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Teza de doctorat – Masele și Arta Teatrului (Secolele XX-XXI) își propune o cercetare 

și o analiză a modului în care masele au influențat teatrul secolului XX și al începutului de 

secol XXI.  

Profeția făcută de Gustave Le Bon în 1895, cum că omenirea intră într-o nouă eră, aceea 

a maselor, avea să se împlinească poate mai repede și cu mai multă forță decât probabil și-au 

închipuit contemporanii săi. Dezvoltarea progresivă și fermă a industrialismului și-a 

liberalismului în epoca celui de-al Doilea și al Treilea Val – ca să folosim sintagmele consacrate 

de Alvin Toffler – va impune, printre altele, două concepte și două realități obiective noi fără 

de care istoria civilizației ultimelor trei secole nu va putea fi scrisă. Aceste concepte, aceste 

realități obiective sunt individul și masele. (De altfel, masele nu sunt decât o sumă calculată în 

condiții specifice de oameni sau indivizi).  

Teatrul, cel care indiferent de perioada istorică și indiferent de forma sau mijloacele de 

expresie abordate, a avut și are ca centru al preocupării și dezvoltării sale omul și viața omului, 

nu avea cum să nu-și însușească și să opereze cu aceste două concepte și realități obiective.  

Astfel, premisa fundamentală de la care a pornit cercetarea noastră este că interacțiunea 

dintre aceste concepte și realități obiective (individul și masele) și arta teatrului nu avea cum 

să nu producă efecte asupra acesteia din urmă. Toate aceste efecte pot fi subsumate 

fenomenului de influență a maselor asupra teatrului.  

Așadar, modul în care acest fenomen s-a născut și s-a dezvoltat organic face obiectul 

cercetării noastre, cu mențiunea că, pe parcusul acestui demers ne vom referi la spațiul 

civilizației occidentale.  

Din punct de vedere al structurii sale, lucrarea a fost concepută în două părți cărora li 

se adaugă, în mod firesc, o serie de concluzii și previziuni.  

Astfel, prima parte a lucrării (capitolele I și II) s-a dorit a fi dedicată definirii, descrierii 

și analizei noțiunilor cuprinse în titlul lucrării (masele și respectiv arta teatrului în secolul XX 

și la începutul secolului XXI), lucru util pentru stabilirea unor premise și a unui set de 

instrumente teoretice care să permită înțelegerea demonstrației din cea de-a doua parte a lucrării 

(capitolele III și IV) care au avut două obiective majore:  

1. Analiza și descrierea condițiilor istorice, culturale și artistice care au făcut ca 

apariția maselor în teatrul începutului de secol XX să fie un fenomen organic.  

2. Analiza și descrierea modalităților prin care acest fenomen a influențat istoria 

teatrului provocând o adevărată revoluție la nivelul genurilor teatrale, cu consecințe 



4 
 

asupra tuturor compartimentelor constitutive ale spectacolului de teatru, de la 

tehnica dramatică și stilul de joc actoricesc, trecând prin scenografie și mijloace de 

expresie și până la relația actor-spectator și a arhitecturii spațiului de joc și a clădirii 

teatrului.  

* 

Capitolul I al lucrării OM-INDIVID-MASE a avut ca obiect pe de o parte încercarea de 

a găsi o definiție sau o caracterizare a secolului XX și a începutului de secol XXI, iar pe de altă 

parte definirea și caracterizarea conceptelor de individ și de mase cu scopul de a arăta când, 

cum și de ce aceste două concepte au devenit obiecte de cercetare științifică, dar și prezențe 

reale determinante în mentalul colectiv și în societate.  

O analiză asupra evenimentelor istorice majore ale secolului XX , a ideologiilor politice 

și a doctrinelor economice, a modalităților de dezvoltare a tehnologiilor și științelor și a 

efectelor acestora asupra societății ne-a condus la concluzia că secolul XX este caracterizat de 

numerele mari. Acest lucru a făcut să devină aproape o consecință firească să considerăm că 

putem defini secolul XX ca Secolul Maselor. Dezvoltarea internetului și a platformelor sociale 

specifică acestor prime decenii ale secolului XXI, care au dus (printre altele) la nașterea unui 

nou tip de mase, pe care l-am numit mase digitale, ne-a îndreptățit să asimilăm această perioadă 

de timp Secolului Maselor, chiar dacă probabil, în ansamblul său, secolul XXI va putea fi 

caracterizat altfel.  

Afirmația lui Yuval Noah Harari că statul și piața sunt părinții individului presupune pe 

de o parte că omul nu a fost întotdeauna un individ, că statutul de individ presupune o calitate 

superioară celui de om, iar pe de altă parte că originiea acestei deveniri a omului în individ 

trebuie căutată în preajma evenimentelor istorice, economice și culturale din secolul XVIII, 

adică printre consecințele Revoluției Industriale (1712), Revoluției Franceze (1789-1799), 

Revoluției Americane (1763-1791) și a ideilor curentului Iluminist.  

O analiză din punct de vedere al valorilor sociale și a modului de organizare socială 

impuse de cele două revoluții Franceză și Americană, coroborată cu efectele industrialismului 

asupra vieții și psihologiei sociale, cu teoria Contractului Social al lui J.J. Rouseau și cu teoria 

Ordinilor Imaginate a lui Yuval Noah Harari ne-au oferit posibilitatea de a găsi o modalitate 

care să definească devenirea omului în individ și care să poată cuprinde toate fenomenele care 

interacționează cu omul și îl modifică determinându-i personalitatea/psihologia la un moment 

istoric dat. Astfel, am putut concluziona că individul este definit și caracterizat de suma 
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ordinilor imaginate în care trăiește. Particularizând, am putut concluziona că individul secolului 

XX este definit/caracterizat de suma ordinilor imaginate ale secolului XX.  

O altă concluzie rezultată din analiza menționată este că lumea/realitatea văzută ca o 

uriașă rețea de ordini imaginate ne poate ajuta să înțelegem lumea/realitatea în orice interval 

de timp (făcând inventarul ordinilor imaginate din acel interval de timp).  

Dar o ordine imaginată nu este altceva decât o structură (mai simplă sau mai complexă) 

de legi și norme de cooperare bazate pe niște principii care nu au legătură cu realitatea obiectivă 

ci doar cu realitatea din imaginație și care în același timp sunt prezentate și acceptate de către 

mari mase de oameni ca fiind naturale. 

