
  „Take, Ianke și Cadîr“ – spectacol de teatru în Stuttgart 
Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, 19:00 | Lindenbachhalle Weilimdorf, Solitudestr. 243, 70499 Stuttgart  
Ateneul Național din Iași vine la Stuttgart cu faimoasa piesă, ce anul acesta împlinește venerabila vârsă de 90 de ani! O 
poveste a trei negustori de diferite etnii – Take, românul, Ianke, evreul și turcul Cadîr, care se confruntă la un moment dat 
cu o dilemă mare: dragostea copiilor sau oprobriul ,,mahalalei”. Personajele piesei parcurg un drum anevoios spre un 
final fericit în care soluția e una singură: dragostea. Vă invităm să ne bucurăm împreună de o sămbătă seara relaxantă, 
din care nu vor lipsi prăjiturile și vinurile românești! Vă așteptăm cu drag! 
Chiar dacă sunt deja peste 350 de rezervări (Stand: 3 noiembrie), mai sunt destule locuri libere. Așadar, nu vă faceți 
griji, avem locuri pentru toți iubitorii de teatru românesc. Spectacolul începe la ora 19:00, însă noi vom deschide sala, 
casa, barul și cofetăria la ora 17:00. Vă rugăm să veniți din timp. Dacă ajungeți la sală cu cel puțin o oră înainte de 
începerea spectacolului, aveți șanse mai mari să găsiți locuri de parcare în apropiere, timp suficient să vă ocupați locurile 
în sală, să savurați o prăjitură, o cafea sau un pahar de vin și, nu în ultimul rând, să aflați noutățile editoriale pe care ni le 
aduce librăria „Carți de suflet pentru românii din Germania”, prezentă la eveniment. 
Mijloace de transport în comun: U6 direcţia Gerlingen sau U13 direcţia Giebel, până la staţia – Weilimdorf Löwen-Markt. 
Când ieşiţi din staţie, la dreapta pe strada Solitudestraße, mergeţi 2 minute pe jos până la numărul 243. 
Bilete: 25 € / 20 € reducere pentru membrii in FORUM GERRUM & AGERO Stuttgart / Intrarea gratuită: copiii și tinerii până 
la vârsta de 18 ani, membrii în FORUM GERRUM & AGERO Stuttgart cu vârsta de peste 65 de ani, persoane cu dizabilități 
+ un însoțitor/asistent). Prețul biletelor se achită la sală, în seara evenimentului. 
Rezervări, la telefon/WhatsApp 0157-79078470, ori e-mail: rezervari@forum-gerrum-stuttgart.de.  
Spectacolul se joacă și la Heidelberg (vineri, 4 noiembrie) și Frankfurt (duminică, 6 noiembrie).  
Cu prietenie, Florin Zaheu, Vorsitzender/Presedinte Deutsch-Rumänisches Forum&Agero Stuttgart e.V.  
Hohentwielstraße 128, 70199 Stuttgart | 0157-79078470 | zaheu@aol.com  
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Take,_Ianke_%C8%99i_Cad%C3%AEr 
 

Take, Ianke și Cadîr este o piesă de teatru în trei acte de Victor Ion Popa. Premiera a avut loc la 25 martie  1932 la 
Teatrul Maria Ventura din București. Inițial Take, Ianke și Cadîr  nu a avut succesul pieselor Ciuta sau Mușcata din 
fereastră. George Mihail Zamfirescu a publicat o lungă cronică în Gândirea (an XII, nr. 4 din aprilie 1932, pag. 189-190) în 
care pornește de la premiza că piesa marchează un impas și un moment critic al întregii sale opere: cu recenta premieră, 
Take, Ianke și Cadîr, dramaturgul V. I. Popa nu face un pas mai departe. Dimpotrivă, se consolidează într-o formulă pe 
care meșteșugarul și scriitorul ar fi dator s-o uite pe scena fostului studio și s-o închidă în potirul unei flori de cadru 
domestic. Scriitor de gust și de temperament iremediabil semănătorist (curent ideologic și literar constituit la 
începutul secolului al XX-lea în jurul revistei Sămănătorul (1901-1910), al carui principal teoretician a fost Nicolae Iorga). 
După 1956, Take, Ianke și Cadîr a devenit una dintre cele mai cunoscute piese de teatru alături de Titanic Vals de Tudor 
Mușatescu și Gaițele de Alexandru Kirițescu. Piesaa trecut proba timpului şi a devenit unul dintre cele mai populare şi mai 
montate texte interbelice din literatura dramatică românească. Povestea celor trei mici negustori – un român, un evreu şi 
un turc – a căror tihnă monotonă e tulburată de o dilemă de ordin personal, redefineşte relaţiile interetnice şi, în 
profunzime, cele interumane. Pe fondul tensiunilor sociale globale provocate de fenomenul migraţiei şi a relaţiilor uneori 
încordate şi alimentate politic dintre minorităţile etnice şi populaţia majoritară, „Take, Ianke şi Cadâr” formulează întrebări 
şi propune răspunsuri actuale într-o manieră plină de umor, în care slăbiciunile umane sunt tratate cu o ironică 
indulgenţă, iar posibilităţile de negociere prin înţelegere reciprocă sunt evidenţiate cu o inteligenţă fină. Piesa lui V. I. 
Popa va delecta publicul cu prospeţimea farmecului său şi va oferi un nou reper de umanitate într-o societate care prea 
des se grăbeşte să acuze înainte să încerce să înţeleagă şi poziţia aproapelui său. Dragostea va învinge în cele din urmă?  
 

