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Cuvinte cheie 

 

actor-mânuitor, adaptare, ambulant, analiză, animație, artă, basm, castelet, cenzură, copil, 

copilărie, divertisment, dramă, dramatizare, dramaturg, dramaturgie, element, emoție, 

evoluție, ironie, irozi, joc, joacă, karagöz, legendă, literatură, marionetă, naiv, original, 

oriental, parodie, păpușă, păpușar, poetic, poveste, receptare, rol, sacru, satiră, scenariu, 

scenă, simbol, spectacol, societate, teatru de păpuși, teatru de animație, teatru de umbre, 

tradiție, umor, vârstă, vicleim.    

 

Obiectivele cercetării 

 

Tematica abordată în prezenta lucrare de doctorat, reprezintă dezvoltarea unui subiect 

vast, ce a stârnit de-a lungul timpului, atât în trecut, cât și în prezent, controverse despre care  

s-a discutat sau s-a scris tangențial.  

De-a lungul cercetării am descoperit o comoară literară ce se ascunde astăzi, din păcate, 

doar în cronicile scrise de critica timpului, în secretariatele literare ale teatrelor și în memoriile 

celor ce au jucat în spectacole – acea comoară este ascunsă în paginile dramaturgiei destinate 

teatrului de animație. Dramaturgia în spectacolul de animație este și va rămâne un subiect ce 

nu poate fi cuprins în câteva pagini. Am încercat însă, să creionez principalele direcții pe care 

le-a urmat în Europa, dar mai ales la noi în țară, încă dinaintea instituționalizării teatrului. De 

asemenea, am identificat necesitatea de a fi prezentate succint o parte din piesele scrise special 

pentru teatrul de animație, de către scriitori, actori și regizori importanți ai vremii, deoarece 

aceste piese sunt adevărate bijuterii ale geniului și ar trebui să fie cunoscute de toți cei ce iau 

contact cu acest tip de teatru. 

Prin cercetarea realizată, am identificat anumite caracteristici pe care un scenariu 

destinat spectacolului de animație ar trebui să le integreze în structura sa. De asemenea, am 

subliniat necesitatea unor minime cunoștințe de psihologie a copilului pentru ca rezultatul să 

fie un succes. 

Am speranța că această lucrare va constitui o sursă de informație și inspirație pentru 

actorii-păpușari, dar și pentru cei ce doresc să aprofundeze și să se dezvolte în acest sens. 

Această teză reprezintă un reper important în dezvoltarea mea ca artist și om de teatru, dar și 

un omagiu adus celor ce au pus o piatră la temelia teatrului de animație. 
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Prezentarea sintetică a tezei de doctorat 

 

 Teza de doctorat începe cu un scurt parcurs istoric referitor la evoluția artei păpușărești, 

dar și ale dramaturgiei în spectacolul de animație, atât în Europa, cât și la noi în țară, încă din 

cele mai vechi timpuri. 

Teatrul de animație, în forma în care este astăzi, a cunoscut o evoluție pe toate planurile, 

aflându-se în permanentă legătură cu societatea și dezvoltarea ei, de la însuși obiectul pe care 

îl face teatrul până la dramaturgia pe care o folosește pentru realizarea lui - tema pe care o voi 

aborda în acest studiu amplu, din dorința de a demonstra că istoria ne arată mai multe fețe a 

acesteia - puterea de absorbție a tot ce este nou și proaspăt.  

Este știut că, astăzi, dramaturgia teatrului de animație tinde spre dramatizare și adaptări 

și mai puțin pe aducerea în scenă a unor piese noi scrise special pentru acest gen de teatru, de 

care s-au preocupat, cu multă atenție în trecut, directorii de teatru, scriitori importanți ai vremii, 

dramaturgi, regizori, chiar și actori. Întrebarea care se ridică este: de ce? De ce atunci se putea 

și astăzi, nu? Astăzi sunt foarte puține teatre care se apleacă asupra textelor cu titlu necunoscut, 

poate de teamă că nu vor atrage publicul în sala de spectacol, poate pentru că managerii se simt 

constrânși de creșterea industriei cinematografice dedicate copiilor sau poate că pur și simplu 

este dificil să atragi, astăzi, scriitorii spre acest gen de teatru. Cu toate acestea, există deschidere 

și istoria o poate confirma, trebuie doar să vrei să treci dincolo de barierele impuse de ea. 

Plecând de la premisele pe care le enunța Vladimir Simon în studiul O posibilă definire 

estetică a dramaturgiei teatrului de păpuși, realizat acum mai bine de 30 ani și apărut în revista 

Teatrul, putem afirma că originalitatea pieselor pentru teatrul de animație și specificul ei unic 

rezidă într-o lume în care primează ludicul, inocența, fantasticul, reveria, poezia, cântecul, unde 

rațiunea încă doarme sau, mai exact încă nu s-a trezit.1   

A scrie pentru copii este un lucru dificil şi presupune o cunoaştere foarte bună a 

psihologiei copilului, a problematicii psihologice a fiecărei etape din dezvoltarea lui şi, cel mai 

dificil lucru, o anumită claritate şi simplitate. Naraţiunea trebuie să fie simplă, clară, uşor de 

parcurs, dialoguri cu replici scurte şi trebuie, în mod obligatoriu, să aibă un conflict puternic. 

Fiecărei vârste a copilăriei îi corespunde un anumit tip de literatură, așa cum îi 

corespunde și un anumit tip de teatru. Teatrul de animație este un teatru care se adresează tuturor 

categoriilor de vârstă, de la cel mic, la cel mare. Publicul vine la teatru cu dorințe și așteptări, 

atât copiii, cât și adulții, cu siguranță diferite de cele din trecut, însă teatrul nu și-a schimbat 

                                                           
1 Revista Teatrul, nr. 07-08, 1983, pg. 129-130   
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menirea sa de a te deconecta de la real, de a-ți oferi un răgaz pentru meditație, de a descoperi 

miraculosul și de a te face să-ți pui întrebări despre tine cel de acum și cel ce vei fi.  

Descoperirile arheologice, tradiția din aproape toate țările lumii au dovedit vechimea 

milenară a teatrului de păpuși. Există o prejudecată foarte bine înrădăcinată, precum că teatrul 

de animaţie este un teatru dedicat exclusiv copiilor. Ceea ce nu se ştie însă, este că istoria 

numără aproximativ 2000 de ani de dramaturgie pentru adulţi şi aproximativ 200 de ani de 

dramaturgie pentru copii. 

