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Pe Ştefan Peca mi-aş permite să îl numesc un dramaturg de 
tip „new wave” pentru o ţară ca România: cu şcoală clară de scris 
dramatic la New York University, fiind şi unul dintre rezidenții pro-
gramului internațional de dramaturgie de la Royal Court Theatre, 
Londra, în 2005. Polimorf în cariera sa de creator (a se vedea: http://
ro.wikipedia.org), Peca şi-a mânuit textual şi din nou personajele 
într-un mod interactiv cu ajutorul regizoarei Ana Mărgineanu. 

Totul a putut fi observat în 27 martie 2014, la premiera pie-
sei Sfântul din Sfântu Gheorghe de la Teatrul „A. Mureşanu”, al cărei 
amfitrion a fost directorul Dan Ţopa. Piesa reprezintă al patrulea 
text scris pentru proiectul deja consacrat Despre România, numai 
de bine, conceput în 2008 de regizorul Ana Mărgineanu şi dezvol-
tat împreună cu Peca. Până la „Sfântul” acestui an, au fost generate 

si concretizate piesele: Poveşti adevărate complet inventate despre 
Baia Mare, 5 minute miraculoase în Piatra Neamţ (desemnat în 
noiembrie 2010 „Cel Mai Bun Text Românesc din stagiunea 2009-
2010” de către Ambasada Irlandei – prin The Irish Embassy Award, 
dar şi câştigător al premiului perntru „Cel Mai Bun Spectacol” la 
Festivalul de Comedie Românească FESTCO 2010) şi Târgovişte de 
jucărie (spectacolul românesc selectat la prestigioasa „Bienală a Noii 

Dramaturgii” de la Wiesbaden 2012). 
La un prim contact cu piesele acestui 

proiect, s-ar putea observa că dramaturgu-
lui târgoviştean îi plac târgurile şi lumile 
lor: Baia Mare, oraş minier cu locuitori de 
tip „prizonieri ai propriului paradis poluat”, 
Piatra Neamţ, un oraş frumos cu munţi şi 
mănăstiri unde sălăşluieşte „o energie supe-
rioară, aproape miraculoasă, de provenienţă 
divină, care populează oamenii” sau un alt 
fost târg – Târgovişte, unde locuitorii se 
simt ca şi cum „blestemul lui Nifon, patri-
arhul Constantinopolului, încă ar mai exista 
în oraş”. Tot aici există şi un fel de complex 
al oraşului fostă capitală a ţării româneşti. 
În oraşul său natal, Peca a creat un perso-
naj memorabil: Gigel Maşinuţă, un Forest 

Gump local. Textul de la Târgovişte, cu 227 pagini format pentru 
scenă, este probabil, „cel mai lung text românesc scris vreodată, el 
conţinând 18 bucăţi de text, fiecare în altă stilistică şi propunere tea-
trală”. Sfântu Gheorghe, considerat în prezent „capitala secuimii, un 
punct în care convieţuiesc trei etnii (maghiară, română, rromă)”, este 
cel mai proaspăt topos ales de cei doi tineri creatori în demersul pro-

iectului lor. La o privire mai atentă, locaţiile 
alese sunt de fapt zone cândva sau poate încă 
„inflamate”, stare care declanşază cu lejeritate 
layere-le acţiunii dramatice. Evident, având 
la bază o putere de documentare şi o expe-
rienţă creatoare solidă. La întrebarea de tip 
„anchetă socială”: „Ce n-ar trebui să lipsească 
dintr-un spectacol despre...”, celor doi creatori 
de teatru li s-a răspuns aproape unanim: „să 
nu ignorăm convieţuirea dintre etnii, care nu 
este aşa cum ne spun politicienii la televizor. 
Un oraş în care, în ciuda dificultăţilor econo-
mice, încă se consumă – cultură”. 

Aşadar, generozitatea asumată, ironi-
zată şi dejucată ca fatalism imberb a devenit o 
temă principală în scrierea textului Sfântul din 
Sfântu Gheorghe. Poveştile au ca protagonişti 
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câte un personaj din fiecare etnie, un cuplu mixt, româno-maghiar şi 
o fată din Orko. Fiecare dintre ei cu backgroundul cultural respec-
tiv (inclusiv legende locale, istorie, limbă), dar fiecare dintre ei într-o 
relaţie generoasă cu ceilalţi. „În acelaşi timp am încercat să respectăm 
şi dorinţa locuitorilor din Sfântu Gheorghe de a vedea un spectacol 
de teatru care să conţină comedie, dar să te facă şi să gândeşti şi poate 
să ai un altfel de experienţă”, a mărturisit dramaturgul Peca Ştefan. 
Desigur, receptorii premierei de aseară au avut parte de o experienţă 
inedită: pe lângă convenţia bilingvă de tipul: imnul maghiar cân-
tat mărşăluit în limba română şi viceversa, au avut posibilitatea să 
decidă – pe parcursul piesei – ce vor să influenţeze în spectacol: au 
putut arunca mingi colorate, alege scene, afla gândurile personajelor, 
au putut vota finalul şi au ales ce personaj pot salva. Această tehnică 
modernă de interactivitate a dat spectacolului un ritm viu, iar relaţia 
actanţi/actori-receptori/public a fost într-un continuu dinamism şi o 
reală dublă implicare. S-a mers cumva pe principiul autorităţii publi-
cului liber şi capabil de a pune/arunca mingea în joc.

Inedit a fost faptul că spectacolul a avut inserţii de fotografii 
şi mici interviuri cu adevăraţii „Sfinţi din Sfântu Gheorghe”, locui-

torii reali ai acestui oraş. Altfel spus, piesa a venit „cu dovezi” de tip 
fotoreportaj din cotidianul obiectiv sau mai exact „din jurul blocu-
lui” realizând o marcă de „metaimagine” şi conexiune cu principiul 
mimesisului în artă. Bineînţeles, nimic nu a rămas înţepenit/osifi-
cat în termeni aristotelieni. Spectacolul s-a autogenerat cumva în 
lumea lui într-un decor modular, practic şi minimalist realizat de 
scenograful Anda Pop. Luminile au tranşat cu precizie şi focalizat 
rând pe rând secvenţe ofertante, multiple. Coloana sonoră a fost şi 
ea una „neîmpachetată”, original susţinută live la sax de Eltes Aron. 
Producţia Teatrului „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe 
a reprezentat şi un festin al tinerilor actori de calibru: Claudia 
Ardelean, Ion Fiscuteanu Jr., Fekete Zsolt, Gulacsi Zsuzsanna, 
Sebastian Marina, Fatma Mohamed, Camelia Paraschiv, Elena Popa 
şi Daniel Rizea. Piesa pare să resolve cathartic disensiunile entice, 
să-l parodieze pe însuşi Woody Allen sau să finiseze conduite, ticuri 
şi clişee.

La eveniment au fost prezenţi şi importanţi oameni de teatru 
din România precum Radu Macrinici, Voicu Rădescu şi Mircea 
Bodolan. 
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