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Rezumat
Mircea V. Ciobanu şi „Staţia (in) Terminus” a dramaturgiei postmoderniste naţionale

  Eseul dramatic Staţia terminus, realizat de Mircea V. Ciobanu, a dat un „avant-gout” pieselor de tip postmodernist 
în literatura dramatică din Republica Moldova în anii’90, transcriind conştient şi programat mecanismul de funcţionare 
a unui text postmodern. Colaj dintre liric, epic şi dramatic, piesa tatonează aluziv probleme filozofice, literare şi sociale. 
Fiecare personaj-om al textului dramatic este suspectat de a fi comis o crimă indiferent de genul acesteia, privită ca o in-
truziune profanatoare în jocul bizar al destinului cu întâmplarea.
  Chiar dacă Mircea V. Ciobanu şi-a imaginat că scrie un text pe care-l va monta singur, spectacolul Staţia terminus 
s-a produs la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi în 2000, regizat de Dumitru Griciuc.
  Cuvinte-cheie: teatru postmodern, ficţiune / realitate, „moartea dramaturgului”, tendinţe antimitizatoare, „eul de 
gradul zero”, eul scindat, eul plural, fragmentarism.

Résumé
Mircea V. Ciobanu et la „Station (in) Terminus” de la dramaturgie nationale postmoderne

  L’essai dramatique de Mircea V. Ciobanu Station Terminus a donné une «avant-goût» aux pièces de type postmo-
derne dans la littérature dramatique de la Moldavie dans les années’90, par la transcription consciente et planifiée du méca-
nisme de fonctionnement d’un texte postmoderne. Collage lyrique, épique et dramatique, la pièce tâtonne allusivement des 
questions philosophiques, littéraires et sociales. Chaque personnage - gens du texte dramatique est soupçonné d’avoir commis 
un crime, peu importe son genre, considéré comme une intrusion profanatrice dans le jeu étrange du destin avec le hasard.
  Même si Mircea V. Ciobanu a imaginé qu’il écrit un texte pour le mettre lui-même sur scène, le spectacle a eu lieu au 
Théâtre National „Vasile Alecsandri” de Balti en 2000, dirigé par Dumitru Griciuc.
  Mots-clés: théâtre postmoderne, fiction / réalité, «mort du dramaturge», tendances anti-mythiques, «degré zéro du 
soi», le soi scindé, le soi pluriel, fragmentation.

„Îmi închipuiam 
că aş fi putut scrie o piesă 

pe care s-o montez tot eu”1.

  Citită din perspectiva celor două timpuri: al 
scriiturii şi al lecturii, piesa Staţia terminus îl tră-
dează pe poetul Mircea V. Ciobanu din Haydn între 
două claxoane (1995) şi îl descoperă pe eseistului 
din Plăcerea interpretării (2008), pe istoricului lite-
rar din Proza lui M. Sadoveanu (2009), dar mai ales 
pe criticul Mircea V. Ciobanu. Or, această persona-
litate polivalentă, prezentă în câteva istorii literare, 
este autor de manuale şi cărţi, de studii critice sa-
vante şi de „polemici literare”2 argumentate, fiind 
„mereu în vervă (polemică), erudit şi cârcotaş…”3.
  Eseul dramatic Staţia terminus a dat un „avant-
gout” pieselor de tip postmodernist în literatura 
dramatică din Republica Moldova în anii’90, tran-
scriind conştient şi programat mecanismul de func-
ţionare a unui text postmodern. Colaj dintre liric, 
epic şi dramatic, piesa tatonează aluziv probleme 
filozofice, literare şi sociale. 
  Lucrarea dramatică Staţia terminus se pretează 
legităţilor teatrului postmodern pe care l-am numit 
„al cotidianului”, reflectând caleidoscopic realitatea 
unei lumi în care cu toţii, ca şi personajele piesei, 
suntem călătorii dintr-un tren al vieţii direcţionat 