Dramaturgia în spectacolul de animaţie are o lungă istorie, pe care nu multă lume o 

cunoaşte. Piesele scrise pentru scena păpuşilor au fost destinate până în secolul al XIX-lea în 

exclusivitate adulţilor. Umorul deseori licenţios, intrigile împrumutate din Commedia dell’arte, 

repertoriul tradiţional al teatrului de umbre turc, egiptean, javanez sau indian au fost destinate 

în exclusivitate adulţilor. Această direcţie străbate întreaga istorie a teatrului de păpuşi, mai ales 

prin teatrul popular până în secolul al XIX-lea, când normele morale, dar și legile țării, impun 

păpuşarilor mai multă decenţă. 

 În Evul Mediu timpuriu, păpușile erau o atracție călătoare – trupele se plimbau         

dintr-un loc în altul prezentându-și spectacolele. Acestea nu aveau nimic special și nici nu erau 

recunoscute ca și formă de artă propriu-zisă. Către sfârşitul Evului Mediu se poate vorbi despre 

păpuşari profesionişti, ce dețin păpuşi şi decoruri realizate de meșteri şi care prezintă fie scene 

biblice, fie piese despre moralitate, fie piese de aventuri, inspirate din poveștile și baladele 

cavalereşti. 

În Renaştere, teatrul de păpuşi cunoaște dezvoltarea, mai ales datorită intensificării 

comerţului şi a călătoriilor negustorilor. Locul tradiţional de desfăşurare a spectacolelor de 

păpuşi devine bâlciul, iar păpuşarii itineranţi încep să călătorească în căutarea câştigului, nu 

numai prin propria lor ţară, dar şi prin alte ţări, purtând cu ei ideile noii epoci, aşa cum s-a 

petrecut de atunci până în prezent. Teatrul de păpuşi, ca și cel dramatic, devine un divertisment 

care se bucură de o popularitate uriaşă. Tehnicile încep să evolueze, dar mai ales, se creează 

premisele apariţiei tipurilor comice. 

O serie de scriitori moderni, despre care voi aduce aminte în prima parte a lucrării, au 

pus în general accentul pe absurdul naiv şi pe absurdul infantil când au scris pentru teatrul de 

păpuşi - aş pune acest fapt şi în legătură cu acea căutare a autenticităţii, a expresiei spontane, 

care se face tot mai prezentă în arta de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 

XX. 

În România, s-a scris mai întâi pentru teatrul de păpuşi şi apoi pentru teatrul dramatic. 

Cu toate acestea în ciuda unei tradiţii puternice a teatrului de păpuşi pentru adulţi - care începe 
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cu Costache Conachi – Comedia Banului Constantin Canta şi Iordache Golescu – Mavrodinada 

- predomină acea prejudecată pe care am menţionat-o în prima parte, cum că teatrul de animaţie 

ar fi un teatru exclusiv dedicat copiilor. 

A existat o vreme când directorii de teatre de animație au încercat să apropie scriitori, 

iar scriitorii s-au apropiat, la rândul lor, cu dragoste de acest gen de teatru - Margareta 

Niculescu, Ildiko Kovacs, Michaela Tonitza-Iordache și mulți alții au încercat să realizeze acest 

lucru. Margareta Niculescu a fost una din primele regizoare și directoare de teatru - n.r. Teatrul 

Ţăndărică - care au reușit acest lucru între anii 1948-1980, şi multe dintre textele importante se 

datorează preocupării sale constante pentru apropierea marilor scriitori români de acest gen.  

Gellu Naum, Nina Cassian, Victor Eftimiu, Marin Sorescu, Alexandru Mitru, Viorica 

Huber Rogoz, Vladimir Simon, Tudor Vasiliu sunt doar câteva nume care au scris piese 

memorabile pentru teatrul de păpuşi. Însă există un număr important de scriitori care s-au 

dedicat aproape în exclusivitate teatrului de păpuşi, precum: Alecu Popovici, Alexandru T. 

Popescu, Nela Stroescu, Mihai Crişan, Viorica Filipoiu, Şerban Foarţă ș.a.m.d. Creaţiile lor au 

deschis drumuri noi în teatrul de animaţie, ele fiind şi acum lucrări interesante și actuale. Multe 

dintre textele lor au fost puse în scenă și în străinătate, fapt care atestă universalitatea lor la 

nivel mondial. Din păcate, în zilele noastre puţini ştiu de piesele acestor mari scriitori dedicaţi 

- multe dintre piesele lor se regăsesc acum doar în memoriile celor ce au jucat în spectacole, în 

cronicile scrise în revistele de profil sau în bibliotecile secretariatelor literare. Sunt câteva piese 

care au fost publicate și se regăsesc mai mult în bibliotecile din străinătate și nu la noi în țară.  

O parte din regizorii dedicați acestui tip de teatru au îmbrăcat această haină de scriitor, 

realizând texte interesante, cu mare valoare literară, cum ar fi piesele lui Victor Ion Popa, Ştefan 

Lenkisch și cele ale lui Cristian Pepino. Şi artişti păpuşari, precum Dorina Tănăsescu, 

Alexandra Davidescu, Costel Popovici au scris câteva piese pentru păpuşi, însă acest lucru nu 

înseamnă fireşte că oricine poate scrie piese pentru păpuşi sau poate să facă dramatizări. Nu 

este uşor să scrii în replici scurte, clare, care să fie înţelese de către copii, să creezi un conflict 

puternic, caractere şi situaţii interesante.  

Acești autori, scriitori, dramaturgi, au deschis noi direcții de dezvoltare ale dramaturgiei 

de gen, constituindu-se într-o tradiție valoroasă care trebuie cunoscută de către noile generații 

de creatori. Criticii de teatru ai timpului au subliniat necesitatea de a avea o dramaturgie 

dedicată și adaptată generațiilor în continuă schimbare. Receptarea spectacolului este în strânsă 

legătură cu modelele prezentate pe scenă - dacă cei mici primesc doar adaptări ale poveștilor 

clasice, ceea ce nu este neapărat un lucru rău, atunci ei nu vor accepta ușor noul.  
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Educarea spectatorului, atât cel mic cât și cel mare, se face în timp, dar pentru aceasta 

este nevoie de un nou început în dramaturgia teatrului de animație. Arta teatrului de animație 

este versatilă și se poate adapta oricărui context. 

Partea întâi 

Teatrul de bâlci în Anglia și Franța în secolele XVII-XVIII 

Atât în Anglia, cât și în Franța, teatrul de păpuși s-a bucurat de o mare popularitate între 

oamenii de rând, dat fiind fapul că era prezent mai ales în bâlciuri, piețe, în locuri aglomerate, 

la colț de stradă, foarte rar în saloanele celor bogați, unde omul de rând avea acces direct. De 

cele mai multe ori, păpușarii trăiau din plimbările prin țară, alături de vagabonzi, de țăranii fără 

pământuri, gânditori, jongleuri ș.a.m.d, trăind din ajutoarele primite de la mânăstiri și biserici.  

