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Résumé 

Autrefois fasciné par le théâtre de l'absurde, aujourd'hui Constantin Cheianu se sent attirée par 

„la grande littérature du réalisme". Pour cette raison il a devenu, ces dernières années, le partisan 

declaré d’un théâtre porté sur les phénomènes sociaux et sur les réalités dures quotidiens. Ainsi, sur la 

base de certains cas reéls signalés, le dramaturge coagule des pièces qui parlent de la migration illégale, 

des campagnes électorales, des élections etc. Généralement, la dramaturgie de Cheianu laisse 

l’impression que l’auteur est à la recherche constante d'une des formules dramatiques et d’un language 

qui lui permettrait souligner l’état de crise de l’homme contemporain. 

 

Constantin Cheianu este unul dintre cei mai montaţi dramaturgi basarabeni contemporani, 

dovadă servind faptul că piesele sale se joacă pe unele scene de pe ambele maluri ale Prutului. 

Teatrul său creează impresia că se află într-o permanentă căutare a unei formule dramatice şi a 

unui limbaj care să-i permită reliefarea stării de criză a fiinţei contemporane în general, nu doar a 

realităţilor autohtone. Scriitura sa devine o oglindă unde se reflectă – stilizat sau argumentat până 

la grotesc – modul de a fi al basarabeanului suveran şi independent, o fiinţă rătăcitoare, învăţând 

să trăiască cu propriile angoase, vieţuind superficial, fragmentar, descompusă în mii de euri 

lipsite de unitate, „luând cunoştinţă debusolată de multitudinea de fragmente disparate de 

realitate care o acaparează şi o strivesc" [1, p.94]. 

Odinioară, fascinat de teatrul absurdului (piesa „Plasatoarele” fiind o dovadă în acest 

sens), astăzi, Cheianu se simte atras “de marea literatură a realismului”, devinind în ultimii ani 

adept declarat al teatrului axat pe fenomene sociale şi pe realităţi dure din cotidianul imediat. 

Astfel, pornind de la nişte situaţii care i-au fost relatate, dramaturgul încheagă piesa despre 

migraţia ilegală, „În container”. „Cu bunicul ce facem?” este un text ce aduce în discuţie tema 

alegerilor parlamentare. „Luna la Monkberry” este o piesă inspirată din realitatea nemijlocită a 

capitalei statului nostru suveran zguduit, după dezmembrarea imperiului sovietic, de convulsiile 

unei devastatoare tranziţii căreia nu i se mai pune capăt. Autorul susţinea, într-un interviu, că 

titlul piesei l-a împrumutat dintr-un cântec al lui Paul Mackartney, Monkberry moon delight 

(„Admirând luna la Monkberry”). Despre titlul montării autorul afirmă: „Titlul Golanii Revoluţiei 

Moldave, cu care se joacă piesa la teatrul Satiricus din Chișinău, este o ironizare cu privire la 

sintagma „Românii Basarabiei Moldave”, dar și o trimitere la protestatarii din Piaţa Universităţii 

de la București, care refuzau să se împace cu accederea foștilor comuniști și securiști la putere 

și pe care, președintele de atunci a României, i–a numit „golani”. Deși în contextul basarabean 

fenomenul „Pieţei Universităţii” a lipsit, am avut şi noi „golanii”, adică oamenii care s-au aflat în 

primele rânduri ale luptătorilor împotriva comunismului, ca în cele din urmă, să fie marginalizaţi 

și trecuţi pe linie moartă. Majoritatea nu și–au găsit un rost în viaţă, unii s–au alcoolizat, alţii nu 

mai sunt printre noi” *2, p 4+. 