spre o staţie finală (?). Ficţiunea acestui text se su-
prapune cu construcţiile unor lumi textuale ca ex-
tinderi ale cotidianului, pe de o parte, şi cu struc-
turile de control imaginativ vis-a-vis de realitate al 
dramaturgului, pe de altă parte. Deci, piesa este un 
proces creativ în care conştiinţa realităţii vii devine 
o evidenţă în acelaşi timp în care realitatea ficţiunii 
se (tran)scrie pe sine. Discursul dramatic se joacă pe 
sine şi joacă realul, dar dimensiunea ludică implicată 
în această prezentare nu exclude, ci presupune gra-
vitatea ceremoniei teatrale. Formula „teatru în tea-
tru” se metamorfozează în „teatru asupra textului” 
unde genul se autocomentează cu mijloace proprii 
prin prisma relaţiei dramaturg - personaj - cititor / 
spectator. 
  Protagoniştii piesei nu-şi mai caută autorul şi 
evadează de sub hegemonia lui, minimalizându-i 
rolul demiurgic în această lume textuală a „cătă-
linilor”. Autorul dramatic este eclipsat din text şi 
„încarcerat” în limitele parantetice ale didascaliilor, 
abundentele indicaţii de regie fiind replicile pe care 
dramaturgul (nu) mai poate să le dea asistenţilor de 
regie din acest text - joc. Pentru a-şi estompa „com-
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plexul de inferioritate” nu doar faţă de dramaturg, 
ci şi faţă de cititor / spectator, personajele piesei se 
revanşează ludico-ironic şi prin antrenarea „onora-
tului public” în jocul lor. Protagoniştii îşi creează şi 
îşi direcţionează propriul sistem ludic, bazându-se 
pe re-amintirea unei experienţe teatrale anterioare: 
  „Medicul: ... Apropo. Mai faci teatru?
  Jozef Klapka: O, da, desigur... să vezi...” 4. 
  Personajele au impertinenţa de a vrea sau a nu 
vrea să (mai) facă teatru, explicându-şi datele esen-
ţiale ale existenţei lor în termeni teatrali:
  „El: Lasă-mă, nu mai vreau să fac teatru.
  Ea: Te rog, dă-mi ultima replică”. 
Deci, protagoniştii fac scrimă de replici profund 
conştienţi că sunt actanţii unui „joc teatral” sau/şi 
„existenţial”. Viaţa incertă şi angoasa(n)tă cu o „so-
ci-e-ta-te criminală” din piesă şi din realitate, în care 
fiecare personaj-om este suspectat de a fi comis o 
crimă indiferent de genul acesteia, este privită ca o 
intruziune profanatoare în jocul bizar al destinului 
cu întâmplarea. Eseul dramatic Staţia terminus este, 
de asemenea, o „lecţie” (nu în sensul tragicomediei 
ionesciene) despre imposibilitatea de a comunica şi 
a simţi în această lume a aparenţelor şi a întâmplării: 
„DrS”: S-a întâmplat ceva? // Cătălin: S-a întâmplat. 
Te-ai întâmplat”. Or, umanitatea (post)modernă nu 
se mai pretează legităţii cauză - efect, ci principiului 
filozofic al întâmplării cu gama completă de sensuri 
omonimice: „Medicul: ... Dacă te-ai pomenit aici, în 
trenul nostru - fie. Dar să ştii că trebuie să te supui 
legilor noastre”.
  Simbolurile esenţiale ale acestei lumi apocalip-
tice au corespondenţe directe în realitatea filozofică 
şi literară a discursului dramatic, piesa Staţia ter-
minus re-aducând în discuţie teme şi idei filozofi-
ce ce şi-au banalizat prestanţa, dar nu şi-au pierdut 
actualitatea. Dramaturgul însuşi joacă cu cărţile pe 
faţă, e(a)nunţând ironic „problemele de actualitate”: 
„Dragostea. Viaţa - Moartea”. Sub masca sarcasti-
că ce debitează nişte postulate existenţiale se simte 
însă tragismul conştientizării că „şirul poate fi con-
tinuat...”. Astfel, Staţia terminus este materializarea 
unei parabole existenţiale, simbolul „trenului” co-
notând multitudinea de dileme sociale, psihologice, 
culturale ale societăţii (post)moderne, care, în/din 
mersul continuu, mai alipeşte în lanţ şi alte vagoane-
probleme. 
  Ideea mişcării veşnice „în zig-zag”, cum scrie 
autorul, e ilustrată deci de simbolul vieţii-tren „care 
nu se opreşte, ci... pur şi simplu merge”. Dialogând 
cu principiile dialecticii, dramaturgul cochetează 
cu legile materiei care nu are o „staţie terminus”, ci 
doar halte „în mare. Ori în munte. În stâncă”. Nera-
portându-se la alt tip de conflict decât cel existen-
ţial, acest eseu dramatic se centrează pe metafora 
„mergerii” fie înainte, fie „în direcţie opusă”, „e tot 
acolo”. În lipsa unei soluţii care ar ţine de existenţă, 
se propune una pentru construcţia subiectului dra-
matic - cea a re-interpretării „structurii circulare” a 

