și înainte și după exilul lui la Paris.              
Mi rcea Veroiu m-a distribuit în Șapte zile, Dincolo de pod, 
Mânia, Artista, dolarii și ardelenii, Semnul șarpelui, iar               
după revenirea lui în țară am jucat în Ultimul mesager,             
Craii de Curtea-Veche. Ultimul nostru film a fost Scrisorile 
prietenului.  

Am jucat în Mihai Viteazul și aproape în toate filmele 
regizate de Sergiu Nicolaescu la începutul carierei sale.   

P. R.: – Ați jucat alături de profesoara dvs. Aura Buzescu? 

M. A.: – Da, eram în al doilea an de ucenicie la Municipal și 
s-a pus în scenă Hanul de la răscruce de Horia Lovinescu, în 
regia lui W. Siegfried. Alături de profesoara mea, doamna Aura 
Buzescu, au mai jucat Tanți Cocea, Septimiu Sever, George 
Mărutză, Benedict Dabija, Willy Ronea și Gheorghe Storin, 
care m-a impresionat prin bunătatea lui față de începuturile 
mele pe scenă. Omul acesta a avut încredere în mine și mi-a 
spus un lucru care m-a tulburat. Vrei să ți-l povestesc? 

P. R.: – E ca și cum m-ați întreba dacă vreau să ascult! 

Ascult și scriu, scriu și ascult. 

M. A.: – Într-o zi, maestrul (un adevărat maestru!) 
Gheorghe Storin, la sfârșitul unei repetiții de la Teatrul 
Municipal, sufletul acesta imens, m-a poftit să luăm masa 
împreună la restaurantul Moldova, iar pe la jumătatea  
prânzului mi-a zis: „Băiatule, tu, dacă lași pripeala asta din 
vorbire, care te face să bolovănești replicile, să le spui ăstora 
să-ți dea să joci Danton.” De atunci și până în acest moment 
dar și până când va fi să fie, am făcut un crez și un exemplu din 
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blândețea acestui om pe care încerc să-l împlinesc atât în viață 
cât și în teatru.  

P. R.: – Premoniție? Cine știe? Au fost necesari 17 ani ca 

această idee să prindă contur. Dar nu a fost singura dată când 

înțelepciunea unui om, a unui artist trecut prin viață și prin 

teatru v-a temperat „avântul” scenic. 

M. A.: – Desigur că nu, dar sunt momente care te marchează 
pe viață. De exemplu, prin 1959 aveam vi- zionare cu piesa 
Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller. În distribuție: 
Jules Cazaban și Clody Bertola în rolul părinților iar eu și 
Victor Rebengiuc, fiii. Pripit, încep să vorbesc repede și tare, 
de nu se mai înțelegea nimic. În sală, doamna Lucia Sturdza 
Bulandra tușea semnificativ că doar-doar voi înțelege, dar eu 
nu mă potoleam. După câteva replici, Jules mă oprește, se 
apleacă la urechea mea și-mi șoptește: „Fii bun, ia-o mai ușor, 
că nu mă simt așa bine și nu vreau să bage de seamă Comisia”. 

P. R.: – Cam în câte spectacole ați fost distribuit în această 

primă etapă a vieții, de actor la Municipal? 

M. A.: – Am  jucat, cred, în vreo 30 de piese dar vreau să 
reamintesc înainte de toate primul meu rol de compoziție: 
Biedermann și incendiatorii, în regia lui Lucian Pintilie. Tot în 
regia lui Lucian, am jucat în piesele Un strugure în soare și O 
singură viață. Dintre spectacolele regizate de Liviu Ciulei, am 
jucat în Omul care aduce ploaia, Clipe de viață, Sfânta Ioana. 
Apoi în Orestia sub bagheta lui Vlad Mugur, în Victimele 
datoriei, spectacol regizat de G. Teodorescu ș.a. 

P. R.: – În 1967 v-ați transferat la Teatrul de Comedie, 

condus de Radu Beligan. La acea vreme regizorii teatrului 

erau Lucian Giurchescu și David Esrig, cu ajutorul cărora 
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Radu Beligan a creat acest teatru. V-ați mutat pur și simplu 

sau ați avut un motiv anume? 

M. A.: – Ei, am fost invitat să joc în Troilus și Cresida            
de Shakespeare, în regia lui David Esrig iar acesta a fost 
începutul. La Comedie am jucat în Capul de rățoi de                   
G. Ciprian, Șeful sectorului suflete de Al. Mirodan, Croitorii 
cei mari din Valahia de Al. Popescu, Dispariția lui Galy Gay 
și Mutter Courage de B. Brecht, Buffalo Bill  de A. Kopitt, 
Mandragora de Machiavelli, toate puse în scenă de Lucian 
Giurchescu și David Esrig. Am și regizat spectacolul În tâlniri  
de Horia Lovinescu. 

P. R.: – Ați jucat teatru și la televiziune, încă din perioada 

când spectacolul era transmis în direct. O altă dimensiune de 

exprimare a actului artistic. 

M. A.: – Sigur, am făcut televiziune chiar de la începuturi, 
spectacolul în direct fiind o experiență deosebită. Cam același 
lucru aș putea spune despre teatrul radiofonic, doar că aici 
piesele se înregistrau, desigur, cu alte mijloace tehnice decât 
cele de azi.   

P. R.: – A treia mare etapă a vieții de actor ați petrecut-o la 

Teatrul Național din București.  

M. A.: – Aș aminti doar câteva dintre piesele în care am 
jucat: A patra soră, a cărei premieră a avut loc la 20 ianuarie 
2006, Anna Karenina, cu premiera în 8 octombrie 2003, 
Cadavrul viu (31 martie 2001), Legenda ultimului împărat 
(10 octombrie 2002). Am jucat și în Numele Trandafirului, ce 
a avut premiera la 7 noiembrie 1998. Spectacolul Sânziana și 
Pepelea a avut premiera la 22 octombrie 2006. Mai adaug 
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Scrisori de dragoste (9 octombrie 2001) și Ultima oră, cu 
premiera la 18 mai 2003.  

 P. R.: – Până nu demult, făceați sport. Am comprimat 

timpul pentru că artiștii, după opinia mea, nu au aceeași vârstă 

cu noi, ceilalți. 
 M. A.: – Nu mai fac sport așa cum făceam în tinerețe când, 

împreună cu Lucian Pintilie, am practicat atletismul. Era o 
vreme când sportul se practica numai din plăcere. Odată,          
mi-aduc aminte că am primit din partea Clubului Constructorul 
niște zahăr și ciocolată ca supliment de alimentație. Dacă mă 
gândesc bine, nu cred că mi-au sporit performanțele ci doar 
greutatea.   

P. R.: – Vă întâlniți din când în când cu studenții de la 

teatru acum, ca și atunci când le-ați fost profesor. Ce le 

spuneți acestor tineri, și ei grăbiți ai mileniului trei, tineri care 

sunt gata, uneori, să afirme că lumea începe cu ei? 

M. A.: – Cea mai importantă datorie a tinerilor este să ne 
nege, punând ceva mai bun în arta teatrală. Este obligația 
generațiilor care vin să caute, să aducă ceva nou. 

P. R.: – Acum, maestre, adică dragă domnule maestre 

(sic!), ce faceți? Sigur, în afară de teatru, care este o misiune 

asumată? 

M. A.: – Scriu, citesc, călătoresc pe Internet și duc dorul 
celor dragi. Pe fiul meu îl văd destul de rar, fiind mai tot timpul 
plecat în străinătate cu serviciul, apoi mă întâlnesc cu nepotul 
meu. Din când în când duc dorul foștilor mei colegi, rămași pe 
veci prieteni. Mi se face dor de Amza Pellea și de telefoanele 
pe care le dădea pe la două dimineața pentru a mă anunța că 
peste două ore plecăm la pescuit sau la vânătoare. Țin minte că 
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pe soția mea o enerva îngrozitor, pentru că trebuia ca cineva să 
facă mămăliga pentru pește, iar dacă misiunea cădea pe capul 
meu, nu mai apuca să doarmă nimeni. 