În Anglia, toate acestea urmau să se sfârșească, gentlemanii fiind îngroziți de 

spectacolele date de acești vagabonzi. Încercări au fost făcute pentru strângeri de fonduri, însă 

regimul elisabetan era împotriva așa-zișilor cerșetori și a vagabonzilor, și autoritățile vedeau în 

orice artist de stradă, un posibil candidat al scopului lor de eliminare - sistemul însă, avea o 

lacună pentru cei care intrau sub protecția unei persoane onorabile - ei erau singurii care erau 

autorizați să prezinte spectacole. 

Între cele două secole care au urmat după închiderea teatrelor londoneze de către 

Parlament în 1642, teatrul de păpuși englezesc va crește în conștiința publicului, balansând între 

cultura populară și cea a elitelor.2 La începutul secolului al XVIII-lea, teatrul de păpuși începe, 

datorită caracterului său rudimentar, să fie considerat un divertisment de către publicul burghez 

dornic de distracții și dezamăgit de convenționalitatea teatrului dramatic. 

La acest fenomen o contribuție importantă a avut apariția personajului Punch. 

Punchinello sau Punch a fost adus în Anglia în perioada Restaurației de către păpușarii italieni 

ambulanți și a devenit rapid cel mai îndrăgit personaj, după ce prima sa prezență a fost 

înregistrată în 1662, fiind considerat ca reprezentant al caracterului național britanic. 

Diferenţele apărute între textele de teatru popular de bâlci din Europa se datorează 

uneori faptului că în perioada barocă, repertoriul acestui tip de teatru s-a diversificat, mai cu 

seamă în Franța, datorită parodiei. Personajele tradiționale de teatru de păpuși de bâlci jucau în 

Franţa în bâlciurile anuale de la Saint-Germain și Saint-Laurent, în perioada barocă, parodii la 

piesele scrise pentru Comedia Franceză şi Opera Comică. Parodiile erau reprezentate chiar a 

doua zi după premiera oficială din teatre, fapt care asigura un imens succes la public. În teatrul 

                                                           
2 Speaight, George, The History of the English Puppet Theater, University of Florida Libraries, 

1955, pg. 69-70   
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francez de bâlci din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea avem de-a face prin urmare cu o satiră 

adresată atât dramaturgiei epocii, cât și artiștilor de succes ai vremii, și nu una socială, ceea ce 

a determinat apariția Războiului privilegiilor. Ca urmare a acestui război, a apărut o formă nouă 

de spectacol, cunoscută astăzi ca vodevil – derivat din expresia franceză voix de ville – vocea 

orașului. 

Teatrul de bâlci în Germania în secolele XVIII-XX 

În Germania, păpușarii, spre deosebire de Anglia și Franța, aveau dificultăți de mișcare, 

din cauza numeroaselor state suverane – dacă voiau să joace în afara orașului lor, aveau nevoie, 

ca în Anglia elisabetană, de protecția cuiva din Înalta societate. De asemenea, fiecare stat avea 

regulile sale referitoare la spectacole, iar păpușarii trebuiau să respecte conținutul și timpii 

spectacolului, dictat de respectiva jurisdicție – într-un stat aflat la zece kilometri distanță, legile 

puteau fi exact opusul celor din statul vecin.3 

În Renaștere, în jurul anului 1500, în Germania, teatrul de păpuși - reprezentat prin 

teatrul de automate - era angajat de Biserica catolică pentru a reprezenta spectacole cu tematici 

religioase și, în mare parte, prin 1510 numai astfel de spectacole se reprezentau. Prin 1519, 

apare numele lui Hanswurst, personaj din familia lui Punch.  

Spre sfârșitul Epocii Baroce, Epoca Luminii a pătruns în viața socială și culturală, 

inclusiv în teatrul de păpuși – apariția lui Kasperl, care l-a înlocuit pe eroul tradițional 

Hanswurst și care își păstrează personalitatea. Deși începutul acestei epoci a fost promițător, 

apărând libertatea căutării împlinirii de sine, în practică lucrurile stăteau diferit pentru teatrul 

de păpuși din bâlciuri, acestea fiind ades opresate de clasici. În jurul anului 1800, teatrul de 

păpuși, asimilând personajul popular și dramaturgia sa împotriva regulilor, a devenit un 

divertisment îndrăgit în rândul oamenilor.  

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, entuziasmul artiștilor romantici a contribuit 

la dezvoltarea teatrului de păpuși. Piesele de teatru puse în scenă, împreună cu atenția oferită 

de artiștii vremii – Goethe a adus o contribuție foarte mare la acest fenomen - au constituit 

fundația teatrului de păpuși burghez de amatori pentru clasa înaltă, în timp ce teatrul de păpuși 

profesionist a devenit un divertisment pentru clasa inferioară – singura excepție fiind teatrul 

de automate care a cunoscut o creștere în perioada romantică, captivând toate tipurile de public. 

Piesele prezentate în bâlciurile de aici sunt inspirate din epoca medievală, din 

mentalitatea, obiceiurile și moralitatea vremii, punând accent pe senzațional, pe apariții 

                                                           
3 Jurkowski, Henryk, A History of European Puppetry, Volume One: From its Origins to the 

End of the 19th Century, The Edwin Mellen Press, 1996, pg. 100   
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spectaculoase și efecte scenice speciale. Faust este doar un soi de pretext – deși, în unele piese 

și el este înfățișat ca un personaj comic -, accentul căzând pe personajul popular în toată lumea 

prin caracteristicile sale – Hanswurst sau Kasperl - și pe felul în care se comportă el în raport 

cu Faust și celelalte personaje cu care mai are contact.  

Până în secolul al XIX-lea, există puține mărturii în legătură cu păpușarii din țările 

vorbitoare de limbă germană, dat fiind faptul că păpușarii nu își scriau piesele și nu prezentau 

interes în înregistrarea acestora în analele istoriei dramaturgiei specifice. 