Victor Ion Popa (n. 29 iulie 1895, Bârlad – d. 30 martie 1946, București) a fost un om de teatru și literat polivalent care a 
adus, prin opera sa dramatică, regizorală și pedagogică, o contribuție însemnată la evoluția teatrului românesc dintre cele 
două războaie mondiale. A fost un scriitor de mare talent, autorul unor piese apreciate de marele public precum și de 
critica literară. Piesele sale alternează între tabloul idilic care face să dispară contradicțiile realității și drama sumbră, cu 
referire de critică socială, cu final ce alunecă spre tragic. Pentru tematică se refugiază în lumea burgheză, sătească, viața 
pitorească, sau în liniștea târgului patriarhal. Victor Ion Popa a considerat că piesele sale au nevoie de cultivarea tradiției 
patriarhale, respectiv de combaterea arivismului și a prostiei. 
 

Deutsch: Eine einfache Geschichte mit drei kleinen Ladenbesitzern, unterschiedlicher Ethnien: Take, der Rumäne, Ianke, 
der Jude, und Cadâr, der Türke.  Sie geraten in einen Zwiespalt. Sie müssen sich zwischen der Liebe der Kinder und der 
Verachtung des Vorortes, seinen Bräuchen und den religiösen Auffassungen entscheiden. Die Protagonisten des Stücks 
stehen eine schwierige Zeit durch, für deren glückliches Ende es nur eine einzige Lösung gibt: die Liebe. 
 

English: Three shopkeepers' lifelong friendship is put to the test when two of their children decide to marry despite their 
religious and ethnic differences. 
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Unul dintre cei mai mari animatori ai teatrului in perioada interbelica Victor Ion Popa (1895-1946) s-a afirmat, deopotriva ca 
actor, desenator, caricaturist, autor dramatic, povestitor, romancier, critic, regizor, arhitect, cercetator de arta director de 
teatru, profesor de regie, inspector de arta – un talent multiplu, asadar, poate inegal in realizarile lui, dar creator 
perseverent in toate formele diverse ale frumosului. Cronologic, bogata sa opera dramatica intruneste piesele: Raspantia 
cea mare, Ciuta, Acord familiar, Muscata din fereastra; Tache, Ianke si Cadîr; Valtoarea, Vinerea patimilor, Razbunarea 
sufleurelui, Veverita, Shakespeare in infern, ca si multe piese pentru teatrul satesc, pentru teatrul muncitoresc si teatrul 
pentru copii. Ca romancier s-a remarcat prin Velerim si Veler Doamne, Sfarieaza si fofeaza, Maistorasul Aurel, Ucenicul lui 
Dumnezeu s.a. Capodopera lui V.I.Popa este piesa Tache, Ianke si Cadîr (prezentata in premiera in anul 1932). Piesa fara 
miscare, aproape fara actiune, fara conflict chiar, este surprinzator de vie, caci actiunea vertiginoasa este inlocuita aici 
printr-o verva a vorbirii personajelor – aparent discursiva trenanta dar, in fapt neobisnuit de amuzanta de adevarata de 
scaparatoare. Aceasta exceptionala “actiune verbala” creaza o atmosfera cuceritoare si lumineaza pana in adancuri 
personajele care traiesc in aceasta atmosfera. Trei mici si dulci negustorasi dintr-o mahala moldoveneasca – un roman 
(Tache), un evreu (Ianke) si un turc (Cadîr) – rezolva problema complicata a tolerantei religioase si comuniunii raselor prin 
iubire. Fiul lui Tache (Ionel) si fiica lui Ianke (Ana) se iubesc, dar impotriva acestei idile se ridica la inceput nu numai 
parintii, ci si “opinia publica” a pasnicei si nu chiar atat de pasnicei periferii detarg uitat de lume. O atare opozitie – cel 
mai adesea ireconcilianta – a framantat pe cavalerul cruciat, pe sultanul Aladin, pe sfetnicul sau Nathan cel intelept, in 
faimoasa piesa a lui Lessing, de acum peste doua sute de ani (pentru a ne referi doar la acest exemplu). In piesa lui Victor 
Ion Popa, accentele cad pe alte elemente dramatice si solutii izbavitoare: cumsecadenia, omenia romaneasca 
acomodabila, dintr-un univers al “sufletelor curate”, biruie, cu umor si duiosie, prejudecatile cele mai adanc inradacinate. 
Cei trei negustori vecini, de natii si de conditie diferita, ajung sa-si semene, – desi fiecare isi pastreaza specificul 
individual si pe cel al natiei si credintei lui. Facuti sa se inteleaga se cearta mereu, ca niste copii batrani si vaduvi, carora 
li s-a urat cu singuratatea parca pentru a avea totdeauna prilejuri sa se impace. Crestinul e mai violent, evreul persifleaza 
permanent, in timp ce mahomedanul filozofeaza grav. Iar cand problema cea grea – iubirea dintre cei doi tineri si 
perspectiva unei casnicii - se aseaza intre ei, gata sa-i dezbine si sa-i dusmaneasca, filozofia ingaduitoare a turcului 
gaseste singura solutia. Conflictul nu capata o turnura tragica, ci are caracterele proprii unei comedii sentimentale. 