Și dacă teatrul este „oglinda lumii”, înseamnă că teatrul este oglinda acestei uriașe rețele 

de ordini imaginate interconectate. Așadar putem spune că există o dependență directă între 

dinamica ordinilor imaginate și teatru. Pe cale de consecință, putem afirma că există o relație 

de dependeneță între credințele, valorile și modul de comportament al maselor și arta teatrului. 

(vezi 1.1. Individul și ordinile imaginate).  

Analiza conceptului de mase a fost făcută în principal prin prisma teoriei maselor așa 

cum reiese aceasta din operele conjugate ale lui Gustave Le Bon, Ortega y Gasset și Elias 

Canetti.  

O incursiune pe subiectul maselor în operele lui Wilhelm Maximilian Wundt, Moritz 

Lazarus, Scipio Sighele, Gabriel Tarde, Emile Dunkheim, William McDougall, Sigmund Freud 

și evident Gustave Le Bon ne-a permis să concluzionăm pe de o parte că masele au devenit 

obiect de cercetare științifică la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, iar pe de altă 

parte că acestea au o psihologie proprie specifică, diferită total de cea a indivizilor care o 

formează. Dar masele nu s-au impus la nivelul cunoștiinței colective sociale doar pentru că au 

devenit obiect de cercetare științifică. Studierea fundalului social al acestei perioade istorice 

ne-a relevat faptul că înlocuirea lui Dumnezeu cu liberul arbitru (schimbare de paradigmă 

socială datorată Revoluției Umaniste), preluarea de către mase de la elite a rolului conducător 

în societate (schimbare de paradigmă socială teoretizată de Gasset în Revolta maselor), 

consolidarea unor ordini imaginate precum statul, democrația, drepturile omului, piața și nu în 

ultimul rând experiența concretă a celor mai mari confruntări armate de mase de până atunci 

(Primul Război Mondial, Revoluția Bolșevică, Războiul Civil Rus), au fost motivele principale 

pentru care la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX masele s-au impus atât ca 
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subiect de cercetare științifică, cât și ca o realitate concretă determinată în societate. (vezi 1.2. 

Masele-obiect de cercetare științifică).  

Dar intuiția și logica simplă spun că masele au existat ca realitate obiectivă încă de la 

începuturile omenirii. Din acest motiv am considerat necesar ca studiul teoretic al maselor să 

fie abordat diferențiat: pe de o parte pentru masele pre-moderne am folosit ca surse de cercetare 

Biblia (pentru ceea ce am numit „masele biblice”) și studiile antropologice (pentru „haite”, care 

sunt conform teoriei lui Elias Canetti forme incipiente de mase).  

Astfel, analizarea maselor biblice din Vechiul Testament (prin intermediul câtorva 

parabole) și a maselor din Noul Testament (legate de relația lor cu Isus) cu ajutorul teoriei 

maselor elaborate de Le Bon și Canetti ne-a permis să concluzionăm la finalul subcapitolului 

1.3.1 Masele biblice că:  

1) Masele au fost o realitate obiectivă, cu rol important, chiar determinant în toată perioada 

istorică descrisă atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. 

2) Tipologia mulțimilor biblice acoperă în mare măsură gama vastă a tipologiilor 

mulțimilor moderne.  

3) Caracteristicile și modul de comportament ale mulțimilor biblice sunt identice cu cele 

ale unor tipuri de mulțimi moderne.  

În mod similar, analiza haitelor (a modului lor de formare, de acțiune și de transformare 

și a caracteristicilor lor) așa cum reiese din studiile antropologice ale lui Canetti din lucrarea 

sa Masele și Puterea ne-au permis ca la finalul subcapitolului 1.3.2. Haitele – forme incipiente 

de mase să putem concluziona că:  

1) Forme incipiente de mase au existat dintotdeauna sau mai exact din clipa când omul s-

a putut organiza în societăți simple, a putut să-și construiască ficțiuni și să vorbească despre 

ele. Adică de undeva după începutul Revoluției Cognitive.  

2) Masele pre-moderne (asimilăm aici și haitele și mulțimile biblice) din clipa în care s-

au format au avut un caracter determinant asupra vieții sociale a timpului lor.  

3) De-a lungul istoriei, caracteristicile și comportamentul maselor a rămas constant, nu s-

a modificat. Ceea ce s-a modificat prin diversificare a fost tipologia lor datorită dezvoltării tot 

mai complexe a societății umane. Altfel spus, cu cât o societate este mai complexă, cu atât în 

cadrul ei se pot forma mai multe tipuri de mase.  
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Subcapitolul 1.4. Masele moderne – Tipologie și Psihologie a fost dedicat studiului 

sistematic al maselor moderne din punct de vedere al tipologiei acestora, a caracteristicilor lor 

psihologice și a fenomenelor care iau naștere în interiorul lor, pe baza conjugării teoriilor 

mulțimilor elaborate de Le Bon, Gasset și Canetti.  

Concluzia principală după încheierea studiului conceptului de mase este că teoria 

maselor este un instrument necesar (poate chiar obligatoriu) în încercarea de a înțelege istoria 

și societatea din orice perioadă temporală și pe cale de consecință – pentru că istoria teatrului 

nu poate fi înțeleasă decât în contextul realității istorice – teoria maselor este un instrument util 

de folosit în analiza relației maselor cu teatrul.  

În cel de-al doilea capitol al lucrării, intitulat MASELE ȘI O ISTORIE ALTERNATIVĂ 

A TEATRULUI SECOLELOR XX ȘI XX1 ne-am propus pe de o parte găsirea și definirea unui 

mod prin care istoria teatrului din spațiul temporar vast pe care intenționăm să-l analizăm, să 

poată fi ușor reconstruită pe baza unui algoritm dinamic format din principii fundamentale ale 

teatrului, iar pe de altă parte, să pună în evidență elementele determinante ale relației dintre 

aceste principii și mase.  

Astfel, pornind de la premisa că istoria teatrului nu este decât o succesiune de reforme 

teatrale ca efect al redefinirii principiului realității am identificat cinci motoare teatrale cu 

ajutorul cărora putem reconstitui istoria teatrului secolului XX și a începutului de secol XXI. 