Cenzura în teatrul de păpuși până în secolul XX 

Cenzura artei teatrale este, cu siguranță, cea mai longevivă față de orice altă formă de 

cenzură îndreptată împotriva celorlalte forme de exprimare artistică, dat fiind faptul că teatrul 

e o artă ce are contact direct cu publicul – de aici și dificultatea de control a autorităților asupra 

ei. În teatru orice gest, orice accent, orice pauză, orice, poate avea un sens de formă aluzivă la 

adresa statului, a puterii, a vieții sociale, a oamenilor. Puterea teatrului și, mai ales, a teatrului 

de păpuși, poate face ca spectactorul să recepteze mesajele codate, fără ca autoritățile de 

supraveghere a acestora să o autentifice și să o certifice. Motivele cenzurii în teatru au fost de 

multe ori ascunse, disimulate sub diverse motivații de ordin moral sau religios, însă cenzura 

este de fapt un act politic, care urmăreşte să elimine elemente din piese, din spectacole, 

considerate a fi periculoase pentru autorităţi. Primele semnale ale viitoarei cenzuri,  datează  din  

Grecia  și  Roma antică – puterea era deranjată de criticile care erau aduse în vivo.  

Teatrul de păpuși, stând sub semnul genurilor minore, a intrat mai târziu în atenția 

cenzurii; faptul că păpușa vorbește și nu artistul, îi asigură o oarecare imunitate. Ceea ce a 

condus la cenzurarea teatrelor de bâlci, în unele părți prin interzicerea lor totală, în altele doar 

prin urmărirea lor cu strictețe au fost umorul vulgar, fără perdea, satira și parodierea politică și 

socială, gustate din plin de către marele public.  

În urma presiunilor de diverse tipuri, păpușarii au încercat treptat să înlocuiască 

personajele tradiționale de care era legat umorul fără perdea și care aveau înfățișarea aceea atât 

de bizară. În Franța, de exemplu, versiunea franceză a lui Pulcinella a fost înlocuită, mai întâi, 

cu Polichinelle – vulgar și aspru, iar în 1808, apare o versiune și mai blândă ce înlocuiește 

personajul central – Guignol – un muncitor textilist și un băiat de treabă. 

Influența teatrului tradițional turc asupra teatrului românesc de păpuși 

Evoluția  teatrului  de  păpuși  românesc  se  poate  împărți  în  două  etape:  prima etapă  

datează până în secolul al XIX-lea, iar a doua de la mijlocul secolului al XIX-lea și până astăzi.  

Din prima parte tot ceea ce se știe sunt frânturi, fără o cronologie clară, creând o dificultate în 

a urmări dezvoltarea teatrului de păpuși de pe meleagurile noastre. În 1864, Mihail 
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Kogălniceanu scria că riscăm ca pe viitor acest tip de teatru de păpuși să fie uitat, din lipsă de 

interes, nefiind culese textele scrise special pentru el.4 

Din toate teoriile apărute de-a lungul timpului, Vasilache, personajul spectacolului 

tradițional românesc, pare mai degrabă un amestec de tradiții europene – actorul care poartă 

dialogul cu Vasilache, comperul, se numește la noi spreh – indiciu către influențele germane; 

pivetta, numită la noi mașină, instrumentul cu care toți păpușarii tradiționali francezi, italieni, 

englezi le făceau vocile personajelor tradiționale – acest instrument nu era folosit în 

spectacolele cu Karagöz. Cu toate acestea, este clar că influența adusă de Karagöz și de toate 

personajele cu care păpușarii ambulanți au venit din toate colțurile lumii, au condus la apariția 

personajului nostru Vasilache. De altfel, și tradițiile care au venit din Orient sunt diverse, mai 

ales cele venite de la turci - Teodor T. Burada vorbește despre Hagi-vat, un spectacol de păpuși 

introdus la noi pe vremea fanarioților care era jucat de armeni sau turci, ades în cafenelele din 

București la începutul secolului al XIX-lea, care a dispărut în totalitate, și în care apăreau păpuși 

asemănătoare cu cele din Karagöz.5 

Dramaturgia satirică cultă în țările române la începutul secolului al XIX-lea 

Deși ambiguă până în acest punct, în care am făcut în mare parte asocieri și avem câteva 

mențiuni - unele ferme, altele inexacte și imprecise, bazate pe deducții și relatări orale, istoria 

ne prezintă și date concrete referitoare la unele texte scrise, aparent special, pentru teatrul de 

păpuși românesc - textele de la începutul secolului al XIX-lea, care poartă mențiunea la început 

ca nefiind teatru, s-au giucat comedie aceasta la papuşării. Textele scrise de boierii cu viziuni 

progresiste precum Costache Conachi și Iordache Golescu, despre care Perpessicius, în 

Mențiuni critice6, afirma că au fost destinate teatrului de păpuşi. 

Spre deosebire de scrierile lui Conachi, cele ale lui Iordache Golescu, nu au nicio 

mențiune referitoare la modul de reprezentare scenică a pieselor, însă Perpessicius în Mențiuni 

de istoriografie literară și folclor, susține și argumentează faptul că este posibil ca ele să fi fost  

destinate teatrului de păpuși.7 

În România, spre deosebire de celelalte state europene, precum Italia, Franța, Anglia, 

Germania, nu au existat spectacole diferențiate în funcție de clasele sociale, nici repertoriu 

                                                           
4 Revista Teatrul, nr. 5, 1958, pg. 46   
5 Burada, Teodor T., Priveliști și datini populare din Moldova. Păpuşele., nr.3/1907, 4/1907, 

5/1907, Arhiva, Iași, 18, pg. 130; vezi și Vârgolici, I., Prelecțiuni populare, în Convorbiri 

literare, an. VIII, nr. 9, pg. 132, în Almanach muzical, 1876, pg. 57     
6 Perpessicius, Mențiuni critice, Editura Litera, București, 2002, pg. 124   
7 Perpessicius, Menţiuni de istoriografie literară şi folclor (1948-1956), Editura de Stat pentru 

literatură și artă, Bucureşti, 1957, pg. 258   
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specific – singurul nobil care apare în piesele satirice este Napoleon Bonaparte. Spectacolele 

jucate cu păpuși erau în această perioadă un instrument de propagandă perfect în vederea 

trasmiterii unor idei progresiste, dar și o formă de spectacol cu caracter critic pronunțat – 

subliniat și de Vasile Alecsandri în Iașii în carnaval și în Ion Păpușarul. Problemele aduse ades 

în scenă sunt: raportul cu autoritățile, cu minoritățile existente în țara noastră, problemele 

sociale și de moralitate.  

Tradiția irozilor și a vicleimului 

Primele păpuși-măști de pe teritoriul nostru, cu rol ritualic au fost Capra, Cerbul, Moșii, 

cu ajutorul cărora se puneau în scenă ritualuri mistice, precum învierea și moartea. Jocul 

păpușilor își are locul său în antropologia românească. Cele mai importante păpuși sunt cele 

din ritualurile populare magice, cum sunt Caloianul, Paparudele, Brezaia, Țurca, Capra.  