pieselor din teatrul absurdului. Ca şi E. Ionesco în 
Cântăreaţa cheală5, autorul pare a ne sugera relua-
rea elicoidală a aceluiaşi traiect între Viaţă şi Moar-
te, reactualizându(-şi)-ne dictonul eminescian „alte 
măşti, aceeaşi piesă”. 
  La nivelul structurii de suprafaţă, anunţarea 
morţii unui om într-un tren pare a fi un conflict care 
e, de fapt, unul contrafăcut. Apariţia sicriului într-un 
vagon cu „gratii albe” la ferestre configurează centrul 
unui univers labirintic, nu de forma (semi)sferică a 
burţilor de balenă din piesa soresciană Iona, ci pa-
trulateră, în care e sechestrat individul (post)mo-
dern. Condiţia umană este exilată într-o lume deza-
xată, ieşită din timp şi lipsită de spaţiu vertical.
  Stilul reportericesc şi detectivist, ce pare a se 
impune la o „lectură atentă”, dispare pe măsură ce 
realitatea e înlocuită cu ideea de real. Or, peste ani, 
Mircea V. Ciobanu mai face o „Pledoarie pentru 
nuvela poliţistă”: „Atât scriitorul, cât şi detectivul se 
preocupă de re-constituirea unui parcurs, de analiza 
unui univers în care există o intrigă, de o istorie care 
demarează cu: „dar într-o bună zi...”, moment ce fi-
xează frângerea unui echilibru prestabilit. Dincolo de 
faptul că sunt captivante, istoriile „poliţiste” au con-
struite distinct cele două elemente pe care se ţine orice 
naraţiune: personajele şi acţiunea… ”6. Cursul acţiu-
nii piesei e determinat de re-amintirea „vinei tragi-
ce” a individului (post)modern de a fi asasinat ceva 
sau pe cineva, dublată de conştientizarea „Morţii 
lui Dumnezeu”. Acest du-te-vino, această „alergare” 
veşnic „înainte” sunt lipsite de o instanţă diriguitoa-
re: regia transcedentală. Omul (post)modern pune 
la îndoială existenţa divinităţii, profanând-o şi telu-
rizând-o. El îşi îngroapă zeii pentru că oamenii „au 
fost amăgiţi” şi „toţi au luat bilet până la ultima sta-
ţie”, dar unii „ar vrea să coboare”, susţin personajele 
lui M. V. Ciobanu. Astfel, tendinţele antimitizatoare, 
caracteristice literaturii postmoderne, se realizează 
în acest text prin re-interpretarea şi re-adaptarea 
unor mituri de / la concepţiile despre viaţă ale omu-
lui (post)modern. Ritualul naşterii şi al morţii (şi al 
divinităţii) sunt impregnate de prozaism, iar mituri-
le existenţiale şi biblice sunt intervertite şi reduse la 
dimensiuni telurice. Forţa antimitizatoare a drama-
turgiei postmoderne se răsfrânge şi asupra miturilor 
româneşti. Personajele o „dau de-a mitul”, interpre-
tând legenda Mănăstirii Argeşului nu ca pe un mit al 
creaţiei, dar ca pe o tragi-comică implantare a unor 
conflicte matrimoniale: 
  „DrS”: Şi soţia?
  Cătălin: Dar nu o părăsesc. O zidesc...
  „DrS”: (devenind obraznic pe un ton dispreţui-
tor): Ascultă, Manole, nu femeia trebuie zidită în pe-
reţii bisericii. Biserica trebuie zidită în ea...”. 
  „Delirul în doi” este o obsesie a textului care 
creionează o linie a unui subiect fals prin continu-
area relaţiilor complexe ale unor cupluri arhetipale: 
Cătălin şi Cătălina din Luceafărul eminescian, Don 
Rodrigue şi Chimene din piesa cornelliană Le Cide; 
Dl Martin şi Dna Martin din tragicomedia ionescia-
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nă Cântăreaţa cheală. Astfel, aceste personaje devin 
actanţii unei supra-puneri nominale cu finalitate 
anti-reprezentativă, oferind un exemplu al tehnicii 
intertextualităţii. 
  Omul-personaj consună cu această existenţă - 
clişeu, con-damnat de a fi neegal cu el însuşi. Forând 
în subconştientul insului angoasat, piesa este o te-
rapie psihanalitică interferată cu o (pseudo)anchetă 
poliţistă. M. V. Ciobanu îşi „trimite” personajele în 
Staţia terminus a unor aspecte psihologice: „Realis-
tul”, „Idiotul”. Autorul potenţează discontinuitatea 
particularizării personajelor prin aglomerarea bur-
lescă a unei multitudini de tehnici de impersonali-
zare a individului (post)modern. 