P. R.: – Cum a apărut sau când a apărut Cântec pentru 

Amza? 
M. A.: – În ziua în care am aflat că a pornit pe drumul fără 

întoarcere. Foarte curând va fi cea mai durabilă amintire a mea. 
 

După un moment de tăcere, deschide cartea și începe să 

citească din poemul dedicat fostului său coleg și prieten: 
 
 
Dac-ai început, știu bine 
c-ai să ajungi și pân’ la mine 
dă-i-nainte pădurare 
nu ne rugăm de-ndurare 
suntem o pădure tare! 
 
[…] 
 

P. R.: – Aveți greșeli de mărturisit? 

M. A.: – Eu însumi sunt o imensă greșeală. Oriunde încerci 
să mă pui, se dovedește că era mai bine în altă parte. Poate că 
de aceea n-am murit, adică „am ratat” cele două ocazii de a 
muri. Ocazia de a muri este atunci când cineva moare în locul 
tău. 

P. R.: – O viață pentru o altă viață dacă „traducem” 

sintagma „ocazie de a muri”. 
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M. A.: – Se filma Capcana mercenarilor în regia lui Sergiu 
Nicolaescu și eram acolo cu Gheorghe Cozorici, Amza Pellea, 
Constantin Rauțchi – toți, colegi de clasă –, cu Violeta Andrei 
și mulți alții. La o scenă finală, Nicolaescu fiind o persoană 
inventivă căreia îi plac lucrurile minunate, propune un duel cu 
grenade. Era o filmare de iarnă, cu multă zăpadă și în locul în 
care ar fi trebuit să cadă grenada, artificierii puneau o bombă 
cu fir la pian – așa se cheamă –, bomba 1, 2, 3, 4 etc. Acolo se 
afla un tânăr care se pregătea să pună în groapă, peste bombă, 
pământ și zăpadă. Eu eram foarte atent la acele momente când 
făceam filme de capă, spadă, mitraliere, bombe etc., ca nu 
cumva cineva să acopere bomba cu altceva decât pământ, 
pietriș sau nisip, fiindcă putea să-ți sară în ochi și să te 
rănească. Și atunci, la acea filmare, am stat lângă el ca să mă 
asigur că totul este în regulă. Apoi m-am uitat la bomba pe care 
o ținea în brațe, m-am uitat cum era pământul și am plecat. 
După 20 de metri, m-am întors să-i spun ceva, dar bomba i-a 
explodat în brațe și o parte din ficatul acestui tânăr a ajuns pe 
fața mea. Dacă eram alături, am fi murit amândoi.  

Apoi, la Prea mic pentru un război atât de mare, Gabrea 
imaginase o scenă cu un cuib de hitleriști care trăgeau cu 
mitraliera asupra armatei române. Personajul meu era un om 
care umbla desculț pentru că avea un număr mare la picior și 
nu i se găseau bocanci pe măsură. El trebuia să ajungă în 
spatele cuibului hitlerist, să arunce cu o grenadă ca dușmanii să 
moară, iar trupele române să poată înainta. S-a dovedit că 
mitraliera care a fost adusă pentru filmare nu trăgea cu gloanțe 
oarbe, nu făcea reculul ca să se poată reîncărca și atunci s-a 
vorbit să se aducă muniție de război, muniție reală, și să se 
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tragă spre un deal. La această mitralieră trebuia să tragă un 
militar, care știa despre ce este vorba. Pentru acest film era 
delegat un subofițer care se ocupa de armament. Omul acesta  
s-a așezat sub buza dealului ca să se asigure că nu trece cineva 
prin acel loc și să se poată trage spre deal. Nimeni nu a 
observat că deasupra locului unde era pusă mitraliera și se 
fi lma, era un cablu de înaltă tensiune. S-a dat motor, eu în 
picioarele goale am ajuns în dreptul mitralierei – era ploaie, era 
udă iarba –, s-au tras câteva scene scurte, mitraliera s-a blocat 
și atunci a trebuit să o reîncarce. Rearmând, a scăpat un foc 
care a tăiat firul de înaltă tensiune. Partea dinspre sursa de 
energie a căzut la picioarele mele, miile de volți au început să 
mă scuture, numai că din cauza greutății, firul a căzut dincolo 
de marginea dealului. Sub marginea dealului era subofițerul 
care pândea să nu treacă cineva prin zonă, subofițerul care în 
acea zi își invitase nevasta și copilul ca să vadă această filmare. 
A căzut firul pe el și a murit electrocutat. Eu am avut noroc, el 
ghinion. 

P. R.: – Acestea nu sunt greșelile dvs. 

M. A.: – Nu sunt greșeli, sunt capricii ale soartei. 

P. R.: – Și dintre lucrurile frumoase, foarte frumoase, 

gingașe, la ce vă gândiți acum? 

M. A.: – Ei, Doamne-Dumnezeule! Gingașe? Eheeee!! Eu 
cred că foarte frumoase și gingașe sunt regretele. Doamne-
Dumnezeule, dacă aș fi fost, dacă aș fi făcut, dacă… Ce gingaș, 
ce frumos, ce reușit ar fi fost! Odată ce ai avut parte de un lucru 
minunat… el să… el să… nu, nu, nu vreau să spun vorbe grele, 
dar… el se erodează, se-nnegrește ca argintul – deși un argint 
„bine” înnegrit e mai de valoare. Aurul nu se înnegrește, de 
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aceea îmi place mai mult argintul. Numai visele sunt într-
adevăr foarte frumoase. Ei, dacă ar fi fost să fie, dacă aș fi fost 
eu, dacă, dacă… Cea mai splendidă lume este aceea a lui 
DACĂ. 

P. R.: – Mărturiseați, maestre, și stă scris negru pe alb, că 

în arta actoricească grădinăriți paradoxul. Până și viața poate 

fi considerată un paradox, dar pentru a ajunge la această 

concluzie avem nevoie de argumente. Dvs. cum argumentați? 

M. A.: – Cel mai la îndemână argument este că toți și toate 
ne dorim să fim altfel decât suntem și să trăim altfel decât trăim 
și să murim cum vrem noi. Toată urzica își dorește să fie 
pătrunjel, pătrunjelul vrea să fie trandafir, trandafirul vrea să fie 
iepuraș, iepurașul vrea să fie ogar, omul mic vrea să fie om 
mare, omul mare vrea să fie iar copil și apa și piatra și floarea 
și capra și omul fără excepție își doresc să fie altceva decât le-a 
hărăzit Dumnezeu.   

P. R.: – Se păstrează oare curajul de a iubi? 
M. A.: – Cine nu are curaj să iubească, nu va trăi. Bobul de 

grâu trece dincolo de cocoașa de două palme de pământ din 
iubire de soare, chiar știind că a doua zi va fi secerat. Iubirea, 
fie și numai de o zi, merită trăită. Mmmmerită!! 

P. R.: – Arborele genealogic al poeziei reprezintă sinteza de 

trecut, prezent și viitor? 

M. A.: – După ce voi fi mort de mult, de mult,  întrebați-i pe 
cei de după, după mine. Ei cunosc chipul viitorului – viitor al 
poeziei mele și nu numai. 

P. R.: – Vă propun, maestre, ca printr-un joc al ideilor, să 

facem un popas în anotimpul nimănui, măcar pentru a-l defini. 
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M. A.: – Știu exact ce trebuie să spun dar, din păcate, nu am 
uitat că acest gând are un autor. Dar până atunci, îmbrăcat în 
ghilimele de respect, iată răspunsul meu cu vorbele lui 
Arghezi: 

 
                       „St\i, c\l\re]! 
                       Întoarce-]i calul seme]. 
                       F\ un ocol [i las\. 
                       Vecia e mare, deas\. 
 
                       Ai pierdut-o. Ce-ai f\cut? 
                       Tu n-ai osp\tat, calul n-a p\scut. 
                       Ai c\utat Steaua Polar\. 
                       Te-a a[teptat aci pân\-asear\. 
 