În secolul al XVII-lea, a apărut o formă de teatru de păpuși care se numea Vicleimul – 

numele vine de la Viflaim sau Betleem. Deși numele i se trage din centrul creștinătății, latura 

religioasă și subiectul biblic al spectacolelor a dispărut cu timpul, rămânând din aceasta, în 

1715, doar imaginile de pe lada cu ajutorul căreia se jucau spectacolele. Spectacolele au fost 

asimilate odată cu începutul secolului al XIX-lea, de către artiștii populari, transformându-le în 

creații destinate publicului din bâlciuri – așa cum se întâmpla în toată Europa, preluând 

caracteristici din Karagöz-ul turc, din Szopka-ul polonez sau din Vertep-ul ucrainean; într-un 

capitol anterior am prezentat forma pe care acestea le-au luat în timp, dar și felul și modalitatea 

în care erau prezentate. 

Irozii se juca în ajunul și în prima zi a Crăciunului, denumirea provenind de la infamul 

rege Irod, cel care a ordonat uciderea tuturor pruncilor sub doi ani, pentru a se asigura că nu se 

împlinește proorocirea celor trei magi veniți din Orient. Nașterea Domnului Iisus Hristos și 

evenimentele petrecute reprezintă centrul în jurul cărora se petrece acțiunea, cu mici diferențe 

în funcție de zona unde se joacă. Irozii se juca de obicei de către școlarii și tinerii de la sate sau 

de fețele bisericești, actanții nefiind artiști, ci simpli oameni din sat. 

Jocul păpușilor, Vicleimul, este alături de Irozi, un alt tip de teatru popular – de altfel 

cele două s-au completat și de multe ori confundat. Vicleimul era extensia profană și comică, 

de regulă, a Irozilor, dar acesta se juca și independent, și nu doar la Crăciun. Obiceiul a suferit 

de-a lungul timpului diferite transformări, devenind treptat popular, fiind un obicei restrâns la 

început, practicat doar de membrii considerați elite, preluat apoi de popor. 

Reprezentația, cu caracter religios - la început, era dată din spatele unei cutii, numită 

diferit în funcție de regiunea din care provenea și de influențele pe care le-a primit de la străini 

– viclei, chivot, biserică, ladă, hârzob ș.a.m.d, ai cărei pereți sunt realizați dintr-o hârtie unsă, 
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pentru a putea fi transparentă, iar mai târziu din sticlă, astfel permițându-le spectatorilor să se 

bucure de spectacolul oferit. Când se alătura tradiției Irozilor, păpușarul prelua acțiunile celor 

ce jucau concomitent și le reinterpreta, uneori în cheie comică. 

Modul ironic în literatura dramatică pentru teatrul de animație din țara noastră 

O categorie aparte în dramaturgia teatrului de animație din țara noastră este reprezentată 

de parodie, satiră și ironie. Prima parodie pentru teatrul de păpuși a fost scrisă de Mihai 

Eminescu – Infamia, cruzimea și disperarea sau Peştera neagră şi căţuile proaste sau Elvira 

în desperarea amorului – titlu care îți zbârlește, cu siguranță, pielea însă, în ciuda acestui aspect, 

textul este de un umor desăvârșit, o amuzantă bufonerie, în care sunt ironizate melodramele 

prezentate de către trupele itinerante românești în turneele la care marele poet a luat parte ca 

sufleur, dar este cu siguranță și o satiră la adresa celor ce guvernau pe atunci țara.  

Personajul comic, ades întâlnit în piesele destinate păpușilor, devenind o tipologie a 

acestora, se distinge în piesa Pui de om de Victor Eftimiu, scrisă special pentru scena Teatrului 

de păpuși de la Oradea. Povestea cu elemente fantastice, Omuleț scrisă în versuri, prezintă 

povestea unui băiat, Tudorel, care este răsplătit pentru bunătatea sa de Zâna Codrilor, primind 

în dar un fluier fermecat. Autorul preia motivul fluierului fermecat pe care îl aflăm și din piesa 

Sânziana și Pepelea a lui Vasile Alecsandri. Sursa principală a comicului o constituie situațiile 

în care, în mod inevitabil, personajele negative - lupii, balaurii - încep să danseze, să țopăie 

atunci când ciobănașul Tudorel cântă la fluierul fermecat. 

Teatrul de animație pentru adulți în Franța și Spania în secolul al XIX-lea și la 

începutul secolului al XX-lea 

Louis Lemercier de Neuville, Maurice Sand, Marc Monnier, Maurice Maeterlinck, 

Michel de Ghelderode, Alfred Jarry, Federico Garcia Lorca ș.a.m.d. au contribuit la evoluția 

teatrului de animație. Până la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, viața artistică a 

Europei era caracterizată de o anumită unitate a preocupărilor celor mai importanți artiști, care 

vor izbuti prin diferite mijloace să impună ceea ce se numește arta modernă, artistul fiind, în 

primul rând, autorul unui concept despre artă sau, în mai puține cazuri, opera sa este explicată 

sau pusă în valoare de către un teoretician. Teatrul de păpuși a fost abordat de către o mulțime 

de artiști moderni din varii motive și cu rezultate de o mare diversitate. 

Partea a doua 

Literatura dramatică pentru teatrul de animație în România 

Așa cum am prezentat și în capitolele anterioare, de-a lungul timpului scenariile pentru 

păpuși au oscilat între cultură și vorba poporului, concretizată  în  forme  precum:  șotia,  snoava, 

farsa,  ținând  piept  cu  brio  pieselor  ce  poartă  semnături ilustre - Goethe, Alfred Jarry, Lorca,  
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Maeterlink ș.a.m.d. 

În  România,  teatrul  de  păpuși  este  printre primele manifestări  de teatru, fie că vorbim 

de teatrul de umbre venit din Orient care se juca la curțile domnilor fanarioți, fie de 

tradiționalele jocuri cu măști, precum Steaua, Călușarii și Lada cu păpuși care însoțeau Irozii, 

fie de teatrul de origine cultă - primele texte dramatice, care erau scrise pentru păpuși, nefiind 

alt tip de teatru. 

Pentru a putea observa felul în care teatrul de animație s-a manifestat în spațiul românesc 

este necesar să expunem contextul social și politic, deoarece arta și, implicit, cultura, își au 

izvorul în societate și se produce în folosul ei. Situația politică dicta, de cele mai multe ori, viața 

sub toate aspectele ei - valorile pe care le promova și impactul pe care îl avea politica de 

guvernare asupra oamenilor depindea, într-o mare măsură, și teatrul. 