Piesa este o istorie vie şi emoţionantă, satirică şi necruţătoare a unei generaţii pierdute, 

acea generaţie, născută în socialism, dar educată în spirit revoluţionar, de negare a maşinăriei 

sovietice monstruoase, falimentare, o generaţie plină de entuziasm şi speranţe la începuturi. O 

generaţie căreia, în cele din urmă, nu-i va reuşi să se adapteze, lipsită de energia şi puterea de 

voinţă necesare, în reuşita realizarii idealurilor adolescentine. E o dramă a talentelor ratate, a 

destinelor mutilate de perioada incertă a tranziţiei. Cheianu îşi relatează propriul destin, nu cu 

tragism, ci cu nostalgie, aducând în vizor povestea de alta dată a cafenelei Fulguşor din spatele 



Teatrului Naţional din Chișinău, de la care astăzi a rămas doar numele. Aici se aduna, până acum 

câţiva ani, o bună parte din elita spirituală chişinăueană: tineri talentăţi care visau să ajungă buni 

poeţi, actori, regizori, pictori, dramaturgi… În incinta acestui local se derulează drama lor 

spirituală, aici îşi îneacă amarul deziluziilor. În scena de final asistăm la dărâmarea necruţătoare 

a cafenelei, sugestie a năruirii şi ultimelor speranţe într-un viitor luminos ale acelor tineri 

îmbătrâniţi prematur, balansând între realul mustind de seve şi îmaginarul viscolit de înnegurate 

gânduri. Fulgușorul e un fel de „Livada cu vișini” cehoviană, dispariţia căreia a dus şi la 

distrugerea idealurilor. Autorul mărturisește că acea cafenea, decupată parcă din tablouri realiste, 

este ”...un portret mai alegoric al unei generaţii bătute în cuie între un patetic ’89 şi depresiv 

’06…” [2, p. 4]. Piesa, în general, se plasează într-o zonă a tensionărilor de conştiinţă. Politicul, 

care dă substanţă textului în multe secvenţe, se resoarbe treptat în epic. Dar cu un persisitent ţiuit 

de alarmă pentru cugetul nostru, de fiinţe traumatizate ani de-a rândul de experimentul bolşevic, 

grefat pe mârlănia autohtonă. 

Vizavi de societatea și realitățile acelor timpuri, autorul afirmă: „Moldova a fost, până la 

1989, una dintre republicile cele mai cuminți și mai „asiatice” din fosta URSS, intelectualitatea 

de aici a fost practic îngenuncheată, rezistența antisovietică și disidenții au fost 

cvasiabsenți....Circa 90% din cultura Moldovei nu îndeplinea decât o funcție propagandistică, 

nicidecum una artistică… Brusc, în 1988, această comunitate inertă se pune în mișcare…. De 

unde, dar, s–au luat atâția lideri și patrioți în 1989, de unde atâta organizare a maselor de genul 

celei de la 31 august 1989?” [2, p. 4]. Dramaturgul însuşi a participat la tulburările de la sfârșitul 

anilor '80 și mărturisește: „admiram curajul unor oameni de acolo, de pildă, prestația acelui tânăr 

cu numele Grigore Vârtosu, ucis mai târziu în Transnistria, care la mitingul din martie 1989, 

când au avut loc primele ciocniri cu militarii langă sediul CC, se avânta cu atâta dârzenie în 

primele rânduri, încât exemplul lui te îmbărbăta și te inspira” [2, p. 4]. Anume acest tânăr i-a 

servit drept prototip pentru Igor, personajul principal al piesei. 

Tablourile de început se deschid cu câte o frază-lozincă „Când a venit perestroica...” și 

„Marea ţară sovietică se ducea pe apa sâmbetei...”, care conţin în sine ideile de bază ale piesei: 

motorul acelor restructurări survenite în sistemul totalitarist și efectele acestora în era 

postindustrială a societăţii contemporane, pe de o parte, iar pe de altă parte, degradarea 

sistemelor politic, social, cultural și uman. 

