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Radu Beligan: actorul, directorul de teatru, profesorul,
starul internaţional, scriitorul
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR
Iată-mă, acum, în situaţia dificilă să spun câteva cuvinte despre Radu
Beligan. Nu ştiu să fi rămas ceva nescris sau nespus despre marele om de
cultură. Sper să fiu însă original spunând că nimic din ceea ce reprezintă arta
teatrului nu i-a rămas străin lui Radu Beligan. M-aş încumeta totuşi să
creionez cinci schiţe pe care le consider definitorii pentru personalitatea lui
Radu Beligan.
Actorul. O profesie care, potrivit convingerii lui Radu Beligan, poate fi o
sursă de necontenită suferinţă… dacă nu eşti între cei dintâi. Radu Beligan,
ca actor de teatru şi de film, a fost totdeauna şi a rămas între cei dintâi. Un
actor care, la peste 90 de ani, umple săli cu spectacole reluate de sute de ori.
Directorul de teatru. La Teatrul de Comedie, apoi la Teatrul Naţional, ca
director, s-a bătut şi a impus repertorii de calitate şi de mare curaj,
deschizând larg uşile ca să intre spiritul liber. A refuzat repertorii-şablon şi a
privit în lumea largă pentru a alcătui repertorii reprezentative pentru
dramaturgia românească şi pentru cea mondială.

Profesorul. La Universitatea de teatru şi film, unde a predat ani îndelungaţi,
a însufleţit minţile şi inimile multora dintre cei ce aveau să devină, la rândul
lor, mari actori. Şi-a pregătit studenţii, promoţie după promoţie, pentru idei
mari şi pentru evenimente mari.
Starul internaţional. A fost, în 1971, preşedintele activ al Institutului
Internaţional de Teatru. Şi a fost ales preşedinte de onoare pe viaţă al acestui
institut. I-a fost astfel recunoscut strălucitul rol jucat în teatrul lumii.
Scriitorul. Din vastul şantier de înnoire a gândirii, pe care Radu Beligan l-a
deschis pentru întâlnirile frecvente cu publicul, aş mai aminti eseurile,
traducerile şi adaptările din dramaturgiile engleză, franceză şi italiană, toate
exprimând un talent viguros. Un elan arzător îl regăsim în fiecare pagină, în
fiecare rând scris de Radu Beligan.
L-am auzit deseori rostindu-şi crezul: secretul longevităţii pe scenă este
iubirea. Iubirea de teatru în primul rând. Sunt onorat, în această seară
memorabilă, la apariţia acestui album dedicat unui mare teatru – Teatrul de
Comedie din Bucureşti, să vorbesc despre un mare om de teatru – Radu
Beligan, ilustră personalitate a culturii româneşti şi internaţionale şi să-i ofer,
din partea Consiliului de Administraţie al BNR, o monedă de aur emisă cu
ocazia împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea instituţiei noastre.
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