Pe fondul unei reînnoiri generale a artelor spectacolului, între 1950 și 1960, autoritățile 

culturale ale Republicii Populare, în principalele orașe, s-au înființat aproximativ douăzeci de 

teatre permanente de păpuși și marionete, unele dintre ele înființate ca anexe la teatrele de 

dramă, majoritatea modeste în resurse și mici din punct de vedere al obiectivelor.  

Deși ideea de trupă, tendința către profesionalizare a teatrului de păpuși, este mult mai 

veche, instituționalizarea acestei arte a fost greoaie, o atenție sporită primind cei care făceau 

parte din țări cu regimuri totalitare, autoritățile găsind în teatrul de păpuși un instrument de 

propagandă. Modelul teatral fondat de Serghei Obraztov la Moscova, în 1931, va fi preluat după 

al Doilea Război Mondial în majoritatea statelor aflate sub controlul U.R.S.S. 

De-a lungul timpului, de la înființare și până în prezent, critica vremurilor, dar și actorii 

și regizorii de teatru de animație și-au pus problema lipsei unei dramaturgii consistente, 

destinate acestui tip de teatru. De asemenea, s-a consemnat ca o problemă destul de gravă, faptul 

că regizorii apelează adeseori la dramatizări ale unor basme cunoscute. Însă, nu putem afirma 

că întreaga activitate a teatrelor de profil se bazează doar pe texte mediocre și dramatizări. Este 

adevărat că de-a lungul timpului au fost puse în scenă și texte cu valoare îndoielnică, dar acest 

lucru s-a întâmplat și se întâmplă și în alte genuri de spectacole. În ciuda tuturor discuțiilor cu 

caracter negativ, în România putem vorbi despre scriitori cu adevărat importanți, ce au umplut 

pagini de istorie ale teatrului de animație, dedicându-și parte din activitate acestui gen. 

În teatrul de păpuşi dramaturgia a avut un rol deosebit şi se poate vedea că are și în 

continuare. Cu toate acestea, trebuie de fiecare dată să nu uităm să ne întrebăm dacă un cuvânt 

rostit este absolut necesar, dacă nu ne conduce la un soi de tautologie, dacă uneori arta noastră 

nu se transformă într-o simplă ilustrare a textului, dacă textul rostit nu cumva ne îndepărtează 

tocmai de la problemele esenţiale ale artei noastre.  
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În zilele noastre se face din ce în ce mai simțită necesitatea realizării unor creații 

adevărate care să țină seama de posibilitățile pe care le oferă noile limbaje, noile tehnologii în 

domeniul spectacolului de animație. Pe de altă parte, o problemă majoră a dramaturgiei teatrului 

de animație va fi întotdeauna realizarea unor piese cu o tematică, limbaj și mesaj adecvat 

diferitelor grupe de vârstă.  

Acești autori au deschis noi direcții de dezvoltare ale dramaturgiei de gen,   

constituindu-se într-o tradiție valoroasă care trebuie cunoscută de către noile generații de 

creatori. În acest sens este necesară o prezentare a celor mai importante direcții ale acestei 

tradiții urmărite de-a lungul timpului, precum și temele abordate de către autori. 

Moștenirea basmelor și poveștilor în teatrul de animație, de la dramatizare la 

parodie 

Paradoxal, deși a existat o literatură specifică genului, regizorii au preferat și preferă să 

rămână la veșnica sursă de inspirație a teatrului pentru copii: basmul, atât cel popular, cât și cel 

cult. De altfel, au ieșit din condeiul unor scriitori de valoare, precum Alexandru Mitru, Iordan 

Chimet, Gellu Naum ș.a.m.d, dramatizări și adaptări ale acestora pline de încărcătură. Numeroși 

scriitori repovestesc basmele, adaptându-le la viața contemporană sau chiar dându-le sensuri 

mai profunde, realizând astfel creații de valoare ce pot fi considerate creații în adevăratul sens 

al cuvântului și nu doar niște repovestiri sau adaptări. În această sferă se încadrează multe din 

piesele scrise pentru teatrul românesc de păpuși.  

George Călinescu, Marin Sorescu, Victor Eftimiu, Nela Stroescu, Valentin Silvestru 

sunt doar câțiva scriitori pe care i-am menționat și am adus în discuție parte din capodoperele 

create aceștia pentru scena teatrului de animație. 

Modul poetic, absurd și naiv în dramaturgia teatrului de animație 

Poveștile, nu basmele fantastice clasice, apar în dramaturgia teatrului de păpuși mai 

devreme, fiind însă destinate adulților, majoritatea având tentă filosofică și poetică. Teatrul de 

păpuși le-a îmbrățișat imediat, având mijloace nelimitate de a crea reprezentări interesante și 

convingătoare ale personajelor alegorice, personificări ale elementelor naturii sau ale unor idei. 

Șerban Foarță, Titel Constantinescu, Viorica Huber-Rogoz, Alexandru T. Popescu, 

Nina Cassian, Gellu Naum, Virgil Teodorescu, Tudor Vasiliu, Vladimir Simon, Alecu 

Popovici, Ion Sângereanu sunt parte din scriitorii ale căror lucrări de geniu în domeniul 

dramaturgiei pentru teatru de animație, se joacă încă pe scenele din România, dar și din 

străinătate, fapt ce atestă atemporalitatea lor. 

Teatrul presupune o reinventare permanentă a poveștilor, lucru realizat de fiecare 

generație, uneori discret, uneori schimbând cu totul sensul, alteori această rescriere se face 
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numai cu mijloace scenografice sau din jocul actoricesc. Această libertate este de fapt ceea ce 

i-a fascinat pe scriitorii de teatru pentru păpuși. Fiecare perioadă are reguli estetice proprii care 

îl pot constrânge pe autor, dar din acest punct de vedere teatrul de animație este de cele mai 

multe ori privilegiat, ascuns precum un păpușar după paravan se poate exprima cu mai multă 

libertate decât în teatrul dramatic.  

Din fericire există încă regizori care se apleacă asupra acestui mod poetic și naiv al 

teatrului de animație, care prin forța sa poate deschide sufletele atât de angrenate în cotidianul 

anost, acaparat de tehnologie. 

Dramaturgia în teatrul de păpuși pentru adulți 

În ciuda unei tradiții puternice a teatrului de păpuși pentru adulți, pe care am trasat-o și 

mai sus în linii mari, predomină o prejudecată adânc înrădăcinată care îi împiedică pe cei mai 

mulți dintre spectatori să constituie un public semnificativ la păpuși, deși au existat o mulțime 

de spectacole memorabile de păpuși pentru adulți, dar care au avut parte de succes mai mult pe 

plan internațional.  

