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COTERIE [fr. coterie, gaşcă, bandă < anglosaxonă, cote, cot, casă 
ţărănească, vilă la ţară]. La origine, termenul desemna o grupare 
/ organizaţie a lucrătorilor fermieri aflaţi pe pământurile feuda-
lilor (Franţa). 

Grupare a câtorva persoane unite prin aceleaşi interese 
sociale, politice, literare, estetice, coteria are caracter esoteric, 
restrâns, de cerc format printr-o selecţie a membrilor. La nivel 
literar, aceasta poate defini, prin sinonimie parţială, membrii 
unui cenaclu sau ai club literar, partizanii unei ideologii estetice 
(de ex., poeţii obscurantişti), dar şi aderenţii la o anume sensi-
bilitate artistică (de ex. parnasienii, decadenţii). O coterie lite-
rar-artistică este cea numită Potassons, „nume familiar dat de 
L.P. Fargue câtorva dintre prietenii săi (printre care Valéry 
Larbaud, Enrik Satie, Tériade, pictorul Daragnès, Paul Valéry, 
Francis Poulenc) care se întâlneau până la începutul anilor '20 
în librăria Adriannei Mounier sau în cea a Sylviei Beach, în 

strada Odéon. Potasonii erau un fel de oameni înţelepţi, dolo-
fani, gurmanzi, buddhic-boemi, niciodată grăbiţi, frământând 
şi savurând viaţa cu răbdare” (Claude Roy, apud. A. şi O. 
Virmaux, [1992], 2001).

Dincolo de sociologia vieţii literare ca atare (grupări în 
jurul unei reviste sau în jurul unui mentor – de ex., cercul din 
jurul „Literatorului”, admiratorii lui Al. Macedonski) se poate 
vorbi şi de prezenţa unei coterii inventate printre personajele 
romaneşti (Pantazi, Paşadia, Pirgu, Pena Corcoduşa din Craii    
de Curtea Veche de Mateiu Caragiale) sau dramatice (la W. 
Shakespeare sau I.L. Caragiale).

Un model special de coterie literară este mulţimea de hete-
ronimi (peste 150) pe care Fernando Pessoa o generează ca „o 
lume fictivă” pentru a compensa lipsa de spirite şi de valori afine 
în cadrul literaturii naţionale portugheze: „Cu asemenea lipsă 
de lume coexistibilă ca cea de azi, ce poate face un om sensibil 
dacă nu să-şi inventeze propriii prieteni sau, cel puţin, propriii 
tovarăşi de spirit?”. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de 
Campos, Bernardo Soares şi creatorul lor, Fernando Pessoa, 
afirmă fiecare un model literar, ei se definesc prin diferenţă în 
jocul stilistic pe care îl mânuieşte atât de abil inventatorul 
heteronimiei: „Am creat o coterie inexistentă. Am fixat totul în 
tiparele realităţii: am gradat influenţele, am cunoscut priete-
niile, am auzit, în interiorul meu, discuţiile şi divergenţele de 
criterii şi în toate acestea am sentimentul că eu, totuşi creatorul 
a tot, am fost cel mai puţin prezent. Ca şi cum totul s-a petrecut 
independent de mine” (Scrisoarea către Casais Monteiro, 13 
ianuarie, 1935).

Alte coterii celebre: convivii din Banchetul lui Platon sau 
cei din scrierea omonimă a lui Sören Kierkegard.
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ALEXANDRU ȚION

epertoriul Teatrului „Sică Alexandrescu” și-a mai 
adăugat o pată de culoare prin punerea în scenă a co-Rmediei negre Domnul Kolpert de David Gieselmann, 

în regia lui Radu-Alexandru Nica, scenografia aparținându-i 
Ioanei Popescu.