 
Cadîr scorneste o poveste – de neverificat, pentru ca mamele celor doi tineri au dus in mormant acest “secret” – conform 
caruia adevaratul tata al Anei si al lui Ionel ar fi chiar el, iar Mahomed iarta aceasta unire (cat si propria sa minciuna!) 
pentru ca totul este pornit din dragoste. Solutiile nu se inscriu in perimetrul veridicitatii, nu sunt credibile la prima vedere. 
De fapt, intreaga tesatura a comediei plaseaza totul in sfera unui imaginar convingator, “credibilitatea” rezolvarii 
conflictului pornind de la intreaga atmosfera a piesei, de la dulcea ei bonomie pe canavaua careia este brodata blanda 
siretenie orientala care dezarmeaza si impaca orice impotriviri. Toti acesti oameni simpli sunt, in fapt, mai putini robi 
prejudecatilor rasiale. De fapt, cei doi “parinti” se opun pentru ca - trebuie sa se opuie - pentru ca “unirea” celor doi tineri 
apartine unui fapt neobisnuit, care ar putea “tulbura” mahalaua. Pastrand in suflet “taina” si “durerea” sa, drama de a nu 
fi dat curs unei pasiuni a tineretii, de a se fi casatorit si de a avea copii, Cadîr se considera chemat sa sprijine pana la 
capat idealul impreunarii celor doi copii, pe care-i iubeste ca pe propriile odrasle. Reprezentantii mahalalei – Baba Safta si 
Ilie – sunt, ei insisi, rezoneurii unei mentalitati a targului molcom, instalata din obisnuinta si nu din porniri nationaliste 
ireconciliabile. Ca un Scapin molieresc, Cadîr rezolva intr-un fel, o problema in totul rezolvabila dar siretenia lui merge 
mult mai departe: de la cei doi “tati” obtine sume respectabile pentru proiectata “fuga” a celor doi tineri, de fapt pentru a 
creste capitalul pravaliei (la care are grija sa asocieze pe cei doi tineri soti, proaspeti absolvent ai Academiei Comerciale); 
romanii si evreii din targul acestor intamplari, porniti din resentimente nationale sa-i boicoteze pe Tache si Ianke, cand 
aud ce s-a intamplat vin sa cumpere toti de la Cadîr, pagubele celor doi sunt recuperate, compensate prin castigul celui 
de-al treilea si, pe fondul unei impacari generale, cei trei vecini si prieteni isi unifica pravaliile sub firma “La Ierusalim”, 
fiindca vorba lui Cadîr, “acolo si turca, si ovrei si crestin estem!”. 