Odată cu cenzura aplicată la jumătatea secolului al XIX-lea spectacolele destinate 

adulților au intrat în declin, deși este evident că parodia se adresează cu precădere spectatorului 

matur. Aceste scrieri sunt efemere, precum sunt și modelele după care au fost parodiate, cu 

toate acestea simpla punere în scenă în teatrul de animație a unui subiect considerat serios, duce 

într-o oarecare măsură la parodie. 

Piese scrise sau regizate de Mircea Crișan, Vladimir Simon, Margareta Niculescu, 

Nicolae Massim, Valentin Silvestru, Ștefan Lenkisch, Irina Niculescu, Cătălina Buzoianu, 

Ildiko Kovacs, Cristian Pepino sunt doar câteva din spectacolele prezentate în acest capitol. 

Multe dintre aceste spectacole au adus o contribuție artei păpușărești românești pe plan 

mondial, dar din păcate, astăzi, spectacolele de animație pentru adulți nu aduc public în sală sau 

nu sunt promovate suficient, în așa fel încât să aducă publicul adult, poate din cauza 

preconcepțiilor, poate din cauză că sunt foarte puțini regizori astăzi care se îndreaptă către 

această categorie sau, pur și simplu, directorii de teatru nu mai sunt dispuși să riște reînvierea 

acestei zone a teatrului de animație. În toată lumea, teatrul de animație pentru adulți a cunoscut 

o creștere extraordinară, dezvoltând noi limbaje. În dezvoltarea artei teatrului de animație are o 

mare pondere acest segment al publicului, date fiind posibilitățile de astăzi de reprezentare. Este 

cu adevărat o pierdere pentru arta păpușărească această lipsă de interes! 

Elemente definitorii în dramaturgia teatrului de păpuși 

Micii spectatori sunt receptivi la ceea ce văd pe scenă, ei confruntându-se adeseori cu 

eroii din spectacol, iar povestea la care asistă devine în imaginarul lor, propria aventură. Copiii 
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se lasă influențați de ceea ce se întâmplă pe scenă, având o disponibilitate mult mai mare decât 

cea a adultului. Copilul este cea mai fină bijuterie, pe care artiștii trebuie să știe să o șlefuiască 

în timp - prin arta lor, actorii și păpușile îi modelează copilului sufletul, îl educă și îi stimulează 

inteligența și sensibilitatea, dându-i frâu liber eu-lui său creator, simțurilor și imaginației sale.  

Ilse Rodenberg scria în Theater der Zeit8 că obiectul teatrului pentru copii, în general, 

nu se poate deosebi de obiectul artei însăşi, chiar dacă arta pentru copii este o formă deosebită 

de teatru. Nu există o lume a copiilor şi o lume a adulţilor, atât copiii, cât şi adulţii trăiesc în 

aceeaşi lume, cu probleme asemănătoare, dar la nivele diferite, copilul fiind un egal și nu o 

ființă de ordin inferior, așa cum mulți adulți cred și acționează în consecință. 

Este foarte important ca spectacolul să fie alert, viu, cu replici scurte, fără discursuri, 

făcut numai din acţiune şi culoare vie, atractiv, un joc al copiilor jucat pe scenă. Copilul aduce 

la teatru întreaga lui sensibilitate şi este sigur şi clar în aprecieri. El reacţionează cu agerime la 

accentele false sau la superficialitatea regizorală și actoricească şi, de aceea, vrea să vadă 

caractere vii, situaţii prezentate clar. Emoţia şi empatia sunt temelia spectacolului de animație. 

Partea a treia 

Periodizarea copilăriei și caracteristicile specifice 

Copilul este un teren relativ liber și deschis, pe care se poate planta orice element 

valoros. Este extrem de ușor pentru un copil să accepte valoarea. La copil, instinctul și intuiția 

acționează aproape matematic. Copilul nu vine cu prejudecăți și complexe de factură culturală. 

El este pur și simplu disponibil pentru joc. Aici apare responsabilitatea noastră. Prin imagine, 

cuvânt, prin întâmplări și personaje, prin forme și culori, putem să îl ghidăm în așa fel încât 

instinctul și intuiția să devină un sentiment și imaginație creatoare. Prin teatrul de animație, 

trecerea de la receptivitatea artistică pasivă la cea creativă se produce imediat. 

Forța  magică  a  teatrului  nu  ține  cont  de  vârstă,  decât  în  măsura  în care trebuie să  

folosească o anumită cheie în realizarea lui. Magia scenei acționează asupra publicului, 

indiferent de vârsta spectatorilor, dar comunicarea se face diferențiat bazată pe nevoile de 

receptare și o bună cunoștință a psihologiei copilului. Teoriile enunțate stau la baza înțelegerii 

diferențiate pe categorii de vârstă. Spectacolul trebuie să fie adaptat nevoilor lor! 

 

                                                           
8 Rodenberg, Ilse, Der Beitrag des Theaters zur Selbstverwirklichung der kindlichen 

Persönlichkeit, Theater der Zeit, RDG, nr.3, 1971, pg. 28 – articolul Contribuția teatrului la 

autorealizarea personalității copilului, se regăsește și în Asociaţia Oamenilor de Artă din 

Instituţiile Teatrale şi Muzicale – Serviciul de Documentare Teatrală şi Muzicală - Buletin de 

informare Teatru, nr. 24, 1971, pg. 21   
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Receptarea spectacolului de animație la diferite vârste 

Teatrul pentru copii este un formator. Este, dacă se poate spune așa, instrumentul prin 

intermediul căruia copilul își formează exercițiul vizualizării unui spectacol de teatru, spațiul 

unde are posibilitatea și libertatea de a-și determina preferințele artistice, a petrecerii timpului 

liber, a interacțiunii cu lumea din poveste, care nu este cu siguranță asemănătoare cu lumea 

adevărată. E locul în care copilului i se poate trezi dorința de a pătrunde apoi în lumea cărților. 

Uneori poate fi singurul loc unde ia contact cu o poveste, în mod real, fizic și nu în fața unui 

ecran. Astăzi, din păcate, copiii nu prea mai au copilărie.  

Încă din primii ani, teatrul ar trebui să facă parte din cultura oricărui om. Acesta este 

principiul fundamental de existență al teatrelor pentru copiii. Teatrul de animație este sinonim 

cu zâmbetul și cu bucuria fără seamăn a copilului care descoperă lumea prin farmecul 

poveștilor. Aici, el își clădește propria percepție asupra universului vieții și începe să-și 

proiecteze viitoarea lui devenire ca om. Ca urmare, sunt importante poveștile pe care le spunem 

celor mici, dar mai ales cum le spunem. Teatrul este fascinație pură, este unicul loc unde 

imaginația este nelimitată și nu stă pe loc, iar joaca este o condiție esențială de a fi. 