 Personajul „Cineva” reprezintă „Eul de gradul 
zero”, fiind inclus în distribuţie, dar absent în text, 
câştigând dreptul doar la o singură replică. Persona-
jele care au aparent o identitate - doi „postmoderni”, 
doi jucători de cărţi, doi cetăţeni - , sunt deposedaţi 
de personalitate prin includerea lor ludico-ironică 
în categoria numeralelor cardinale (I, II) sau a celor 
ordinale (Primul, al doilea); Englezul I, Cetăţeanul 
I, Cetăţeanul II, Insul I şi Primul jucător de cărţi, 
Al doilea jucător de cărţi, fiind „spălate şi şterse” de 
personalitate ca şi omul (post)modern. 

În Fragmentul 19a al piesei sale, Mircea V. Cio-
banu îi include pe cei doi „postmoderni” în şirul nu-
merelor naturale, care sugerează, poate, şi categoria 
gramaticală a persoanei: I şi II (p. 15). Astfel (de)
ne(i)g(r)area dublă a personajelor este realizată prin 
secundarea numelor eroilor de numerale şi adjective 
relative. Tot în acest Fragment, dramaturgul pre(a)
scurtează total numele eroilor: R(edactorul) în R. şi 
S(ecretarul de) R(edacţie) în S. R., accentuând sta-
tutul lor lipsit de importanţă şi specificul sincopat şi 
pestriţ al presei actuale. 
  Protagoniştii caracterizaţi printr-un „eu scin-
dat” nu sunt nişte fiinţe reale, ci nişte personificări 
ale unor personaje literare. Acestea, la rândul lor, 
sunt vidate de personalitate prin combinarea con-
sonantă a numelor (J. Klapka) şi prin luarea între 
ghilimele a prenumelor. M. V. Ciobanu are o sim-
patie deosebită faţă de ghilimele, excelând exagerat 
în acest procedeu: „Realistul”, „Studentul”, „Funcţio-
narul”, „Idiotul”, „Medicul”, „Controlorul”, „Domni-
şoara S.”, „Copilul”, „Mama”, „Nordistul”, „Sudistul”, 
„Medicul” etc. Autorul ne demonstrează cum / că 
eul personajului e susceptibil impersonalizării infi-
nite. Or, în distribuţie, numele eroilor Bancagiul şi 
Iozef Klapka nu sunt luate între ghilimele, dar în pie-
să apar şi / sau nu sechestrate între ghilimele, îmbră-
cându-şi personalităţi de conjunctură. Personajul 
Medicul în unele fragmente îşi ascunde o identitate 
străină după ghilimele, iar în cele fără ghilimele îşi 
de-mască statutul veritabil. 
  Personajele lui Mircea V. Ciobanu se reîncar-
nează succesiv pe parcursul textului: Iozef Klapka 
îşi asumă dreptul de a fi (fost) „responsabil pentru 
securitatea... pasagerilor” şi anchetator, dar nu „in-
spector”, însă devine, ca şi celelalte personaje, sus-
pect în comiterea pseudo-crimei. „Medicul” pare a 