Dramaturgul german ne plasează într-un apartament, 
unde Sarah Dreher și Ralf Droht, trăind în concubinaj, așteaptă 
vizita soților Bastian și Edith Mole, propunându-și să le 
dezvăluie că în scrinul din cameră se află cadavrul domnului 
Kolpert, șeful de la serviciu al celor două femei. Pe parcursul 
vizitei, între cei patru se iscă replici aluzive cu tonuri adesea 
ridicate și într-o stare de tensiune ce culminează cu desco-
perirea cadavrului în dulap. De aici se declanșează mecanismul 
crimei, Sarah lovindu-l pe Bastian, apoi ucis cu sălbăticie de 
către Ralf cu cuțitul, iar Edith omorând-o pe curiera care le-a 
adus pizza. Finalul îi găsește pe cei trei consumând, detașați, fără 
remușcări, câte o bere, semn că, probabil, răul face parte din 
normalitate, mai grav, din codul etic genetic al ființei umane.

Demersul regizoral vizează un traseu aproape matematic, 
de la formularea ipotezei că în scrin s-ar afla un cadavru, la șirul 
de „jocuri”, mai mult sau mai puțin violente, din disputa celor 
patru, ce ține de demonstrație, culminând cu găsirea leșului, 
până la concluzia că o crimă naște altele sau că acestea se jus-
tifică prin simpla așezare a ființei în rândul celorlalți, pentru a 
nu părea diferită sau pentru a se proteja luând parte la con-
spirația și săvârșirea actului criminal. Atent, poate prea atent, la 
orice detaliu, Radu-Alexandru Nica pare a pierde din vedere 
coerența motivației, inserarea ei treptată în sistemul interior de 
referință al personajelor. Este studiat și controlat meticulos 
fiecare gest, fiecare cuvânt rostit și fiecare mișcare, spațiul scenic 
fiind exploatat cu ingeniozitate, iar parcursul fiind gestionat cu 
multă știință a echilibrelor între accentele grave, cele acute și 
cele temperate. De altfel, în economia spectacolului, ritualurile 
simple, cotidiene, precum servitul unei porții de pizza, sau tăce-
rile devin purtătoare de semnificații, chiar dacă, uneori, pot 
trena discursul ori pot deveni agasante. Ceea ce îi reușește bine 
lui Radu-Alexandru Nica, ajutat de scenografia Ioanei Popescu 
și de coloana sonoră a lui Alex Halka, este configurarea unei 
anumite atmosfere și creșterea treptată a tensiunii dramatice, de 
la scene banale, firești, la acutizări ale accentelor și, apoi, la 
plasarea în vecinătatea macabrului sau chiar în amplificarea 
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acestuia, punându-se în evidență tema reală a spectacolului: 
violența, manifestată atât la nivel verbal, cât și la cel faptic.

Din distribuție s-a remarcat, reconfirmându-și vocația, 
prin naturalețea interperetării, prin capacitatea de a comunica 
sugestiv în maniere diverse (gest, mimică, rostire), prin chiar 
prezența scenică, ca o imagine de simplă inocență într-o lume 
contaminată, Virginia Itta Marcu (Omul cu pizza), într-un rol 
secundar. Iulia Popescu (Sarah Dreher) nu mai repetă perfor-
manțele din Absint, străduindu-se să fie convingătoare, dar 
părând a aluneca spre capcana manierismului. Mai inspirată 
este prestația lui Marius Cordoș (Ralf Droht, prietenul ei), 
nuanțată la situație, bine articulată, chiar inspirat spontană, pe 
alocuri. Carmen Moruz (Edith Mole) și Mihai Bica (Bastian 
Mole, soțul ei) se completează, ea fiind timorată, docilă, aparent 
inofensivă, iar el dominant, coleric, agresiv. Oricum, evoluția 
actorilor pare a fi circumscrisă demersului regizoral de o rigu-
rozitate aparte, de o circumspecție nu întotdeauna benefică.

Chiar trecut prin stări mai puțin confortabile, la sfârșitul 
reprezentației spectatorul pleacă din sală cu semne de întrebare, 
marcat de întâlnirea cu violența și, mai ales de motivarea ei, așa 
cum se potrivește după vizionarea unei comedii negre.

coterie la limita macabrului