În scenariul acestor confruntări, personajele au fost doar nişte marionete trase pe sfoară şi 

abandonate. Aceşti oameni au fost pur şi simplu orbiţi de libertatea oferită de putere. Luaţi prin 

surprindere de prăbuşirea vechiului regim şi de instaurarea unei perioade de incertitudine, 

nepregătiţi a face faţă acelor schimbări, eroii piesei „Luna la Monkberry” nu au știut nici în ce 

mod s-ar fi putut opune sistemului totalitar, dar nici modalitatea în care ar fi trebuit să se 

conformeze „noului” regim. Deranjate, intrigate, nevrozate, personajele piesei se lasă absorbite 

de val într-o sminteală crescătoare. Starea de anxietate, ce tinde să ia o turnură paroxistică, le 

împlinge să-şi dea în vileag laşităţile, să-şi dezvăluie slăbiciunile, ura care le învrăjbeşte şi le 

înlănţuie totodată, făcând din viaţa lor un rateu. Astfel, coregrafa Svetlana ajunge narcomană, iar 

actriţa Silvia, să facă trotuarul; poetul Vlad Sergentu, trăind, în ceasurile când nu-şi poate amăgi 

deziluzia, o dramă a însingurării într-o lume a pragmaticilor, se alcoolizează. Împătimita de 

poezie, Sanda, ajunge o tipă desul de pragmatică şi urmează cursuri de management în Marea 

Britanie. Unicul personaj „împlinit”, s-ar părea că este pictoriţa Valeria Spânu-Pelletier, numele 

căreia tipizează categoria „trădătorilor”- emigraţi. Ea are o gândire paralogică, fiindcă 

raţionamentul ei se întemeiază pe postulate false, pe iluzii.  



Atitudinea dramaturgului față de realitatea pe care o tatonează este una ironică. Autorul 

face uz de ironie și dintr-o intenţie de menajare a receptorului pe care nu doreşte să-l 

plictisească. Prin ironie, C. Cheianu deposedează originalele interludii, ce secundează fiecare 

tablou al piesei, de statutul lor de divertisment între două părţi ale unui spectacol, chiar şi unda 

dramatică ce se suprapune cu cea muzicală, începând cu titlul piesei şi având drept rezultat 

consolidarea relaţiei intertextuale cu cântecul lui Paul Mackartney „Monkberry moon delight”, 

apoi cu „Je ne regrette de rien” a lui Edit Piaf şi „I will survive” a Gloriei Geinor, accentuează şi 

permanentizează stările emotive şi trăirile latente ale unei societăţi în tranziţie. Pentru dramaturg 

această lucrare „este o metaforă a unei părţi din noi, a visurilor noastre, şi nu o poveste despre 

nişte beţivani şi nişte destrăbălate din care nu s-a ales nimic...” [2, p. 5]. 

În finalul piesei, golanii revoluţiei moldave sunt „pulverizaţi” parcă de buldozerul ce le 

„topeşte” Fulguşorul, protagoniştii sunt marcaţi de un soi de spectru malefic şi de o anticipare a 

unui sfârşit imanent. Lume de criză, în tensiune, pe muchie de cuţit, unele personaje luptă cu 

disperare pentru a profita din plin de puţinul timp pe care-l mai au la dispoziţie, altele însă se lasă 

sfârtecate cu resemnare şi cedează în faţa metodelor dictatoriale ale sistemului. Astfel, piesa cu 

eroi fictivi, dar și non-fictivi, este o înregistrare fotografică a unei generaţii absolvente a şcolii 

dure a vieţii într-un regim totalitar, dar absolvite de „crima şi pedeapsa” ratării. Realitățile crude 

ale acelei perioade de tranziție, tragedia fiecărui destin sunt parte din destinul nostru comun şi 

accentuează neputinţa de a părăsi un univers care se dovedeşte a fi mutilant. O schimbare spre 

bine ar fi semnalată doar odată cu integrarea, realizările și reușitele fiecărui cetățean, lucru 

irealizabil deocamdată în realităţile noastre autohtone. În această lume a valorilor surpate, 

nonsensul încă îşi celebrează triumful, iar absurdul se regenerează la nesfârşit. Amalgamând, 

într-o formulă de paradoxale îngemănări, insinuarea vezicantă, echivocul şiret şi zâmbetul... cu 

dinţi (muşcător, care va să zică), Constantin Cheianu obţine un glissando între ludic şi elegiac nu 

doar a condiţiei existenţiale a unor personaje de hârtie – simboluri ale opresiunii, imposibilităţii 

de a comunica, solitudinii umane, ale terorii subconştientului care poate inhiba orice acţiune a 

fiinţei – ci a umanităţii întregi. 
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