Poveștile pentru copii trebuie să ofere micuţului privitor răspunsuri pentru problemele 

ce îl frământă, să îi ofere modele de comportament şi să îl ajute să înţeleagă sensul vieţii sociale. 

Pentru ca micul spectator să urmărească cu interes o naraţiune sau un spectacol, el trebuie să se 

identifice cu personajul central şi să întâlnească pe parcursul poveştii situaţii care îl interesează, 

indiferent de vârsta pe care o are. Atât poveștile clasice, basmele, cât și miturile, oferă 

privitorilor răspunsurile potrivite la veșnicele întrebări existențiale; dacă răspunsurile sunt 

explicite și evidente, atunci scenariul oferit nu este potrivit – spectatorul trebuie să extragă exact 

ce are nevoie, trecând prin filtrul propriei persoane mesajul potrivit lui; în legatură cu aceasta, 

Bruno Bettelheim scria că: Indiferent de vârstă, numai o poveste conformă cu principiile care 

susțin procesul nostru de gândire este convingătoare pentru noi.9 

Copilul în sinea lui este o ființă dramatică. El se va identifica în joc cu orice personaj, 

va prelua sentimentele, emoțiile și acțiunile acestuia fără frica de a da greș, pentru că în jocul 

său nu există cuvântul greșit, doar atunci când părintele intervine și acționează în mod artificial, 

disimulat. Teatrul contribuie în mod direct la stimularea fanteziei unui copil, dar și la 

dezvoltarea intelectului. Spectacolul de animație este mijlocul cel mai puternic de influențare a 

imaginației, a gustului estetic, a caracterului și a personalității aflat în plină formare, dobândind 

astfel și anumite valențe morale și o viziune nouă asupra poveștilor ce le-au  fost  povestite  sau  

                                                           
9 Bettelheim, Bruno, Psihanaliza basmelor, Editura Univers, București, 2017, pg. 69   
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pe care le-au citit chiar ei.  

Spectacolul de animație are această putere de a te purta prin lumi neștiute, nebănuite, 

întâlnite doar în ficțiune și transpuse în real prin intermediul păpușilor, al decorului, al luminii 

și sunetului, dar cel mai important aspect al unui spectacol este cel legat de poveste - scenariul 

deține cheia descifrării tainelor sufletului spectatorului. 

Probleme specifice ale dramaturgiei spectacolului de animație 

Scenariul este elementul central al unui spectacol și influențează felul în care spectacolul 

se joacă și limbajul scenic ales. Pentru ca spectatorul să se regăsească în poveste, mesajul pe 

care îl transmite trebuie să fie decodificat – acest lucru se poate întâmpla doar dacă este transmis 

clar și este în concordanță cu vârsta publicului și tipul de conflict prezentat.  

Astfel, teatrul pentru copii presupune comportament creator inepuizabil, dar şi un ascuţit 

simţ al autenticităţii artistice în prezentarea acţiunii scenice. În elaborarea spectacolului, cel mai 

dificil lucru este să găseşti cheia prin care se descătuşează emoţiile publicului spectator, 

trezindu-i fantezia şi stimulându-i gândirea. Îmbogăţirea conştiinţei copilului este punctul de 

vedere esenţial de la care trebuie să pornească un artist în crearea unui spectacol pentru cei mici. 

De asemenea un alt lucru important este principiul accesibilităţii - un spectacol cu un conţinut 

ce tinde spre abstract nu este înţeles şi deci nu este nici receptat de copii. 

În acest capitol am adus în discuție câteva din tendințele pe care le urmează astăzi 

teatrele de animație în abordarea dramaturgiei specifice – scenarii originale, adaptări sau 

dramatizări. Poveștile cu care am crescut atâtea generații rămân, cu siguranță, nemuritoare, însă 

ele trebuie adaptate la prezent, dar nu atât de tare încât să își piardă esența. Să nu uităm că 

marele poet și dramaturg Vasile Alecsandri scria despre poveștile clasice că sunt pietre scumpe 

în sânul poporului, de aceea ele trebuie căutate și ferite de noianul timpului și al uitării.10 

Copiii se vor bucura la fel de tare atunci când pe scenă se află personajele lor preferate din 

poveștile pe care le știu, dar și dacă pe scenă apar eroi noi, cu povești și aventuri necunoscute. 

Să nu uităm însă că cei mici sunt cei mai înflăcărați critici, sala unui teatru de animație negăsind 

comparație cu nicio altă sală de teatru. Faptul că există încă cerere pentru acest tip de teatru, 

înseamnă că lupta pe care o dă cultura cu tehnologia  este  una  câștigată,  mai  ales  prin  valorile  

pe care le primește copilul urmărind un spectacol.  

Concluzii 

Dezvoltarea unei dramaturgii proprii, dorința de a construi spectacolele în mod 

complex, formarea în timp a unui public și apariția unui curent teoretic, sunt date ce 

                                                           
10 Alecsandri, Vasile, Opere, vol I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990, pg. 7 
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configurează o cultură păpușărească originală și în plină dezvoltare. Arta teatrului de animație 

este consolidată și amplificată de un număr important de mânuitori talentați și devotați artei lor, 

regizori veniți din zona dramatică, dar și din străinătate, cu un suflu nou, dispuși să încerce 

posibilități de expresie noi și să inoveze mijloacele artistice ale păpușăriei, scenografi cu idei 

originale și o viziune nouă, astfel dând păpușii noi valențe estetice, apropiată de cea a zilelor 

noastre. Dramaturgia pentru teatrul de animație este prin definiție o literatură specială, ba chiar 

o parte din textele dedicate acesteia reprezintă bibliografia pedagogilor de astăzi – Pui de om, 

Călina, Făt-Frumos, Leopardul de argint, dar și altele. Păcat că multe din piese nu au fost 

publicate și nu pot fi accesate de oricine. Ar fi esențial pentru cei care doresc să scrie piese 

pentru teatrul de animație să poată accesa capodoperele acestea, pentru că ele reprezintă 

exemple de scrieri extrem de potrivite pentru copii și actuale în orice timp. Asta nu înseamnă 

că literatura lumii nu cuprinde exemple de povești, basme, legende, mituri demne de a fi 

reprezentate pe scenă. Fără Andersen, Perrault, Frații Grimm, Creangă, Alexandru Mitru și toți 

cei care au așezat o piatră la construcția universului copilăriei și al fanteziei, lumea noastră ar 

fi pustiită. 
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