Aceste motoare sunt următoarele: 1) Conceptul de Teatru de Artă; 2) Esteticile teatrale ale lui 

Stanislavski, Meyerhold, Artaud și Brecht; 3) Conceptul de teatralitate; 4) Conceptul de 

Theatrum Mundi și 5) Realitatea ca interfață a istoriei.  

Analiza acestor „motoare teatrale” în relație cu masele – (dezvoltată de-a lungul 

subcapitolelor 2.1. Teatrul de artă și Masele, 2.2. Principalele reforme teatrale ale secolului 

xx și Masele, 2.3. Teatralitatea și Masele, 2.4. Theatrum mundi și Masele, 2.5. Realitatea ca 

interfață a istoriei) s-a constituit pe de o parte într-un instrument care ne-a permis să înțelegem 

condițiile istorice, sociale, culturale care au făcut ca masele să pătrundă în scenă și în sala de 

spectacol în diferite modalități, iar pe de altă parte să tragem niște concluzii care însumate să 

dovedească influența maselor asupra istoriei teatrului secolului XX.  

Prezentate sintetic, aceste concluzii sunt următoarele:  

1)  Conceptul de teatru ca artă de sine stătătoare, care se desprinde total și definitiv din și 

de domeniul literaturii odată cu apariția regiei, conceptul cultural de mase, asimilat în mentalul 
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colectiv din lumea occidentală precum și conceptul de teatralitate, sunt toate trei creații ale 

aceluiași timp istoric și cultural – creații ale Modernismului.  

2)  Masele au provocat cea mai importantă (în sensul de completă) reformă teatrală a 

secolului XX și prin aceasta au pătruns în teatru. Apariția, bazată pe o realitate obiectivă a 

conceptelor culturale de masă și om-masă în sensul definit de Ortega y Gasset, a condus la un 

mod de reprezentare a realității care a conferit teatrului funcție socială. Acest lucru a condus la 

nașterea Teatrului Epic, a Teatrului Politic și a Teatrului Documentar (în Germania) și a 

Teatrului Agitatoric (în Rusia) care au devenit modalități teatrale prin care masele au pătruns 

în teatru atât ca subiect, cât și ca mijloc de expresie.  

3)  Masele au pătruns în teatrul secolului XX atât ca subiect, cât și ca mijloc de expresie 

(prin scenele de mase) datorită esteticii Teatrului Epic, a Teatrului Politic, respectiv Agitatoric 

și a Teatrului Documentar. Ceea ce trebuie însă să subliniem este că acest lucru s-a întâmplat 

și datorită faptului că terenul fusese pregătit încă de la sfârșitul secolului XIX. În ceea ce 

privește apariția în teatru a maselor ca subiect, chiar dacă aceasta nu a fost întotdeauna foarte 

explicită (sau suficient pusă în evidență în spectacolele vremii), ea s-a manifestat în diferite 

forme încă din perioada expresionismului. Astfel că texte dramatice precum Tobe în noapte 

(1919) de Brecht sau Masse Mensch (1920) de Ernst Toller – amândouă texte expresioniste, 

dar în care se pot identifica primele elemente de tehnică specifică Teatrului Epic – au apărut 

pe drumul deschis de texte precum Țesătorii lui Gerhart Hauptmann încă din 1892.  

4)  O consecință imediată a pătrunderii maselor în teatru ca subiect, ne-a condus la 

următoarea concluzie: odată pătrunse în teatru, masele și-au putut însuși statutul de parte a 

conflictului dramatic principal. Învestirea teatrului cu funcție socială de către Piscator și Brecht 

pornise (printre altele) de la credința acestora că nu individul, ci masa (echivalată cu clasa 

socială) este factorul decisiv pe scena vieții sociale și că orice manifestare a individului este 

importantă doar în măsura în care ea caracterizează clasa socială pe care acesta o reprezintă, 

iar aceste lucruri trebuiesc reflectate în dramaturgie și pe scenă.  

5)  Odată pătrunse în teatru, masele au dat naștere unor noi forme de teatralitate. O primă 

formă de teatralitate se datorează în mod natural teatralității intrinseci pe care masele o au. 

Simultan însă cu introducerea maselor pe scenă, regizorii au fost obligați să găsească modalități 

estetice și tehnice de reprezentare ale acestora, iar soluțiile găsite au dus la nașterea unor noi 

tipuri de teatralitate. Astfel, pentru a oferi verosimilitate maselor prezente în scenă, regizorii au 

fost nevoiți să le facă să acționeze, lucru care a dus la noi tehnici de construcție a mizanscenei, 



9 
 

iar scenografii au fost nevoiți să inoveze atât la nivelul stilului și construcției decorului (vezi 

dispozitivele scenografice ale lui Meyerhold și Piscator), cât și la nivelul costumelor (vezi 

costumele „cubiste” ale lui Liubov Popova sau cele supradimensionate ale lui Ernest Stern din 

spectacolele lui Reinhardt). Un alt tip de teatralitate a apărut ca și consecință a faptului că, 

odată prezente pe scenă, masele au avut nevoie de spațiu de desfășurare mai mare, deci de 

scene mai mari, lucru care evident reclama un spațiu mai mare destinat publicului. Acest lucru 

a avut trei consecințe majore. Prima dintre ele a constat în reconfigurarea arhitecturii clădirii 

teatrului (vezi transformarea Circului Schumann în uriașul teatru Groses Schauspielhaus sau 

proiectul neconcretizat al Teatrului Total făcut de Gropius cu Piscator). A doua consecință a 

prezenței maselor pe scenă a fost necesitatea inovării și dezvoltării scenotehnicii. Una dintre 

marile probleme de ordin tehnic dar și estetic, apărute odată cu reprezentarea maselor în teatru 

a fost intrarea și ieșirea acestora în și din scenă. Aceste două momente scenice în lipsa unei 

scenotehnici adecvate (turnantă, covoare rulante, dispozitiv scenografic) riscau să se 

transforme în pierdere de timp care distrugea ritmul spectacolului, dar și să se transforme în 

momente penibile care să stârnească râsul spectatorilor. Cea de-a treia consecință a necesității 

unui spațiu mai mare de joc și pentru public, cerute de prezența maselor pe scenă, a fost 

„scoaterea teatrului din teatru”, adică reprezentarea spectacolelor în hale uriașe sau în aer liber.   