 
Piesa lui V.I.Popa are, deopotriva culoarea unei comedii sentimentale, dar si a uneia "de moravuri", in care cele mai 
marunte prezumtii rasiale se resorb intr-un umor verbal pur si stralucitor, In putine pagini ale substantialei comediografii 
romanesti se intalneste un dialog mai just mai sigur, mai colorat si mai adevarat. Piesa pare a se fi scris singura sau, mai 
bine spus, a se fi vorbit singura. Toate personajele ei - cu atat mai mult "tripticul" savuros care da titlul comediei - sunt 
oameni de duh. Aparenta lor "sporovaiala" isi are forta comunicativa in evocarea duioasa a unui patriarhalism duios, care 
pastreaza ca pe o valoare sacra omenia atat de caracteristic romaneasca. Sa observam, intre altele, ca in afara unei note 
savuroase de specific al vorbirii, Ianke sau turcul Cadîr folosesc, de fapt, un limbaj moldovenesc supus, nuantat la 
intorsaturi frazeologice care-l coloreaza sustinut. Sa urmarim pasajul in care Ianke, evreul limbut si cu permanenta 
tendinta de filozofare, isi declara - sincer dar, totusi, tragicomic - suferinta in fata pozitiei "forte" a comunitatii care-i 
ameninta si painea saraca si viata Anei: "Eu cu ce sa traiesc? Copii cu ce sa-i hranesc? Am muncit o viata intreaga ca sa 
ajung la batranete sa dau faliment? Ei bine! N-am sa marit fata. Am s-o omor, daca asa vreti voi." In bucuriafinala ce-i 
umple sufletul, rasuna cu deosebire nota triumfului "dreptului sau la viata": "Si ce daca-s un biet ovrei batran si prost si 
urat? Ce? N-am dreptul si eu sa ma incalzesc la soare?" El cere nu numai libertatea existentei proprii ci si sensul major al 
vietii, implinit prin grija si truda puse in slujba fericirii Anei. "Nu pot sa sadesc si eu o floare frumoasa si s-o ingrijesc, s-o 
fac mai frumoasa?" Daca Tache, cu toata intelepciunea lui sobra si plina de bun simt, este mai palid realizat (autorul 
marturisea ca a vrut sa faca din acest personaj un negustor "destept pe dinauntru si prost pe dinafara'), Ianke domina 
scena, ca un adevarat tip uman, construit cu o rara patrundere a psihologiilor, un om cu uluitoare resurse sufletesti: 
dincolo de manifestarile caracterului sau, Ianke traieste prin pitorescul limbajului, de o mare savoare fiind plasticitatea 
limbajului moldovenesc pe care se pliaza accentul semit. Semnificatia prezentei scenice a lui Cadîr depaseste, prin 
inteligenta si hotararea acestuia, inteligibilul vorbirii sale; totdeauna el pune pe o balanta faptele, iar pe alta gandul bun 
venit de la Alah, solutiile sale avand ceva de aritmetica simpla si inteleapta " Cadîr putin vorbestem, Ianke mult 
vorbestem. Adunam si dam in doi". Valoarea de capodopera a acestei drame marunte, dar in fapt o comedie 
reprezentativa pentru calitatea umorului si omeniei ce dagaja permanent este conferita de finetea schitelor psihologice, de 
comicul replicilor scanteietoare, de siguranta scriiturii unui om de teatru versat si arhitecturarea in simetrii precise a unor 
situatii atat de vesele. Ea a ingaduit unor mari actori de virtuozitate (I. Sarbu, Al. Jugam, Jules Cazaban, Stefan 
Ciubotarasu, Ion Manu, Toma Caragiu) sa recolteze, in aceasta comedie, succesul cu ecouri prelungi, nemuritoare. 
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„Pentru mine, Take, Ianke si Cadîr, este o provocare. Am evitat de câteva ori s-o pun în scenă din diverse motive. Ori cei 
care veneau cu propunerea nu mă convingeau, ori eu rătăceam în alte zone ale teatrului contemporan, etc.. La teatrul 
,,Ateneu” am găsit în sfârșit echipa. Nu cunosc un teatru în România sau Moldova unde această piesă să nu fi fost 
montată. În primul rând pentru că oferă actorilor partituri rar întâlnite dar și mesajul piesei este mereu actual. O simplă 
poveste a trei negustori mărunți, de diferite etnii care se confruntă la un moment dat cu o dilemă mare. Dragostea copiilor 
sau oprobriul ,,mahalalei”, a cutumelor strămoșești și bariera religioasă. Personajele piesei parcurg un drum anevoios 
spre un final fericit în care soluția e una singură – dragostea. Există în piesă un schimb de replici care m-a determinat să 
fac acest spectacol: Ianke: Dar ce faceți din copil? Un evreu, un creștin? Ana: Un om, papa! Mai departe să nu ne gândim!” 
 

