Bogdan ULMU

FLORIN FAIFER ,
UN TEATROLOG MODERN, DE MODÃ VECHE

e zice cã profesorul FF ar fi împlinit o
vîrstã respectabilã. Se poate. Studenþii
(mai precis junele) mã întrebau mereu
cîþi ani are: cînd le rãspundeam, ziceau cã nu se
poate. ªi nu greºeau.
Rar un om atît de tînãr, la o vîrstã la care alþii
cred c-au terminat socotelile cu activitatea.
Rar un altoi de culturã solidã, de tip clasic,
pe o minte deschisã la nou.
Florin Faifer a ºtiut sã fie sobru ºi ludic, cînd
era cazul. S-a fãcut iubit de studenþi ºi de amici.
A admirat mereu sexul frumos, cu discreþie ºi
cavalerism. A scris mult, cu acribie, cu seriozitate: despre teatrul românesc, despre cel universal, despre criticii români. Dar a atacat ºi
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subiecte colaterale, ºi-a impus punctul de
vedere faþã de mondenitãþi ºi politicieni. A
polemizat, ori a vorbit cu tandreþe, despre cãrþi,
spectacole, actori apropiaþi punctului sãu de
vedere. Portretizeazã exact, dã verdicte juste,
ironizeazã fin.
A condus doctorate ºi a creat doctori în artele
spectacolului. Mã întîlnesc ºi acum cu el în
comisii de examen ºi admir, în continuare,
ºtiinþa analizei subtile ºi profunde pe care o face
referatelor ºi tezelor doctorale.
ªi l-am mai invidiat pe colegul meu pentru
ceea ce constituie mîndria lui: familia. Mama,
tatãl, fiul, toþi cu antecedente & recunoaºteri în
lumea literaturii. ªi Florin s-a luptat, de cînd îl
ºtiu, sã þie vie memoria pãrinþilor, publicînd ºi
republicînd cãrþile lor. Acestea au apãrut în mai
multe ediþii, iar Ciubãr Vodã de Laurenþiu
Faifer s-a ºi montat, din cîte ºtiu, pe douã scene
(unul din spectacole l-am ºi vãzut, pe scena
Luceafãrului). Ba chiar a editat un DVD cu
melodii compuse de mama sa, Margareta
Faifer, interpretate de actori ºi soliºti ieºeni.
Mai demult, a scris o carte despre cãlãtorii,
aºa cum apar ele în literatura românã. Susþinea,
pe-atunci cã este compensatorie: cartea unui
om care n-a apucat sã vadã lumea, în schimb a
cunoscut-o prin ochii altora. Din fericire pentru
el, regretul a dispãrut, în ultimii ani Florin
fãcînd dese excursii prin Europa. Ba chiar,
povestea, l-a cunoscut, de-aproape, pe
Domingo!
Într-un an aniversar, nu pot decît sã-i doresc
putere de muncã ºi sã aºtept noi volume dedicate artei pe care o iubim amîndoi: teatrul.
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