Un alt tip de teatralitate l-au produs masele și în calitatea lor de public, atunci când în 

convențiile teatrale precum ale Teatrului Epic, Documentar sau Politic, regula celui de-al 

patrulea perete era abolită și granița dintre sală (public) și scenă (actori) era suprimată. În 

această situație, publicul (ca masă) lua parte activă la spectacol interacționând cu actorii și 

astfel un nou tip de teatralitate avea să se producă.  

6)  De la Stanislavski la Brecht, ideea că publicul este o masă s-a consolidat și a fost 

speculată în teatru de la începutul secolului XX și până în prezent. Conștienți sau nu de teoria 

maselor, toți marii reformatori ai teatrului secolului XX au tratat publicul ca pe o masă asupra 

căreia, pe de o parte spectacolul trebuie să acționeze și să producă anumite efecte, iar pe de altă 

parte, ca pe o masă fără de care spectacolul nu numai că nu se putea împlini, dar nici nu își 

avea rostul. (Astfel putem spune că a treia modalitate de pătrundere a maselor în teatru a fost 

publicul). Acest lucru a făcut ca relația public (masă) – spectacol (actor) să se metamorfozeze 

de-a lungul timpului și să producă efecte extrem de importante, de la apariția unui nou tip de 

teatralitate, până la necesitatea schimbării arhitecturii teatrului și de la schimbarea funcției 

teatrului până la apariția altor forme de spectacol asociate spectacolului de teatru.  
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7)  Rusia și Germania sunt principalele spații culturale în care masele au dat naștere unui 

tip specific de teatru. Atât Teatrul Agitatoric în Rusia, cât și Teatrul Epic, Teatrul Politic și 

Teatrul Documentar în Germania au apărut natural în primele decenii ale secolului XX datorită 

îndeplinirii în mod simultan a unor condiții istorice și culturale specifice. 

 

În capitolul III al lucrării, MASELE ÎN SCENĂ ȘI ÎN SALA DE TEATRU, ne-au propus 

analiza și descrierea influenței pe care masele au avut-o asupra artei teatrului. Acest obiectiv a 

fost concretizat prin două direcții de abordare. Prima dintre acestea a constat în analiza teoretică 

și spectacologică a unor spectacole reprezentative pentru genurile teatrale prin care masele au 

pătruns în teatru la începutul secolului XX – (Teatrul de Mase, Teatrul Politic, Teatrul 

Documentar toate acestea înscriindu-se în genul mai larg al Teatrului Epic). Pătrunderea 

maselor pe scenă, indiferent de genul teatral pe care l-au folosit ca vehicul pentru acest lucru, 

a lansat oamenilor de teatru o nouă provocare: găsirea și reinventarea unor forme de 

reprezentare a maselor pe scenă. Analiza acestor forme de reprezentare s-a constituit în cea de-

a doua direcție de abordare în vederea atingerii obiectivului propus în capitolul III. Pentru o 

mai bună înțelegere și continuitate a demonstrației noastre, cele două direcții de abordare au 

fost tratate în lucrare în ordine inversă a enunțării lor.  

Chiar dacă scenele de mase au devenit un mijloc de expresie important în genurile 

teatrale amintite anterior, ele nu au fost o invenție a secolului XX. Scene de mase au existat în 

teatru încă de pe vremea teatrului antic, dar până la un moment dat spre sfârșitul secolului XIX, 

ele au fost tratate convențional (în sensul superficial) având mai degrabă o funcție decorativă 

decât una dramatică în spectacol. Momentul de cotitură, în care scenele de mase au început să 

fie tratate cu responsabilitate în spectacol a fost reprezentat de reforma teatrală înfăptuită de 

Ducele Georg al II-lea, regizorul și conducătorul Teatrului din Meiningen în 1867.  

În felul acesta, subcapitolul 3.2. Masele – forme de reprezentare (de la Teatrul de la 

Meiningen și Andre Antoine la K.S. Stanislavski și Max Reinhardt) a devenit un studiu al felului 

în care reforma în ceea ce privește reprezentarea maselor pe scenă a fost făcută de Ducele 

Georg al II-lea, a fost copiată în Teatrul Francez de către Andre Antoine și a fost dezvoltată și 

rafinată la începutul secolului XX de regizori importanți precum Stanislavski și Reinhardt.  

Reforma inițiată de Ducele Georg al II-lea a constat în următoarele lucruri:  

a) a introdus o tehnică de construcție a scenelor de mase. 

b) a introdus o metodă de lucru și de organizare a repetițiilor pentru scenele de mase.  
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c) a introdus o etică a repetițiilor scenelor de mase și profesionalizarea actorilor care le 

jucau.  

d) a inventat o serie de procedee prin care să creeze senzația de mari mulțimi folosind un 

număr relativ redus de actori.  

Conjugarea acestor principii și metode au dus pentru prima dată în istoria teatrului la două 

dintre cele mai importante aspecte referitoare la formele de reprezentare ale maselor: 

1) individualizarea mulțimilor și 2) implicarea mulțimilor în acțiunea dramatică. 

Individualizarea mulțimilor în varianta propusă de Ducele Georg al II-lea presupunea 

împărțirea mulțimii în mai multe grupuri care erau individualizate prin faptul că fiecare 

membru al grupului avea o mișcare și o expresivitate corporală diferită, atent studiată în cadrul 

repetițiilor. În felul acesta, în interiorul mulțimii era creată o unitate în diversitate. 

Implicarea mulțimii în acțiunea scenică presupunea nu numai scoaterea ei din 

imobilitate, dar și mișcarea ei în scenă care avea un scop justificat de logica situației scenice. 

Altfel spus, mulțimile acționau. Mai mult decât atât, implicarea mulțimii în acțiunea dramatică 

era făcută astfel încât să nu se distrugă compoziția plastică a imaginii scenice, ci dimpotrivă să 

contribuie la dinamica, dezvoltarea și desăvârșirea ei și în același timp să nu strice scenele 

protagoniștilor, ci să potențeze emoția și teatralitatea lor.  