                       Bine! Da]i fuga. Iute! 
                       Mai ave]i câteva minute. 
                       A]i intrat 
                       În lumea num\rului p\trat. 
                        
                       V\ e foame, v\ e sete, 
                       N-ave]i potcoave, nici ghete. 
                       Dar pâinea s-a mâncat, apa s-a b\ut… 
                       A]i întârziat un minut. 

 
De când ați plecat 
Nu s-a mai secerat, 
Cuptoarele s-au stins. Vetrele 
Au înghețat ca pietrele. 
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Apele, oamenii, vitele, 
Pâinile, străchinile, cuțitele, 
Cu toate lucrurile de aramă și fier 
S-au înălțat într-o noapte la cer.” 

                                   (Ora târzie din volumul  
                                   Cărticică de seară, 1935) 

 
P. R.: – Saru-Sinești din Jocul ielelor poate întruchipa 

„imaginea” lui Camil Petrescu? 

M. A.: – Toți eroii pozitivi ai lui Camil Petrescu izvorăsc 
din dorul și dorința lui pentru sine. O lege generală pe care 
încerc să o aplic în îndeletnicirea ac- toricească este să-mi apăr 
personajele. N-am timp acum să vă conving de ce Iago și tot 
neamul lui de personaje negative au dreptate. E treaba 
personajelor pozitive să mă pună la zid, să mă condamne. Dacă 
nu reușesc, regretul  să-i potopoească. În spectacolul Teatrului 
Național regizat de Sanda Manu, din anul 1974, l-am apărat pe         
Saru-Sinești, i-am justificat demersul. Este al meu, în aceeași 
măsură în care, sunt sigur, este și va fi fost al lui Camil 
Petrescu. Sunt sigur că și Don Camilo a cunoscut dezamăgirea 
în iubire.  

P. R.: – Pentru orice construcție avem nevoie de susținere. 

Vă propun să ajungem și la povestea cuiului,  pui străin în cuib 

de cuc, zic eu ca să vă contrazic. 

M. A.: – Ați avut ocazia vreodinioară să fi ți în preajma unui 
dulgher în timpul său când din inimi de pădure durează, ca  
într-o slujbă, loc de trai și trudă – cu viață prin viață înălțând 
semn omenesc? 
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Dar poate că mai întâi ar trebui să reamintesc rostul acestei 
îndeletniciri, umbrită întrucâtva de răceala lustruită a betonului, 
aluminiului și a sticlei. 

Dulgherul este acel meseriaș care înalță lemnăria unei case 
cu tesla și cuiul. Și dacă este așa, vă mai amintiți cu câtă grijă 
își alege fiecare cui din mica desagă purtată la brâu? Cum ține 
el cuiul în gură, ca-ntr-un sărut, înainte de a-l îngropa în casa 
lui de mâine, bătându-l cu mânie și dragoste? E doar un cui din 
care rămâne doar menirea și, arar, o floare la vedere. 

Dar mai este și negustorul care le vinde la kilogram, de-a 
valma… 

Fie ele, cuiele, mai drepte, mai strâmbe, mai ascuțite, mai 
boante… 

Munca lui nu e mai puțin harnică… 
Dar dacă ești cui… te doare când ești negustorit la grămadă. 

P. R.: – Și CUIUL din teatru, maestre dragă? 

M. A.: – Sfînta Casă a Teatrului se înalță din diferite esențe 
de lemn, alese după putere, culoare, după desenul fibrei, după 
cum știu să cânte, chiar. 

Dar toate sunt și devin ce vor fi, doar dacă le leagă credința 
de fier și floare a celui jurat întru acest legământ… Cuiul. În 
sfânta Casă a Teatrului actorul este Cuiul. Iar dacă nu mai este 
cui… Nu-i! Nu mai este!  

De la cel mai mare (cum se întâmpă de obicei) până la cel 
mai mic (cum nu se-ntâmplă în practica devenită obicei), 
actorul e bine să fie pus în cunoștință de  cauză cu viitoarea lui 
distribuire, indiferent de importanța contribuției sale. 
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Aud de-o viață cu tristețe cum unii actori răspund la 
întrebarea „Ce veți juca?”, dând din umeri: „Nu știu!”… La 
întrebarea: „Cum e rolul?”, tot „Nu știu!” 

Lemnele sfinte ale teatrului își împing astfel cuiele  într-o 
mentalitate funcționărească, păgubitoare. „Salariați! Prestatori 
de servicii!” 

Nu toți, am mai spus-o. 
În condițiile în care un spectacol de teatru trebuie „produs” 

într-un preț de timp tot mai zgârcit, contribuția actorului poate 
deveni mai profitabilă, mai creatoare, numai dacă… știe! 

P. R.: – Manifestul Cuiului? 

M. A.: – Continuăm.  

P. R.: – Conștiința se edifică prin conștiință! 

M. A.: – Adevărul despre relația Cunoaștere-Putere, 
formulat de Francis Bacon, acum vreo patru secole, își păs- 
trează actualitatea și în lumea noastră. 

Izbânzile Teatrului Românesc pe scenele lumii demon-
strează prin amploarea lor (pentru a câta oară?) nu numai 
talentul nativ al românului pentru teatru, dar și imensa lui 
putere de a înfrăți cuiul și lemnul, cu trăinicie, în valoare 
artistică, stârnind respect și recunoaștere… desăvârșite. 

Încă din clasele primare am învățat importanța verbelor 
auxiliare a fi și a avea.  

Se pare că unii, uneori, mai încearcă (din ignoranță sau 
dintr-o anumită strategie păguboasă) să împletească o anumită 
ierarhie a lor. Sigur, se poate. 

Dar e păcat! Nu vreau să pun cuiul înaintea casei! 
Dar să nu ne acoperim cu false priorități. 
Fără negustori… nu vom avea! 
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Fără dulgheri… nu vom fi! 

P. R.: – Dați-ne de veste despre starea poeziei! Care este 

starea stării de poezie? 

M. A.: – Starea de poezie este o trăire esențială, atât de 
sfântă și de înaltă, încât îmi dă voie ca, odată ce i-am pătruns 
înțelesul, să o port mereu în sufletul, în simțirea mea, în gândul 
meu, în sensibilitatea mea.  

Poezie poate fi și atunci când două vorbe se întâlnesc pentru 
prima oară pe o hârtie. Astfel vorbele pot deveni o sămânță, 
care ulterior va înflori, va rodi și va scoate la iveală acel ceva 
minunat, care să-mi binecuvânteze ființa.  

Asta înseamnă pentru mine nevoia de poezie: nevoia de a te 
întoarce acolo unde tăcerea poate avea o valoare aproape egală 
cu vorba. 

P. R.: – Poezie există și în cotidian, dragă maestre. Dar 

depinde de cine îi culege semnele și mă gândeam acum și la 

lumea Miticilor. Pentru mulți, chiar și eu susțin ideea, Miticii 

nu au identitate precisă, ei sunt anonimii unei clase cu veleități 

de vedete. Acceptați că există și această formă de poezie?  

M. A.: – Toate au chip omenesc, de acord, dar nu și cu 
mârlăniile înțolite în rime triviale. Nu! 

P. R.: – Aveți o tablă de materii, vorba lui Caragiale? 

M. A.: – Eu fac o mare deosebire între mârlani și mitocani. 
Mi tocanii sunt cei din lumea lui Caragiale și din lumea lumii 
lui. Alde Mitică și toți ai lui.  

De mârlanii care vor să ne copleșească cu brutalitatea lor... 
să ne ferească Dumnezeu!  

P. R.: – Dați-mi câteva Bilete de favoare, pentru mine dar 

și pentru cititori ca să putem „asista” la momentele de 
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legătură dintre dvs. actorul, dintre dvs. omul, dar și personajul 

pe care urmează să-l întruchipați! E complicat să devii 

personaj atunci când omul este copleșit de tristeți?  