crede că îi dezvăluie adevărata identitate: „Tu eşti un 
fost... puşcăriaş...”. Medicul, la rândul său, îşi aban-
donează pentru moment nobila profesie şi, sub nu-
mele de „Medic”, îşi camuflează două identităţi: de 
criminal presupus şi de anchetator temporar. Ideea 
contingenţei personajului care poate fi orice doreşte 
a ajuns să semnifice că identităţile pot fi adoptate, 
utilizate şi aruncate la fel de uşor ca obiectele de uni-
că folosinţă. 
  Identitatea confuză şi opacă se validează şi prin 
stereo-t-(h)ipi-zarea personajelor exprimată prin 
nume generice: „Mama”, „Domnişoara S.” sau prin 
apartenenţa la o categorie socială: Ajutorul de ma-
şinist, „Funcţionarul”, „Controlorul”, Preotul, „Me-
dicul”, Redactorul, Secretarul de redacţie, Doi autori 
postmoderni.
  Pentru a configura criza identităţii personaju-
lui, autorul îi atribuie ironic un „eu plural”, îmbră-
cându-i „mai multe măşti şi costume” lui J. Klapka, 
alias Anchetatorul, alias Don Rodrigue. Mircea V. 
Ciobanu nu dezavuează, ci etalează faptul că „per-
sonajele sunt nu numai convenţionale, ci chiar false”, 
ceea ce îi (ne) dă dreptul să le confunde (ăm). Prota-
goniştii încearcă să se opună forţelor ce-i supun unui 
permanent proces de erodare. Ei se autodefinesc 
prin renegarea unor roluri impuse: „Preotul: Şi, dacă 
sunteţi atât de curioşi, vă divulg secretul: într-adevăr 
nu sunt preot”; „J. Klapka: Nu sunt inspector, părin-
te”. Aceste tentative nu se soldează, însă, cu regăsirea 
identităţii, protagoniştii continuând a fi sau a nu fi 
nişte pseudo-fiinţe cu nume generice. Toate perso-
najele sunt principale la nivelul fragmentului în care 
sunt distribuite şi secundare la nivelul ansamblului 
textual, trecând pe parcursul piesei, succesiv, dintr-o 
categorie în alta. 
  Frecventând multiple tehnici de dezumanizare 
a individului, autorul atinge punctul culminant prin 
animarea, asemeni lui Pygmalion, a obiectelor. Astfel, 
în această piesă Cortina pare a fi dotată cu o persona-
litate. Ea îşi permite să regizeze textul - spectacol, (re)
căzând când doreşte sau (între)deschizându-se brusc 
la „un semn” oarecare. Aceasta este o formă a ironiei 
intelectuale caracteristică postmodernism(t)ului care 
spulberă coerenţa şi ritmul clasic al piesei. Prin ironie 
autorul se pretează şi „jocului metalingvistic”, creând 
un „enunţ la pătrat” (U. Eco) şi dând dialogului o 
anume ambiguitate (care din cele 7?). 
  Fragmentarea exacerbată a textului dramatic la 
propriu şi la figurat transcrie un procedeu prolific 
postmodern de a realiza o logică internă dublă în po-
fida ilogismului de-structurării. Examinate în sine, 
seria de fragmente - fotograme (21 la număr) deţin 
un apreciabil cuantum de sensuri şi interes care se 