Deși această modalitate de individualizare a mulțimilor a crescut gradul de 

verosimilitate al scenelor de mase, ea nu era una ideală. De altfel, teoreticieni ai teatrului 

precum Huntley Carter considerau că mulțimile Ducelui Georg al II-lea sunt mai aproape de 

mulțimile clasice (acelea în care membrii lor se mișcă identic și vorbesc în cor) decât de 

adevăratele mulțimi individualizate care au apărut în teatrul secolului XX odată cu creațiile lui 

Stanislavski și Reinhardt. 

Stanislavski, care deși fusese impresionat de scenele de mase văzute în spectacolele 

Teatrului de la Meiningen, reproșa acestora caracterul lor convențional cauzat pe de o parte de 

faptul că acțiunea scenelor de mase era limitată și pe de altă parte că actorii care făceau parte 

din mulțime nu „jucau” – conform esteticii sale – o situație de viață, ci executau mecanic un 

scenariu de mișcări și vorbire, executau o coregrafie (lucru care de altfel era adevărat). Pornit 

în căutarea veridicității scenelor de mase, Stanislavski a individualizat mulțimile aplicând 

sistemul său de actorie cu fiecare membru care constituia mulțimea. Astfel, grație mărturiilor 

lui Gorceakov asupra felului în care Stanislavski a lucrat scenele de mase în Țarul Feodor 

Ioannovici am putut sistematiza o „tehnică de individualizare a mulțimilor în 6 pași” care este 
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valabilă și astăzi. La fel ca Ducele Georg al II-lea, Stanislavski a fost interesat și de inventarea 

unor noi modalități de tehnici de construcție veridică a mulțimilor pe scenă atunci când numărul 

de actori sau figuranți este limitat. (Acest demers a fost argumentat prin modalitatea de lucru a 

lui Stanislavski la două dintre spectacolele sale: Iulius Cezar și Uriel Acosta).  

Analiza operei spectacologice a lui Reinhardt (făcută secvențial pe spectacole precum 

Hoții, Oedip rege, Faust, Jedermann, Miracolul) ne-a condus la următoarele concluzii:  

1)  Reinhardt a folosit în spectacolele sale atât mulțimi clasice, cât și mulțimi 

individualizate. 

2)  În ceea ce privește individualizarea mulțimilor, în unele dintre spectacolele sale, 

Reinhardt a folosit tehnica elaborată de Stanislavski (Hoții, Faust), iar în altele (Miracolul, 

Jedermann) el a inovat propunându-și să exploateze teatralitatea mulțimilor (în general prin 

hiperbolizare, stilizarea costumelor și prin expresivitatea corporală) în detrimentul adevărului 

psihologic al acestora. 

3) Metoda de individualizare a mulțimilor depinde pe de o parte de numărul de 

actori/figuranți care formează masa pe scenă (cu cât numărul acestora este mai mare, cu atât 

individualizarea din punct de vedere psihologic este mai inutilă), iar pe de altă parte depinde 

de stilul și convenția spectacolului și – nu în ultimul rând – de funcția dramatică conferită masei 

în spectacol. 

4) Folosirea unor scene de mase alcătuite din sute (Oedip rege) sau mii (Miracolul) de 

actori/figuranți au provocat necesitatea susținerii spectacolelor în aer liber, în hale sau în spațiul 

circurilor sau a determinat construcția unor teatre de mari capacități precum Grosse 

Schauspielhaus. 

5) Folosirea scenelor de mase ca mijloc de expresie important în spectacol nu este apanajul 

exclusiv al genurilor de teatru în care funcția teatrului este una socială.  

Revenind la prima direcție de abordare a obiectivului capitolului III al lucrării, 

cercetarea noastră a fost structurată pe 3 mari subcapitole (3.3., 3.4., 3.5.). Astfel, subcapitolele 

3.3. Teatrul de Mase și Masele, 3.4. Teatrul Politic și Masele, 3.5. Teatrul Documentar și 

Masele conțin fiecare pe de o parte analiza contextului în care aceste genuri teatrale au apărut 

ca genuri teatrale autonome, funcțiile și caracteristicile lor, iar pe de altă parte felul prin care 

masele, prin cele trei modalități de pătrundere în scenă – ca subiect, ca mijloc de expresie și ca 

public – au contribuit la definirea lor. Aspectul practic al modului în care prezența maselor s-a 

reflectat în aceste genuri teatrale a fost pus în evidență prin trei studii de caz, ale unor spectacole 
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reprezentative pentru fiecare gen teatral: Asediul Palatului de Iarnă (1920), în regia lui Nikolai 

Evreinov (pentru Teatrul de Mase), Rasputin, Romanovii, Războiul și Poporul care s-a răsculat 

împotriva lor (1929) în regia lui Erwin Piscator (pentru Teatrul Politic) și În ciuda tuturor 

piedicilor (1925) în regia lui Erwin Piscator (pentru Teatrul Documentar). Având în vedere 

complexitatea modalităților lui de dezvoltare, Teatrul Politic a fost cercetat diferențiat în patru 

spații culturale diferite – german, rus, englez și american.  

Astfel, subcapitolul 3.4.2. Teatrul Agitatoric și Masele a avut ca obiect de cercetare 

Teatrul Politic în spațiul cultural rus pe cele două paliere principale pe care acesta s-a dezvoltat: 

Teatrul Agitatoric profesionist (și aici analiza a fost făcută secvențial pe spectacolele lui 

Meyerhold și dramaturgia lui Maiakovski și Teatrul Agitatoric de amatori, unde analiza a fost 

făcută pe Mișcarea Bluzelor Albastre, considerată ca fiind cea mai largă mișcare de avangardă 

teatrală din secolul XX. (vezi 3.4.2.2. Mișcarea Bluzele Albastre și Masele).  