M. A.: – Eu trebuie să vin la teatru cu o oră mai devreme, ca 
să fac drumul de la mine la personaj. Acele momente au 
existat, unul dintre ele recent, nu știu dacă e cazul să-l 
amintesc, dar o fac pentru a fi mai bine înțeles: momentul când 
soția mea a murit, după trei ani de suferință îngrozitoare. La 
câteva zile după asta, a murit și fratele ei. A murit înecat cu 
mâncare. În toată vremea asta a trebuit să-mi joc spectacolele, 
să fac imprimările, filmările și toate cele ale meseriei mele.  

Cum să-ți limpezești mintea ca să poți uita toate astea care 
sunt de... neuitat?!  

Mă întorc și spun ceea ce probabil am mai spus: pe drumul 
acela de acasă până la teatru, caut și de destule ori mărturisesc 
că reușesc să mă uit pe mine de mine.  

Nu vreau să caut nici momentele mele de bucurie, nici pe 
acelea de mare tristețe, care au fost destule în cei 73 de ani de 
viață, e limpede. Programatic, nu vreau să amestec în nici un 
fel viața mea artistică cu viața mea personală. Vreau să spun că, 
dacă astă-seară eu joc un „destin tragic” și sunt bântuit de o 
bucurie  nebună, până ajung la teatru trebuie să uit marea 
bucurie, ca să mă pot înscrie cu sinceritate în marea tragedie de 
pe scenă!  

Arta actorului este, trebuie să fie, un drum de la persoana, 
chiar personalitatea actorului la caracterul și personalitatea 
personajului. „Nu există drumul fericirii. Fericirea este 
drumul.” (Proverb budist).  
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P. R.: – Și drumul de întoarcere de la  personaj la viață? 

Vorbim de două adevăruri fundamentale: al vieții reale și al 

vieții scenice.    

M. A.: – Eu fac o mare deosebire între adevăr și autentic.  
Teatrul caută adevărul…  
Eu, actorul, caut să mă înscriu în adevărul momentului care 

mi se cere pe scenă… Autenticul este moartea nevestei mele, 
cu mine în casă. N-are ce căuta autenticul meu personal în 
adevărul personajului meu – și cred că asta e valabil și pentru 
un profesor de geografie, și pentru un profesor de matematică, 
și pentru un cercetător, un mecanic, un șofer – nimeni nu are 
voie să-și umbrească luciditatea gândului în îndeletnicirea pe 
care o practică, prin suferința sa personală. De-aia îi și zice: 
suferință personală. 

P. R.: – Se spune și cred că aici se află adevărul – este doar 

o părere personală, vă rog să mă contraziceți dacă este cazul – 

că actul creației este o sumă a durerilor și, în egală măsură, a 

viselor. Restul până la suma totală este talent.  

M. A.: – Limitele se desenează din conturul nelimitatului 
megieș. Le desparte doar un singur pas, al cărui compas se 
măsoară în riscul superb și chinuitor care brodează perpetuu 
marile drumuri de o clipă de la sublim la ridicol.  

Temele majore ale cugetării se metamorfozează în sufletul 
artistului, din oricare vreme sau parte a lumii, în tot atâtea 
obsesii de a le da și a le reda un chip cât mai profund și mai 
original. 

Câtă flacără trebuie să mistuie ființa artistului care              
mărturisește și se mărturisește în spaima unei trufii nestăpâ-               
nite și atât de atotstăpânitoare? Câtă cenușă pândește poalele 
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schelelor încrucișate din fire de păianjen… Sau, și mai rău… 
Indiferentă… Dumnezeu a făcut cândva totul!  

Cine se mai încumetă, oare… să-L îngâne…? 
După părerea mea, cam așa stau lucrurile. Și am să revin la 

un exemplu  călăuzitor. 
Michelangelo n-ar fi pictat Capela Sixtină, dacă nu-i 

curgeau kilograme de vopsea în ochi și-n gură și dacă nu 
înnebunea acolo, cocoțat, răsturnat, răstignit pe spate, ca să 
poată să-i picteze tavanul. Sigur!  

Sigur că orice act artistic este rezultatul unei dureri. Nimic 
nu este ușor pe lumea asta, nici măcar să bei un pahar cu apă. 
Iar atunci când paharul cu apă trebuie să devină gest artistic, 
este chiar îngrozitor de complicat. Pentru că trebuie să te fac 
să-ți fie sete și ție, spectatorule! Ei, cum să te fac să-ți fie sete? 
Doar dacă mă căznesc, caut, cercetez, revin și până la urmă 
găsesc o soluție de a te convinge – efemeră și ea, pentru că 
sigur un alt actor mai  tânăr va veni după mine și va găsi o altă 
rezolvare. 

P. R.: – Tot la Radio m-am întâlnit, cu puțin timp                 

în urmă, cu maestrul Lucian Giurchescu, sosit din Da- 

nemarca să monteze spectacolul Ucigaș fără simbrie. Am         

stat de vorbă și apoi am înregistrat o emisiune despre omul și 

regizorul Giurchescu. L-am întrebat, printre altele, de noua 

montare de la Teatrul de Comedie cu piesa lui Bertolt Brecht, 

Galy Gay, spectacol regizat acum aproape patru decenii pe 

aceeași scenă, atunci cu titlul Dispariția lui Galy Gay. Ați 

făcut atunci parte din distribuție. Ați  fost la spectacolul din 

2007, de această dată în calitate de spectator, așa cum mi-ați 
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mărturisit. V-ați regăsit, ați retrăit clipele de pe scenă din 

fotoliul de spectator?    

M. A.: – Am văzut noul Galy Gay… Am văzut acum rolul 
meu… și rolurile acelor mari actori dispăruți… și-am văzut 
totul realizat încă o dată. Ei și? Iată că au găsit o altă cale și un 
alt fel de a le face celor din sală „să le fie sete”, decât i-am 
făcut noi acum 40 de ani.  

De ce trebuia neapărat să fie altfel? Pentru că și publicul de 
azi e altfel, nu mai este publicul de atunci.  

P. R.: – De câte ori, maestre, ați avut nevoie să sorbiți din 

apa răbdării? Revenind la viața actorului, la arta actorului. 

M. A.: – Apa răbdării  
se-ntoarce de la mine 
pleacă mereu 
cu chipul meu turnat 
în curgerea-i neodihnită 

              (Apa răbdării, fragment) 
 
Totdeauna se întâmplă așa. Vine câte un moment când  o 

întrebare „te lucrează” nu gândindu-te tu la ea, ci gândindu-se 
ea la tine. Există întrebări la care te gândești și nu le afli 
răspunsul. {i peste noapte întrebarea își vede de treabă, și de 
dimineață se întâmplă să te trezești  că ai găsit răspunsul!  

Cum e posibil asta?  
Îți spun eu: peste noapte, problema s-a gândit ea la mine!  
Și se întâmplă că, în această circulație între viu și mort, între 

a fi și a nu fi – that is the question! – acel a nu fi se gândește la 
acel a fi al meu!  

P. R.: – Spuneați la un moment dat în Romanță precupeață: 
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„Eu stau închis aici 

ca melodia-n note”. 

Răstălmăcind un pic sensul „precupeței”, se întâmplă ca 

întâmplarea să facă dintr-o decizie „poliglotă” (de aceea sunt 

vorbele, să ne jucăm cu ele) una cu sens unic?  

M. A.: – Există asemenea momente chiar dacă noi nu 
suntem conștienți că ele ne modifică. Există multe momente în 
care nu suntem conștienți care este sau trebuie să fie parcursul 
demersului nostru artistic. Pur și simplu, așa ne vine. Uneori un 
actor cu experiență este întrebat: „Cum ați făcut acel moment, 
maestre?” – și el răspunde: „Nu știu, așa mi-a venit”.  

Păi, de unde-ți vine, dacă e adevărat că din nimic, nimic 
răsare?  

Înseamnă că a existat acel ceva, care-a făcut ca actorului         
să-i vină și ce-i vine să fie dumnezeiesc.  

Dar dumnezeiesc este numai ce a trecut prin foc. 