Sinopsis:  
Într-un orășel de provincie moldovenească își duc traiul tihnit trei mici negustori de etnii diferite: Take, care este român, 
lanke, evreul și turcul Cadîr. Fiecare dintre ei ține câte o prăvălie modestă în una dintre mahalalele de la periferia 
orășelului, acoperind micile nevoi ale locuitorilor, români sau evrei. Viața celor trei se desfășoară lent, fără evenimente 
majore, într-un soi de plăcută toropeală, este statornicită pe o prietenie îndelung verificată și reconfirmată în fiecare zi. 
Casele le sunt identice, Take și lanke vând cam aceleași produse, își „împrumută” unul altuia clienți pentru a nu se 
concura și a nu câștiga unul în defavoarea celuilalt. Cadîr are o prăvălie cu coloniale de care nu vând ceilalți doi. Take și 
lanke iau masa pe terasele din spatele caselor lor, aproape lipite, mâncând fiecare din mâncarea lui „ovreiască” sau 
„românească”, dar neezitând să-i ofere și celuilalt din bucatele sale. Cu toate acestea, pentru a respecta cutuma, lanke 
declară: „Ovreiu să mănânce la masa lui ovreiască și creștinul la masa lui creștinească”. Echilibrul acesta perfect este 
brusc amenințat de venirea Anei (fiica lui lanke) și a lui Ionel (fiul lui Take), care se aflau la studii la București, la Academia 
Comercială. Nu atât sosirea lor complică lucrurile, cât hotărârea acestora de a se căsători. Șocul este resimțit de Take și 
de lanke care, deși își iubesc copiii și se străduiesc pentru „fericirea” lor, trebuie să lupte mai întâi cu ei înșiși și apoi cu 
gura mahalalei care n-ar accepta o asemenea deviere de la legea strămoșească. Lui Take îi este frică de „bocluc”, iar lui 
lanke de falimentul afacerii sale în situația în care evreii ar mai înceta să târguiască de la Ianke, iar românii de la Take. În 
inima lor de părinți iubitori, amândoi ar accepta căsătoria, dacă nu s-ar teme de reacția „comunității” și de ,,gura lumii’’. 
Amândoi acceptă în cele din urmă soluția salvatoare avansată de Cadîr: cei doi tineri să fugă. „Cadîr bine gândit”, zice 
turcul, „și scăpare bun găsit. Voi trebui copii lăsăm fugim departe voi ei fugit sus ia tren voi nimic, știut. La lume spus 
voie nu dat și copii singur, fără voie plecat”. Toate neliniștile și spaimele lui Ianke și Take, tot zbuciumul lor sufletesc 
primesc în cele din urmă o rezolvare. Cadîr se folosește de tot felul de șiretlicuri pentru a-i ajuta pe cei doi tineri (îi 
ascunde și adăpostește în casa sa, le face rost de capital pentru a porni o afacere prosperă în asociere cu el – banii fiind 
luați de la Take și Ianke, le oferă cu generozitate toată bruma de bani, două mii de lei, economisită de-a lungul unei vieți. 
Noua prăvălie pe care o vor deschide „în asociație” se va numi „La Europa” pentru că „acolo și turca și ovrei și creștin 
estem”. Mesajul este apăsat exprimat în final de Ana, spre a spulbera definitiv ezitările lui Ianke: „Dar ce faceți din copil”? 
se interesează Ianke: „Un om, papa, vine prompt raspunsul”. ,,Take, Ianke și Cadîr’’ rămâne o operă semnificativă din 
două perspective: a scrisului lui Victor Ion Popa și a literaturii dramatice românești din perioada interbelică. 
 

     
Ion Sapdaru                                             Dumitru Florescu             Codrin Dănilă                             Răzvan Grosu  
 

    
Gelu Ciobotaru                     Mara Lucaci                                  Alexandra Paftală                           Dani Popa 
 

Take – Dumitru Florescu | Ianke – Codrin Dănilă | Cadîr – Răzvan Grosu | Ionel – Gelu Ciobotaru | Ana – Mara Lucaci 
| Safta – Alexandra Paftală | Ilie – Dani Popa. Regie și coloană sonoră - Ion Sapdaru | Decor - Cătălin Târziu | 
Costume - Alina Dincă Pușcașu | Asistent regie - Francisc Bucur | Video - Alexandru Amargheoalei 
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