Subcapitolul 3.4.3. Teatrul Politic în Europa Occidentală (Marea Britanie) a fost 

dedicat cercetării Teatrului Politic din Marea Britanie pe aceleași două direcții de dezvoltare 

ale sale – cea a teatrului de amatori (reprezentată prin Worker’s Theatre Movement) și cea de 

profesioniști (reprezentată de The Community Theatre, Left Theatre, Unity Theatre și Left Book 

Theatre Guild). Specificitatea modului de dezvoltare a Teatrului Politic în Marea Britanie a 

constat în faptul că, odată cu apropierea celui De-al Doilea Război Mondial, el și-a diversificat 

tematica, adăugând la cea a luptei de clasă, lupta împotriva nazismului și a războiului, a 

renunțat în mare măsură la structura spectacolului agitatoric de tip ziar-vivant (o înșiruire de 

scenete despărțite prin song-uri) și s-a îndreptat spre o dramaturgie originală, bazată pe piese 

întregi (full lenght plays), s-a reîntors din spațiile alternative în clădirile și sălile de teatru și a 

renunțat la a avea drept public țintă doar publicul cu orientări politice de stânga. (În cadrul 

cercetării noastre a fost evidențiat rolul determinant pe care l-a avut regizoarea Joan Littlewood 

în această evoluție a Teatrului Politic din Marea Britanie).  

Analiza Teatrului Politic American (dezvoltată în subcapitolul 3.4.4. Teatrul Politic în 

S.U.A.) ne-a permis să constatăm că modelul său de dezvoltare a fost în mare parte asemănător 

celui din Rusia și Marea Britanie, în sensul că s-a făcut pe cele două paliere ale teatrului de 

amatori și ale teatrului profesionist. Una dintre specificitățile lui a constat în faptul că el s-a 

dezvoltat abia după izbucnirea Marii Crize Economice (1929-1933) și în special datorită 

programului guvernamental Federal Theatre Project condus de Hallie Flanagan. Odată cu 

apropierea celui de-al Doilea Război Mondial, Teatrul Politic din S.U.A. a evoluat exact ca cel 
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din Marea Britanie: tema luptei de clasă a fost dublată de tema luptei împotriva războiului și 

eforturile pentru dezvoltarea unei dramaturgii originale (bazate pe piese întregi) s-au 

intensificat, lucru care a dus la renunțarea la structura și mijloacele de expresie ale teatrului 

agitatoric. Elementul de originalitate care a caracterizat evoluția Teatrului Politic din S.U.A. a 

fost dat de căutările din zona de dramaturgie care s-au soldat cu apariția unor piese care se 

apropiau de drama realist-psihologică (din punct de vedere al construcției personajelor și a 

relațiilor dintre ele, a stilului de joc actoricesc) fără însă să-și piardă funcția socială. Ceea ce 

însă trecea în plan secund în aceste piese era funcția lor didactică.  

Din acest punct de vedere, deschizătoare de drum a fost piesa lui Clifford Odets, 

Așteptându-l pe Lefty (1935) care reușise să găsească un echilibru între mijloacele de scriitură 

dramatică ale teatrului realist-psihologic și ale teatrului epic, renunțând la funcția didactică, dar 

păstrând funcția socială.  

Cercetarea efectuată de-a lungul capitolului III al lucrării ne-a permis să tragem o serie 

de concluzii (vezi 3.6. Concluzii și observații de etapă) dintre care cele mai importante două 

sunt: 

1) Faptul că în perioada cuprinsă între începutul secolului XX și începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial formele de reprezentare ale maselor pe scenă s-au diversificat lucru 

care ne-a permis definirea unei tipologii a acestora:  

a) scenele de mase de tip mase – în care masele sunt jucate chiar de ele însele (vezi 

Asediul Palatului de Iarnă); 

b) scenele de mase de tip grup (în care masele sunt jucate pe scenă de un personaj 

colectiv format dintr-un număr limitat de actori); 

c) scene de mase de timp umbre (în care masele sunt reprezentate sub forma 

umbrelor chinezești (vezi Asediul Palatului de iarnă); 

d) scene de mase tip surogat (în care masele sunt prezente pe scenă pe un suport 

artificial – proiecții video, fotografii, film artistic sau documentar (vezi 

spectacolele lui Piscator).  

În același timp, tipologia prezentată la punctele a), c) și d) reprezintă noi forme de 

individualizare a mulțimilor.  

2) Un prim vector de influență a maselor asupra teatrului a fost însăși apariția Teatrului 

Politic, a Teatrului Documentar, a Teatrului de Mase și a Teatrului Epic. 
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Capitolul IV al lucrării, CONTRIBUȚIA MASELOR LA DEZVOLTAREA ARTEI 

TEATRULUI DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL continuă dezideratele cuprinse 

în capitolul III dar în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial și până astăzi, 

evidențiind pe de o parte continuitatea fenomenului de influență a maselor asupra artei teatrului, 

iar pe de altă parte evidențiind modalitățile de dezvoltare și diversificare ale acestuia, datorate  

modului de evoluție a Teatrului Politic, a Teatrului Documentar și a Teatrului de Mase în 

această perioadă de timp.  

Pentru atingerea acestui obiectiv în subcapitolul 4.1. Masele și modalitatea de 

dezvoltare a Teatrului Politic după cel de-al Doilea Război Mondial, cercetarea noastră s-a 

axat pe analiza Teatrului Experimental American și a Teatrului Politic în Europa.  

Astfel, în subcapitolul 4.1.1. Masele și Teatrul Politic în Teatrul Experimental 

American conține o analiză teoretică și una secvențială pe spectacolele trupelor Living-Theatre, 

Bread and Puppet, San Francisco Mime Troupe și El Teatro Campesino. Concluziile obținute 

din aceste două modalități de analiză au fost următoarele: 

1) Metamorfozarea definiției „politicii” în sensul lărgirii sale a avut drept efect faptul că 

Teatrul Politic și-a mărit câmpul de acțiune, militând pentru noi obiective politice și sociale. 

Astfel „lupta de clasă” (principala temă a Teatrului Politic de la începutul secolului XX) a 

trecut în plan secund, prim planul fiind luat de teme precum lupta împotriva războiului, a 

inechității sociale, a rasismului și segregării, sau a discriminării sexuale. De asemenea, Teatrul 

Politic a devenit vehicul pentru abordarea unor teme sociale și politice extrem de specifice unor 

comunități restrânse sau (mai ales spre sfârșitul secolului XX și în secolul XXI) a unor teme 

legate de ecologie și globalizare. 

2) Deși și-a păstrat funcția socială și politică, funcția didactică a Teatrului Politic s-a 

estompat până la dispariție.  

3) Au apărut noi forme de reprezentare și individualizare a maselor pe scenă, pe care le-

am numit „mase ritualice” (datorate trupei Living-Theatre) și „mase alegorice” (datorate trupei 

Bread and Puppet). 