P. R.: – Întrebarea, printre miile, sutele de mii de întrebări 

pe care ni le punem toți, se referă la relația omului cu 

divinitatea. Aș vrea doar să repet întrebarea dumneavoastră: 

de ce, Doamne, de ce? Ce vă neliniștește într-atât încât să 

cereți imperativ răspuns? 

M. A.: – Dacă voi găsi răspunsul acestei întrebări și al altora 
care-mi stau sub cap, pernă de piatră, dacă… 

Atunci mă bate gândul să-mi aburc în spate osteneala de            
a-mi întoarce mintea cu fruntea către țărână, clătinându-mi 
gândul măcar preț de un strop de sudoare și să-mi iau în dinți 
îndrăzneala cea mare a disperatului și să apuc cu mâna dreaptă, 
Dreapta cea cu care mă-nchin dimpreună cu toți ai mei, cu 
mâna dreaptă să apuc pulpana Dumnezeului, Cel care și-a-ntors 
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fața de la astă parte a lumii, pe care tot suflarea Lui a plămă- 
dit-o, să-L mai țin o clipă din această plecare și arătându-i toate 
cele câte se petrec de un car de vreme pe aici, să-L întreb… De 
ce, Doamne, de ce? 

P. R.: – Dincolo de acest strigăt de disperare, de revoltă, de 

frică, de milă, de toate stările omenești, mergeți măcar din 

când în când, în Casa Domnului?  

M. A.: – Merg destul de rar la biserică… Mă închin 
întotdeauna când trec prin fața unei biserici, dar am o altă 
relație sau un alt sens în relația mea cu Dumnezeu. Întotdeauna 
îi mulțumesc lui Dumnezeu. Destul de rar spun „dă, Doamne”. 
Pentru că tot ceea ce mi-a dat sunt, cu binele și cu răul, cu 
bunele și cu grelele.  

Dar am această grijă, este o chestiune de educație: ca atunci 
când sunt lângă o biserică, neapărat să spun „mulțumescu-ți ție, 
Doamne pentru că, iată, încă o zi trec prin fața Ta, a casei 
Tale”.  

Mă duc la biserică de Paște, mă duc când sunt naș și trebuie 
să citesc Crezul… Acum, după moartea soției mele, mă duc 
mai des ca să aprind o lumânare…  

Dar Dumnezeu e atotputernic – și-n atotputernicia Lui, El 
știe exact ce trebuie să primească de la mine și știe că mă 
gândesc la El.  

Dumnezeu știe că eu pe El îl respect, îl iubesc și nu cârtesc 
împotriva Lui.  

Dar nu am nevoie de o organizare strictă în relația mea cu 
Dumnezeu.  
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Mama spunea ceva mai rău: „N-am nevoie de intermediar 
între mine și Dumnezeu”. Sigur că nu este așa, am nevoie de un 
loc în care să mă cuminec, în care să mă reculeg…  

Desigur că am acasă – cum toți avem – o icoană…  
Întotdeauna o icoană este o oglindă.  
Nu toți privim aceeași icoană la fel.  
Nu toți vedem același lucru în aceeași icoană, pentru că 

acolo suntem și noi, în acea icoană. 

P. R.: – Unul dintre poemele dvs. are, în loc de titlu, un 

semn de întrebare, iar finalul este tot o întrebare: Doamne, 

cine sunt? Doamne, cine-i de vină?  

Dumnezeu a creat lumea, el este Creatorul suprem,          

dar pe pământ semenii lui creează… Atunci? Omul, creatorul-

muritor, are dreptul să pretindă alt loc decât cel de pe 

pământ? Oricum el este alesul….   

M. A.: – Iar eu, dacă la rândul meu creez, ce sunt?  
Un creator mai mic, dar tot îmi dau coatele cu genunchii lui 

Dumnezeu în momentul în care creez un lucru care poate să 
minuneze.  

Dumnezeu face minuni, da?  
Eu ce fac când dumneata te minunezi în fața artei mele?  
Tot se cheamă că am făcut o minune, da?  
De aceea, eu fac o asemuire greu de îngăduit între biserică și 

artă.  
Am fost în Israel, am fost la Nazareth, am fost la lacul 

Tiresias, la casa Sfântului Petru, am văzut locurile unde 
Mântuitorul și-a făcut minunile.  

Ei bine, lumea de ce merge la teatru?  
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Vrea să vadă minunea care se întâmplă acolo pe scenă, o 
viață care se naște dintr-o minune.  

Nevoia de minune care vine din ce?…  
Spectatorul de ce plânge câteodată la teatru? Deoarece 

crede.  
Omul de ce merge în biserică și acceptă ideea de minune 

dumnezeiască? Pentru că el crede.  
Deci, în ambele cazuri, motorul este credința, cu tot 

respectul față de imensa disproporție în această asemănare pe 
care am făcut-o…  

Credința mă face să cred că Iisus a hrănit lumea cu peștii din 
lacul Tiresias, că a mers pe apă, că a făcut vin din apă la nunta 
din Caana Galileei, că i-a spus lui Lazăr „ia-ți patul tău și 
umblă” și așa mai departe.  

Și tot minune, într-un fel, se cheamă starea teribilă pe care o 
simte o sală întreagă de spectatori când eu am putut s-o aduc la 
o temperatură extraordinară de credință ca să sufere sau să se 
bucure cu mine. 

De tot ce mi-a dat Dumnezeu, pentru că El mi-a dat, sunt 
mulțumit… și-mi spun: „Crede și nu cerceta!”  

Dumnezeu trebuie luat ca atare și nu trebuie cercetat, după 
părerea mea. A cerceta înseamnă a diminua credința. Adică, de 
ce să cercetez și să nu cred? Ori cred, ori cercetez. 

P. R.: – Și totuși, drumul spre cunoaștere este cea mai 

fantastică aventură a omului… „Dă, Doamne, să mă dumiresc 

că sunt”… 

M. A.: – Dă, Doamne, să mă dumiresc că mai pot fi! Buna 
mea, există foarte multe întrebări cărora nu le găsesc un 
răspuns, dar care nu mă obsedează. Înțeleg că este un dat al 
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vieții, pe care trebuie să-l iau cu bunele și cu relele lui și că 
trebuie, nu neapărat să ignor, ci să caut să depășesc momentul 
de neînțelegere, momentul de uimire, chiar momentul de 
neființă.  

A nu ști înseamnă a nu fi, până la urmă, din punctul meu de 
vedere.  

Or, trebuie să trec peste asta.   
Al tminteri, nu mai mi-s… 

P. R.: – Și castelele din Spania, înălțările din piatră de aer?  

M. A.: – Castelele mele din Spania, sunt dorurile mele, 
dorința mea de cunoaștere. Dar dacă stau să mă gândesc, n-aș 
vrea să mă cunosc de tot. Atunci de ce să mai trăiesc, dacă mă 
știu?  

Sper că mai am în mine lucruri care-mi sunt ne- cunoscute și 
care să întrețină, într-un fel, acel motor al vieții care este 
curiozitatea. Nu, nu, încă n-am ajuns să mă cunosc – și nici nu 
vreau să mă cunosc. De ce? La ce mi-ar folosi?  

Dă-mi voie să mă consider și eu pentru mine, doar eu pentru 
mine – iartă-mă, Doamne! – un fel de Dumnezeu.  

Să cred în mine fără să cercetez totul până la capăt! 
Așa să-mi ajute Dumnezeu! 

P. R.: – Cum definiți lăcomia cu toți copiii ei și mai ales 

lăcomia în teatru și de teatru? 

M. A.: – Orice pădure are uscături, cu toate că accepția 
comună a ideii de lăcomie ne oferă imaginea unei „aia, grasă și 
slinoasă”!! Trebuie pusă la regim să slăbească, să se usuce, „să 
iasă la primăvară, galbenă ca turta de ceară”. Dă, Doamne! 

P. R.: – Umorul își are lăcaș prin bazarul sentimental, sau 

este personaj fără pereche? 
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M. A.: – Umorul 
E haina pe care 
O-mbracă românul 
La disperare. 