inserează în fluiditatea şi coerenţa textului. Friabi-
litatea existenţei este redată în text prin respectarea 
ostentativă a tehnicii mozaicale şi a colajului, prin 
care se creează sugestia unor stări de incertitudine 
şi confuzie. Astfel, punctele de suspensie la Mircea 
V. Ciobanu sunt printre cele mai frecvente mijloace 
de realizare a oralităţii dialogurilor şi monologurilor  
piesei.
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  Dialogurile prin asociere aparent „absurdă” 
sunt caracteristice personajelor lui Mircea V. Cio-
banu din Staţia terminus, amintindu-ne de cele ale 
antieroilor lui Eugène Ionesco. Story-ul este scos de 
sub semnul gratuităţii prin extensiunile logice din 
dialogurile care caută ideea, prin replicile cu tentă 
aforistică sau prin cortegiul de proverbe - maxime 
ce însoţesc şi încununează finalul piesei. Citatul 
se integrează programatic sau inopinat în textura 
eseului dramatic, dând senzaţia unei literaturităţi 
livreşti excesive. Ca şi în volumul de poezii Hydn 
între două claxoane, dramaturgul Mircea V. Cioba-
nu are predilecţie, cum specifica N. Leahu, „pentru 
sofisticarea discursului, pentru o sculptură verbală 
ducând spre o lirică fantezistă a ambiguităţilor in-
tenţionate, a sugestiilor parabolice şi a unei imagi-
naţii amestecând realul cu jocurile de limbaj”7.
  Chiar dacă şi-a imaginat că scrie un text pe ca-
re-l va monta singur, spectacolul Staţia terminus s-a 
produs la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din 
Bălţi în 2000, regizat de Dumitru Griciuc. Decorul, 

jocul actoricesc şi regia exprimau valenţele „mişcării 
browniene” a sfârşitului de secol XX. Grefă a univer-
sului liric al piesei interferând cu convenţiile teatrale 
contemporane, spectacolul, ca şi textul, a constitu-
it o şaradă prea sofisticată pentru unii consumatori 
de cultură din acea perioadă. Totuşi, visul regizoral 
al „vânătorului de himere”8 s-a materializat, credem, 
în spectacolul Camera Miresei de Valentin Krasnogo-
rov, montat la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din 
Bălţi în 2005-2006 de chiar fiica sa, Ana Ciobanu. 

Reflectând unele culori ale acestui „concept 
cameleonic” care este postmodernismul, Mircea V. 
Ciobanu creează o piesă ce surprinde prin noutatea 
configurării şi coabitării mai multor universuri lite-
rar-culturale, cât şi a mai multor convenţii teatrale. 
Dacă titlul ultimului text dramatic al lui Mircea V. 
Ciobanu - Vreme închisă - pare a pune punct „ob-
sesiei curgerii timpului” a autorului, eseul dramatic 
Staţia terminus anunţa sfârşitul relaşului din drama-
turgia basarabeană şi re-vitalizarea ei prin piese care 
(nu) s-au lăsat (mult)aşteptate.
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