În subcapitolul 4.1.2. Masele și Teatrul Politic în Europa am considerat relevant pentru 

obiectivele noastre să ne concentrăm analiza asupra creației teatrale a doi dintre cei mai 

importanți regizori ai secolului XX: Joan Littlewood și Ariane Mnouchkine. În urma unei 

analize secvențiale a unei părți semnificative din spectacolele acestora, concluziile principale 

la care am ajuns sunt similare cu cele din subcapitolul 4.1.1., cu specificarea că formele de 
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reprezentare și individualizare ale maselor pe scenă s-au îmbogățit cu ceea ce am numit mase 

„de tip coregrafic” (datorate lui Joan Littlewood).  

Din punct de vedere al esteticii și mijloacelor de expresie trebuie subliniat că atât 

Teatrul Experimental American, cât și Teatrul Politic din Europa a fost influențat de esteticile 

celor patru mari reformatori ai teatrului din secolul XX, Stanislavski, Meyerhold, Artaud și 

Brecht (în special de ultimii trei), dar și de elemente ale unor genuri teatrale anterioare secolului 

XX, precum Commedia dell’Arte, teatrul de bâlci, clovneria (San Francisco Mime Troupe, El 

Teatro Campesino, Joan Littlewood, Ariane Mnouchkine) sau de elemente ale Teatrului 

Oriental (Living-Theatre, Ariane Mnouchkine).  

Pornind de la premisele (demonstrate în capitolul III) cum că Teatrul Documentar s-a 

născut în anii ’20-’30 ai secolului trecut ca o variațiune a Teatrului Politic (din punct de vedere 

al funcției dramatice și a temelor abordate) și a Teatrului Epic (din punct de vedere al structurii 

dramatice) era firesc ca modul său de dezvoltare după cel de-al Doilea Război Mondial 

(analizat în subcapitolul 4.2. Masele și modalitatea de dezvoltare a Teatrului Documentar după 

cel de-al Doilea Război Mondial) să urmeze în mare parte (desigur cu specificități) modul de 

dezvoltare al Teatrului Politic.  

Astfel, în urma cercetării și analizării secvențiale ale spectacolelor unor trupe 

exponențiale care și-au axat activitatea pe Teatrul Documentar (Peter Cheesman și trupa sa de 

la Victoria Theatre, John McGrath și trupa sa 7:84, Nicolas Kent și Tricycle Theatre, Alecky 

Blythe și trupa sa Recorded Delivery) am putut trage următoarele concluzii:  

1) Din aceleași considerente ca și Teatrul Politic (dar mai mult decât acesta), Teatrul 

Documentar și-a îmbogățit temele abordate. Acest lucru a dus (mai ales după anii ’90) la 

dezvoltarea unei dramaturgii de gen extrem de puternică.  

2) Dezvoltarea (mai ales după anii ’90) tehnologiei a permis apariția unei varietăți și o 

creștere în calitate a mijloacelor de ordin tehnic care a permis pe de o parte diversificarea 

modalităților de prezentare a „documentului” pe scenă, iar pe de altă parte la „alterarea” lui. 

(prin înregistrare, editare, etc.) Polemica stârnită de „alterarea documentului” nu a fot transată 

în niciun fel, dar s-a dovedit a fi constructivă, având în vedere că în urma ei au rezultat noi 

forme (sub-genuri) ale Teatrului Documentar, precum Teatrul Verbatim (cu variatele sale 

specifice), Teatrul Autobiografic sau Teatrul Tribunal.  

3) Teatrul Documentar a „acceptat” să-și modifice definiția de bază (aceea că se baza 

exclusiv pe document) și a permis (într-o măsură greu de cuantificat) ca elementul ficțional să 
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pătrundă în dramaturgia sa. Una dintre cele mai importante consecințe ale acestui lucru a fost 

apariția în anii ’60-’70 a unui gen teatral nou – Teatrul Faptelor – ai cărui reprezentanți de 

marcă sunt: Peter Weiss, Heinar Kipphardt, Rolf Hochhuth, Joshua Sobol (tema războiului și 

a Holocaustului – teme de mase – fiind predominante în dramaturgia acestora).  

Analiza noastră din subcapitolul 4.3. Influența maselor asupra Teatrului de Mase după 

cel de-al Doilea Război Mondial și-a propus să demonstreze că Teatrul de Mase (definit ca 

teatrul în care masele sunt jucate de ele însele) nu este o formă teatrală închisă, care nu a mai 

putut evolua. Pornind de la caracteristica Teatrului de Mase (așa cum rezultă ea din spectacolul 

Asediul Palatului de Iarnă), aceea că în cadrul lui „spațiul publicului” se suprapune cu „spațiul 

scenic” și cu „spațiul străzii”, coroborată cu teoria performance-ului și a continuumului teatral 

(elaborate de Richard Schechnar), am putut concluziona că există o sumă de tipuri de 

spectacole la care participă mase mari de oameni și care se petrec în stradă. Aceste forme de 

spectacole pot fi asociate Teatrului de Mase chiar dacă au o structură mai mult sau mai puțin 

structurată și sunt: 1) demonstrațiile de stradă, 2) marșurile, 3) parăzile, 4) revoltele de stradă, 

5) înmormântările și nunțile publice, 6) carnavalul, 7) olimpiadele, 8) spectacol omagial de 

sorginte comunistă.  

Analiza acestor tipuri de performance-uri prin filtrul teoriei maselor ne-a permis să 

concluzionăm că în cazul lor putem identifica întreaga tipologie a maselor.  

Obiectivul cercetării noastre în subcapitolul 4.4. Influența maselor asupra maselor de 

spectatori (publicul) a fost analiza unui alt vector de influență a maselor asupra teatrului – cel 

reprezentat de utilizarea masei de spectatori (publicul) ca protagonist în spectacol. 

Radicalismul specific teatrului anilor ’60-’70 a găsit prin intermediul Teatrului Experimental 

American tehnici de „ștergere” a graniței dintre scenă și sala de teatru, dintre actor și spectator, 

mai îndrăznețe decât cele existente în estetica și practica teatrală a lui Meyerhold, Artaud, 

Brecht și Piscator. Tot în anii ’70 au apărut însă două genuri teatrale noi al căror specific a fost 

tocmai transformarea publicului în actant în cadrul spectacolului de teatru. 