Doamne, ce la-ndegură ne stă gluma! 
Gluma, cortină înțeleaptă și răbdătoare la spectacolul pro-

priei noastre vieți îngăduindu-ne să trăim paradoxul românesc 
care îngemănează sabia cu sărutul într-o singură rostire! 

P. R.:– Cum definiți timpul, îndeosebi timpul actorului, apoi 

al scriitorului? 

M. A.: – Marile opere muzicale sunt scrise, în general, în 
măsura 4/4. Compozitorii, dintotdeauna și mereu, știau ei ceva. 
Timpul meu, timpul teatrului meu, timpul scrisului meu, timpul 
netimpului meu, toate se adună armonios și sunt, zi cu zi, dar 
mai ales noapte de noapte, viața mea. Ascultați-i pe marii 
compozitori și veți descoperi armonia vieții în care consonează 
binele cu răul, frumosul cu urâtul, adâncul cu înaltul, adică o 
viață. 

P. R.: – Fericirea se așteaptă sau se caută? 

M. A.: – Cine nu caută, trăiește degeaba. 
Zarurile aruncate 
Cine, iar, în pumn să mi le-adune? 
Cine să-mi culeagă viața  
Scoasă inutil în drum? 
 
Chiar de-aș vrea să joc iar TOTUL 
Cine poate să-mi arate  
Unde oare sunt acum 
Zarurile aruncate? 
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P. R.: – {i ultima cortin\? 

M. A.: – Povestea spune c\ în ultimele sale zile, Mozart 
nu înceta s\-i întrebe pe cei câ]iva din jurul lui: de ce nu 
m\ iubi]i? De ce nu m\ iubi]i? Îng\dui]i un îndemn pe 
peronul acestei întâlniri… 

 
Dintr-un gând ciung,  
ca un rest dintr-o mână prietenă întinsă la greu 
din care ar lipsi două degete, 
alea două care împintesc mintea să nu pregete, 
două degete care zoresc barca cugetului cu vâsle   
de dor, 
două degete lipsă, 
alea care-și zic inelar și arătător, 
două degete mâncate de furnici neroade, 
gângănii care nu știu decât ce-i aia a roade, 
care nu știu ce-i aia rod, 
care nu știu ce-i spaima bucuroasă la căpătâiul  
unui plod. 
 

         Dintr-un gând pribeag, 
         dintr-o vorb\ proast\ secat\ de-n]eles, 
         dintr-un soi de împrumut, acolo, c-o bani]\ de f\in\ 
         f\cut de mama la o vecin\, 
         dintr-o sear\ când nu ne-au fost pe aproape sfin]ii, 
         dintr-o vreme f\r\ sare, f\r\ nume, f\r\ lacrim\, 
         gândind cu mintea de din josul bur]ii, 

din ast\ negur\, 
 



 42 

 
Din astă zăcătoare de uscătură seacă, fără teacă,  
a poposit în TEATRU 
o vorbă noroioasă de din drumul către nicăieri, 
drum plumbuit cu făr-de-noroc, 
locul acela unde trecătorii într-ale noimei, 
statornicii din nelimanul prostiei, 
au adus de din lumea de dincolo 
de sfințenia altarului de teatru numele 
CABOTIN. 
Citește zicerea de din mai înaltul foii 
ca un blestem din vinerea sfântă 
de după noaptea joii, 
ca o vrajă-destin, 
ca o rugă de dincolo de fire,  
ca o Bunăvestire. 
Bunilor, dumneavoastră, 
intrați în biserica teatrului cu speranța curată, 
lepădați de la rădăcina florilor așteptării 
cuțitele de gheață care spintecă 
miresmele încă nevisate de somnul grădinii, 
intrați în sala de teatru lăsând la garderobă spinii, 
intrați în piesa noastră. 
Iubiți-vă CABOTINII! 

 
Câte zeci de întrebări și, probabil, tot atâtea răspunsuri 

(poți oferi întrebării unul, două sau chiar mai multe 

răspunsuri) am mai fi putut broda pe o viață de artist, de fiu, 

soț, tată, bunic, coleg, prieten, cunoscut, pe o viață de om, 
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pentru a putea descoperi multe stări ale stării de poezie... 

Important este gândul omului transformat în vorbe așezate pe 

hârtie. Pornind de aici, de la acest dialog, fiecare cititor își 

poate imagina o altă conversație.  

Cine sunt eu, cine suntem noi să ne putem imagina că am 

cuprins toate întrebările dintr-o viață de om, că am avea 

puterea să dăm răspuns tuturor întrebărilor? Întrebarea este 

drumul către cunoaștere, către fericire, nefericire, către 

durere, așteptare și iubire. Și către câte alte dimensiuni care  

n-au primit niciodată nici o întrebare. Ne consolăm poate că 

astăzi am împlinit încă un vis. 
 

Februarie 2008 
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Actorul poet 

 
 
 
Scriind despre un actor cu o asemenea popularitate, cum e 

Mircea Albulescu, constat că lucrul cel mai dificil este tocmai 
să faci abstracție de popularitate, pentru a nu repeta locuri 
comune. Mă întreb dacă este cu adevărat posibil și dacă, pe de 
altă parte, este util. Dacă nu cumva au și locurile comune rostul 
lor într-un portret critic. Dar cred că ar fi mai bine să 
abandonez întrebările pentru simplul motiv că ele pot deveni 
un real obstacol. Când îți propui (ce trufie!) să dai la o parte ce 
știi că s-a spus despre subiectul abordat, abia atunci vei 
constata că nu ai adus nimic nou iar deziluzia va fi pe măsură. 

Popularitatea actorului de teatru Mircea Albulescu este 
egală cu aceea a actorului de film Mircea Albulescu. Ca și 
Ștefan Iordache, Victor Rebengiuc, Toma Caragiu sau 
Gheorghe Dinică, Mircea Albulescu s-a impus ca unul dintre 
reperele artei interpretative românești atât pe scenă, cât și pe 
marele ecran. Este, în această profesiune, o situație nu foarte 
frecventă, dacă observăm că puțini dintre actorii deveniți 
vedete internaționale ale filmului sunt și mari actori de teatru, 
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că au o carieră, dacă nu egală valoric, măcar comparabilă în 
cele două forme de artă atât de populare. Parcurgând biografia 
artistică a lui Mircea Albulescu, faptul devine evident, 
indiferent de rolul interpretat. În cazul unui actor de o 
asemenea forță expresivă, îm- părțirea schematică în roluri 
mari și roluri mici nu mai poate rezista. Uneori se întâmplă 
chiar ca un rol episodic, o scenă să fie reținute cu prioritate iar 
faptul acesta să se transforme într-un elogiu implicit. Roluri 
mari jucate extraordinar de Mircea Albulescu, ca Danton din 
drama lui Camil Petrescu, într-un spectacol devenit deja de 
referință în istoria teatrului românesc, Șerban Sinești din Jocul 
ielelor, Grigore Bucșan din Ultima oră de Mihail Sebastian, 
Satin (Azilul de noapte de Maxim Gorki), Egist (Orestia de 
Eschil), Basarab (Croitorii cei mari din Valahia de Alexandru 
Popescu) sau Regele George al III-lea (Nebunia regelui 
George de Alan Bennett), sunt concurate în ochii publicului de 
expresivitatea unor apariții episodice. Cine nu a reținut scena 
sodomizării lui Victor Petrini din filmul Cel mai iubit dintre 
pământeni, în care Mircea Albulescu înfățișează un deținut 
transformat în gardian monstruos? 

Simpla enumerare a rolurilor arată disponibilitatea rară 
probată de Mircea Albulescu de-a lungul a peste o jumătate de 
veac de carieră artistică. S-a ilustrat practic în toate formele și 
formulele de teatru, de la tragedia antică la teatrul absurdului, 
de la montarea în gust „clasic” (Azilul de noapte în regia lui 
Ion Cojar) la cea modernistă (O scrisoare pierdută în versiunea 
lui Alexandru To- cilescu). Dincolo de ecoul de ansamblu pe 
care l-a avut un spectacol sau altul, succesul său a fost 
constant. Dacă ar trebui să-l compar cu mari actori de altădată 
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sau cu mari actori de astăzi ai teatrului românesc, nu cred că aș 
reuși să fac apropieri semnificative. De fapt, exercițiul nu ar fi 
în nici o privință folositor, pentru că, în arta interpretativă, 
personalitățile de anvergură au o individualitate care se lasă cu 
greu așezată în tipare, oricât de elastice ar fi ele.  

Actor de rară intelectualitate, care studiază atent, chiar           
meticulos, dimensiunile psihologice ale personajului, Mircea 
Albulescu este înzestrat cu acea știință a compoziției scenice 
care nu se află la îndemâna tuturor. Știe când trebuie să 
strălucească dar mai ales știe când, într-o scenă, trebuie să 
treacă pe plan secund pentru a-și valorifica partenerul sau 
pentru a nu ieși câtuși de puțin din convenția teatrală. Dar 
calitățile intelectuale și tehnica de maestru  nu devin niciodată 
obstacole pentru autenticitatea trăirii, pentru acel fapt irepetabil 
care conferă atât de mult farmec teatrului. Dacă nu e un actor 
„de instinct”, la care predispoziția naturală să primeze, nu se 
poate spune că Mircea Albulescu este excesiv în elaborare, 
prea studiat în compoziție. Dimpotrivă – și tocmai cultivarea 
acestui echilibru între spontaneitate, fantezia de moment și 
lucrul minuțios al fiecărei nuanțe stilistice e de natură să 
încânte în jocul său. De multe ori ai impresia că vulcanul va 
erupe; observi însă cu câtă abilitate a fost condus totul de un 
artist care știe dinainte unde trebuie să ajungă. Fizicul 
impunător, atletic, prezența masivă, privirea pătrunzătoare, 
timbrul grav al vocii te-ar face să-l crezi predestinat  numai 
unor anumite roluri, acelea din registrul dramelor profunde. 
Mircea Albulescu a demonstrat însă cât de fragile sunt 
delimitările pe care le facem uneori, etichetând actorii. A jucat 
comedie cu aceeași aplicație cu care a jucat dramă. Dar, dacă în 
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teatrul modern limitele dintre genuri nu mai există, modalitățile 
de abordare interpretativă sunt, parcă prin compensație, cât se 
poate de diversificate. „Am jucat și îmi place să joc comedie de 
actor de dramă”, spune Mircea Albulescu în interviul din 
această carte. Nu e nici un paradox, explicația vine imediat: 
„A dică joc comedie, nu sunt comic. Dacă sunt pus în situație 
de comedie, joc comedie, dar nu pot să ies pe scenă să spun 
«monoloage», nu pot.” Aceasta pentru că rolurile de 
compoziție, indiferent de întinderea lor, sunt cele care îl         
avantajează. Nu trebuie să credeți din această mărturisire că 
simțul ludic îi lipsește. Omul și în egală măsură actorul trec cu 
ușurință de la glumă la lucruri grave. Iar pe acestea din urmă 
știe să le comunice pe un ton deopotrivă firesc și detașat, 
oarecum desprins de agitația cotidiană, fapt întotdeauna 
seducător într-o conversație, dar – să recunoaștem – și pe 
scenă. 

Am avut de multe ori ocazia de a colabora cu Mircea 
Albulescu la teatrul radiofonic, pentru care are un adevărat cult. 
Dacă ar trebui să aleg doar zece dintre marile roluri înregistrate 
la Radio, aș fi pus fără îndoială în dificultate. În mod sigur 
însă, nu ar putea lipsi Danton, Oedip, Othello, Hagi Tudose, 
Bătrânul din Bătrânul și marea după Hemingway (un  specta- 
col de autor în care Mircea Albulescu semnează dramatizarea și 
regia), Mephisto (din tragedia lui Marlowe și din drama lui 
Goethe), Polonius (Hamlet în regia lui Adrian Pintea), Zorba. 
În Mantaua, dramatizare după nuvela lui Gogol, Mircea 
Albulescu face dintr-un rol secundar, croitorul Petrovici, o 
creație antologică. Frazarea, accentele, reacțiile au o asemenea 
plasticitate încât creează ascultătorului o imagine vizuală           
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cât se poate de veridică a personajului. Citind din Caragiale, 
graseiază inimitabil, valorificând textul și mai ales subtextul 
celor trei portrete de Moftangii (Mofturi , în care am reunit 
câteva dintre textele publicistice ale lui I. L. Caragiale, în 
lectura unor mari actori). Același procedeu e folosit cu un efect 
neașteptat în discursul lui Farfuridi (fragmentul cuprins în 
recitalul Contraste din primăvara lui 2006). Nu puteau lipsi din 
acel recital, în care actorul interpretează cinci roluri cu totul 
diferite, Danton și Hagi Tudose. Alături de ele, Voinițki 
(Unchiul Vanea) și Regele Lear. Proteismul este o condiție a 
profesiunii de actor. Dar tot o condiție este ca, fiind mereu 
altul, în funcție de partitura pe care o ai de interpretat, să rămâi 
tu însuți. Personalitatea artistică atât de puternică a lui Mircea 
Albulescu dovedește cu prisosință acest adevăr cu valoare 
axiomatică. Tehnica sa de radio este desăvârșită și pentru mulți 
dintre confrații mai tineri, a-l avea partener devine o adevărată 
școală. De altfel, ca și pentru noi, cei din Redacția Teatru a 
Radiodifuziunii.  

Am avut recent ocazia de a colabora la un spectacol regizat 
de Mircea Albulescu la Teatrul Național Radiofonic: Ieri după 
Shakespeare sau Visul unui președinte de Pușa Roth. 
Regizorul, care interpretează și rolul principal, a eliminat de la 
bun început locurile comune, acelea care puteau face ca textul, 
satiră a psihologiei și moravurilor contemporane, să fie receptat 
neadecvat, adică transformat într-un scheci umoristic. Între vis 
și realitate, sau mai degrabă pradă unui coșmar, un președinte 
de concern amestecă reminiscențe livrești (lecturi din 
Shakespeare) cu situații trăite zilnic, devenind când ridicol, 
când monstruos, într-o compoziție dramatică ingenioasă și 
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șocantă prin neprevăzutul situațiilor. Viziunea regizorală a 
surprins de la bun început prin distribuție: rolurile Regele Lear, 
Kent, Bufonul au fost interpretate de Coca Bloos, Sanda Toma, 
Tamara Buciuceanu iar Hamlet, Marcellus și Horatio de trei 
copii. Mirați, dacă nu cumva chiar contrariați, eu și colegii mei, 
când am primit „ciudata” distribuție, am constatat însă că 
această interpretare a textului avea deplină acoperire în redarea 
expresivă a coșmarului trăit de micul monstru imaginat de 
autoare. 

Câtă forță, câtă energie intelectuală, atâta sensibilitate și 
blândețe – s-ar putea spune citind cărțile lui Mircea Albulescu, 
articolele sale, interviurile risipite în presă. Poetul este un 
reflexiv care pare a dialoga mereu cu sine, dorind să se 
descopere sub măștile pe care singur și le-a așezat. Nu rezultă 
de aici o criză a identității, clamată cu disperare sau, 
dimpotrivă, trăită cu luciditate. E mai degrabă un exercițiu de 
recunoaștere, o vizitare de sine, pentru a folosi ideea din titlul 
volumului de debut, Vizite (1985). Vizitele sunt, metaforic, 
chipurile, ipostazele, atitudinile pe care poetul le observă, de 
multe ori în strânsă legătură cu o vârstă, o întâmplare sau          
într-un răgaz de meditație, când tăcerea care îl înconjoară este 
invitația directă la poezie. Nevoia de poezie, spune Mircea 
Albulescu, este „nevoia de a te întoarce acolo unde tăcerea 
poate avea o valoare aproape egală cu vorba.” Tăcerea         
este aici umbra gândului. Schimbând perspectiva, putem 
invoca tăcerea devenită mijloc de expresie în teatru, despre 
care Mircea Albulescu vorbește adesea.  

Actorul nu poate fi ignorat de poet în aceste „vizite naive”, 
„vizite neașteptate”, pentru a cita titluri sub care  se grupează 
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poeziile din volum. Dialog este în acest sens un text 
semnificativ. Prospero, celebrul personaj shakespearian, își 
privește din oglindă interpretul. Făptura imaginară vorbește 
„chipului său de ocazie” pe care îl vede trist, abătut, numindu-l 
„eu al meu, întunecat”. Este  o dorință  de identificare în sens 
invers, a personajului cu actorul care îi dă chip – a ideii, dacă 
vreți, cu poetul care o pune în pagină. Totul pare a se sfârși 
când faptul real (chemarea în scenă) intervine brutal, dar finalul 
poemului reface în două versuri această magie a identificării: 
„«Prospero, în scenă – imediat!» / Se-aude-n cabină chema- 
rea… // Ciudat, / Odată cu Prospero, / Eu însumi m-am 
ridicat!” 

Motivul timpului, dorința de a extrage semnele distinctive 
ale fiecărei vârste, încercând – surprinzător – de a le scoate 
oarecum în afara timpului, domină în poeziile și poemele în 
proză ale lui Mircea Albulescu. „Aud cum îmi albește părul” 
este un vers memorabil care dă titlul unei poezii din volumul 
Fluture în lesă de aur (2002): „Râsul tău orbitor / ca o ploaie 
despuiată / pe fața altui bărbat. // Îndoiala... // îndoiala asta /  
de-ar avea un nume/ de care s-o apuc. // Ceasul hotar / 
cheltuindu-mi și măruntele / rosturi uitate. // Liniștea îmi 
retează urechile // Aud cum îmi albește părul.”  

Această frecventă invocare – și nu obsesie – a timpului, cu 
toată familia lui de semnificații, până la dorința firească de                   
a opri clipa privilegiată, de a anula astfel curgerea inexorabilă, 
se face vizibilă și în gesturi „exterioare” creației propriu-zise. 
Vizite avea un post-scriptum ce trimitea direct la vârsta 
autorului, care împlinise 50 de ani. Poezia se intitulează pur       
și simplu Patruoctombrieomienou\suteoptzeci[ipatru: „azi-
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dimineață / mi-am pieptănat / calendarul / cu frizură linsă, / 
peste cap, / renunțând la vechea mea / cărare, / să pot astupa / 
cu el / golul care leagă / toate jumătățile mele. // de azi / orice 
pas / până la // sfârșit // e/ numai plecare!” Volumul Pajura 
singurătății  apărea chiar în ziua în care poetul împlinea 60 de 
ani, 4 octombrie 1994. Metafora, atât de personală, a 
„f luturelui în lesă de aur” se descifrează și ea, dincolo de 
conotația ascunsă a sensului care trăiește independent de 
intenția autorului, în veșmântul unor străluciri nebănuite, ca un 
corolar al timpului.  

Textele în proză ale lui Mircea Albulescu, publicate în presă 
și reunite în volume pot fi circumscrise unor specii diferite, 
fără o delimitare clară, autorul luându-și libertatea firească de a 
combina mai multe registre stilistice. Sunt poeme în proză, 
fragmente cu caracter memorialistic, tablete, portrete de actori 
etc. Din toate se desprinde o blândețe a tonului, acea blândețe 
din cuvintele cu care se adresează adesea semenilor: „Bunii 
mei…” Cititorul se poate întreba ce înseamnă baraka (Baraka, 
bunii mei…, 1998). Poate crede că e doar o fantezie trimițând 
la imaginea bazarului sentimental. Adică, „baraca este locul 
acela, prin definiție trecător, care adăpostește dintotdeauna acei 
oameni minunați și visele lor de-nălțare care, ca toate visele, 
trebuie să poarte și ele, cu voia sau fără voia lor, prenumele de 
«provizoriu».” De ce nu, navigând în istoria teatrului, ne putem 
gândi la teatrul universitar cu acest nume, „La Barraca”, fondat 
de Lorca în 1932. Spiritul ludic al autorului oferă însă cheia 
chiar în finalul textului din care am citat. Baraka este un cuvânt 
arab cu sensul de „binecuvântare sau protecție oferită de Allah 
unor persoane, locuri, obiecte, date precise, prin aceasta con- 
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ferindu-le o influență spirituală benefică.” În traducerea liberă a 
lui Mircea Albulescu, „cam pe acolo trebuie să căutăm, cred, 
neamul ăl bătrân al cuvântului «Baftă!»” 

S-ar putea spune fără exagerare că autorul Biletelor de 
favoare realizează în cărțile sale, direct și indirect, portretul viu 
al „generației de aur a teatrului românesc”, cum a fost numită 
promoția 1956 a Institutului de Artă Teatrală și Cinemato- 
grafică din București, din care el însuși face parte. Portretul 
este, firește, și un autoportret. Nu s-ar putea altfel, căci vorbind 
despre alții, vorbești de multe ori despre tine. Nu veți găsi          
aici caracterizări în stilul comentariului critic, dezvăluiri 
senzaționale din culisele teatrelor, amănunte legate de mari 
spectacole din ultimele decenii, din categoria celor care fac 
deliciul unui anumit public. Nici simple file de jurnal, pline de 
evocări sentimentale sau de remarci generoase la adresa 
colegilor mai tineri. Ceea ce veți afla este mai ales o stare de 

spirit. Citându-l pe Mircea Albulescu, „surâsul acela care 
scurtează distanțele și îngăduie înțelegerea acolo unde totul 
pare de neînțeles.” 

 
Costin Tuchilă 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Pozeazã de mic

Mircea Albulescu ieri ºi astãzi



Cu Beate Fredanov 
(Clitemnestra) în
Orestia, 1964

Ephraim Cabot, 
Patima de sub ulmi

Cu 
Ileana Olteanu (Sânziana)

în Sânziana ºi Pepelea,
2006

Satin, Azilul de noapte, 
1998



Cu Rodica Tapalagã (Regina Charlotte) în 
Nebunia regelui George, 2004

În studioul Radiodifuziunii

Cu Mircea Rusu 
în Gândirea, 2005

  Grigore Bucºan,
Ultima orã, 2003



Cu Margareta Pogonat
                       în filmul
        Pasãrea furtunii,
                            1957

             În Ciºmigiu,

 cu Victor Rebengiuc 
     ºi Mihaela Juvara,
               aprilie 1960

Alãturi de 
Gheorghe Cozorici, 1986



Privire de ,,civil’’ 

Victor Rebengiuc (în stânga),
Mircea Albulescu (în mijloc), 
Clody Bertola ºi Jules Cazaban
în Moartea unui comis voiajor, 1959

Cu Irina Rãchiþeanu-ªirianu
în Tragedia optimistã, 1957



Ce fel de om eºti tu? 
Vasilica Tastaman (Maia),
Mircea Albulescu (Toma) 
1957

Toboºar
1957

Cu Anca Vereºti
în Hanul de la rãscruce,

1957



Cu Ana Negreanu (Babette) 
în Biedermann ºi incendiatorii, 1964

Mic dejun cu Shirley Temple



Danton
    1974

În Sângele 
de Horia Lovinescu, 1976

Cu Ilinca Tomoroveanu 
(Maria Sineºti) în Jocul ielelor, 

1986



În filmul Dincolo de nisipuri, 1974

Întâlnire cu Kirk Douglas (în dreapta), în timpul unei 
filmãri la Dacii: Mircea Albulescu (în stânga), 

Amza Pellea (în centru)



Cu George Constantin
într-o pauzã
de filmare

Cu Valeria Seciu
ºi Gheorghe Visu

în Pescãruºul,
1993

Agamemnon
în Ifigenia, 
1981



Mircea Albulescu ºi Toma Caragiu
în filmul Actorul ºi sãlbaticii, 1975

Cabotinul, 1996În filmul ªapte zile, 1973



Proiect de afiº la filmul Înghiþitorul de sãbii, 1982 

Pajura singurãtãþii
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