Astfel, Teatrul Oprimaților teoretizat și practicat inițial de Augosto Boal și Teatrul 

Ambiental teoretizat și practicat inițial de Richard Schechner au devenit obiect de studiu al 

subcapitolului 4.4.  

În urma analizei Teatrului Oprimaților, în centrul căruia stă ideea de teatru ca repetiție 

a maselor pentru acțiune (revoluție), am putut trage următoarele concluzii:  
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1) Teatrul Oprimaților nu este în sine un gen de teatru, ci o formă specifică de Teatru 

Politic formată dintr-o sumă de tehnici/metode diferite de construcție a spectacolului, care au 

ca numitor comun suprapunerea funcției actorului cu cea a spectatorului. Unele dintre aceste 

tehnici, precum Teatrul Forum, Teatrul Invizibil sau Teatrul Legislativ au devenit prin practică 

genuri teatrale autonome sau sub-genuri ale Teatrului Politic.  

2) Prin introducerea termenului „oprimați” (și indirect a aceluia de „opresori”) Boal a 

extins aria de acțiune a Teatrului Politic dincolo de lupta de clasă spre o zonă mai generală – 

aceea a luptei celor slabi împotriva celor puternici, oricare ar fi aceștia.  

Teatrul Ambiental – care are ca principală caracteristică suprapunerea spațiului de joc 

cu spațiul publicului și transformarea spectacolului într-o experiență comună actor-spectator în 

care rolurile acestora sunt sensibil egale a fost analizat prin teoria inventatorului său și printr-

o analiză secvențială a unor spectacole făcute de mari regizori precum: Richard Schechner, 

Luca Ronconi și Silviu Purcărete.  

Ultima parte a subcapitolului a fost dedicată studiului unor performance-uri ale Marinei 

Abramović (Rhythm 0 și Rhythm 10) care dovedesc că masa publicului, atunci când i se oferă 

ocazia de a acționa (în timpul unui performance) o face după toate caracteristicile psihologice 

ale maselor așa cum au fost ele teoretizate de Le Bon și Canetti.  

Subcapitolul 4.5. Masele și tema reinterpretării clasicilor și-a propus să demonstreze 

faptul că masele din clipa când au pătruns pe scenă ca subiect și mijloc de expresie au jucat un 

rol important pe unul dintre cele mai importante paliere de dezvoltare ale teatrului secolului 

XX și XXI, anume acela al reinterpretării clasicilor. În mod evident, pentru a putea vorbi despre 

influența maselor asupra teoriei reinterpretării clasicilor, condiția necesară și suficientă este ca 

tema maselor să fie prezentă sub o formă sau alta în textul clasic. Pe parcursul capitolului III și 

al primelor subcapitole ale capitolului IV al lucrării, am avut ocazia de a dezvolta subiectul 

acestui subcapitol în spectacole precum Miracolul (bazat pe un text medieval), Dionysos în ’69 

(după Euripide), Orlando Furioso (după Ariosto), Faust (după Goethe), Iulius Cezar (de W. 

Shakespeare), etc. Din acest motiv, atenția noastră s-a concentrat acum pe trei direcții, fiecare 

oferindu-ne anumite concluzii. Prima direcție a constituit-o analiza secvențială a spectacolului 

lui Peter Brook, Conferința păsărilor (1979) o adaptare de Peter Brook și Jean Claude Carriere 

după poemul persan al lui Farid Ud-Din Attar, care ne-a dat ocazia să îmbogățim lista modurilor 

de reprezentare a maselor pe scenă prin ceea ce am numit „mase simbolice” și individualizarea 

acesteia prin păsări.  
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O a doua direcție, concentrată asupra textelor lui Eugène Ionesco Rinocerii și Scaunele  

ne-a oferit ocazia să concluzionăm că masele simbolice pot fi individualizate și prin animale 

(rinoceri), dar și prin obiecte (scaune). Cea de-a treia direcție de abordare a reprezentat-o modul 

în care a fost tratat conflictul individ-mase în trei texte de referință ale dramaturgiei secolului 

XX: Rinocerii de Eugène Ionesco, Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt și Un 

dușman al poporului adaptarea lui Arthur Miller după H.Ibsen. Concluziile rezultate în urma 

acestei analize comparative au fost: 

1) conflictul individ-mase, ca și conflict principal al piesei, este propriu mai multor 

genuri teatrale altele decât cele studiate în lucrarea noastră.  

2) conflictul individ-mase ca și conflict principal al piesei depinde de tehnica dramatică 

abordată de dramaturg.   

                                                                          * 

  Observația fundamentală care se desprinde la finalul cercetării noastre (vezi 

CONCLUZII și PREVIZIUNI) este că relația maselor cu teatrul este una solidă și este constituită 

pe două paliere.  

Primul palier este reprezentat de faptul că privit prin filtrul teoriei haitelor/maselor, 

teatrul poate fi definit ca un ceremonial de comuniune a două haite/mase ( masa publicului și 

haita creatorilor spectacolului). Definiția este valoroasă, poate chiar mai valoroasă ca cele de 

ordin estetic, pentru că prin prisma haitelor și a comuniunii, teatrul se plasează într-o zonă a 

necesităților vitale pentru ambele haite/mase care participă la înfăptuirea lui.  

Cel de-al doilea palier al relației mase-teatru are caracterul unui fenomen organic de 

influență (a maselor asupra teatrului) care s-a desfășurat permanent în timp, încă din perioada 

maselor pre-moderne și a formelor primitive de teatru precum ritualurile, de după începutul 

Revoluției Cognitive și până astăzi.  

Influența maselor asupra teatrului s-a făcut, la rândul ei, pe două paliere. Primul dintre 

acestea este reprezentat de apariția (în anii ’20-’30 ai secolului XX) și modul de dezvoltare 

ulterioară a Teatrului Politic, a Teatrului Documentar, a Teatrului de Mase și a Teatrului Epic. 

Cel de-al doilea palier este reprezentat de modul în care inovațiile pe care aceste genuri teatrale 

le-au impus în teatru au fost preluate și eventual prelucrate de alte genuri teatrale. Referitor la 

primul palier de influență a maselor asupra teatrului, ceea ce este important de observat și de 

reținut este că acesta se manifestă pe mai multe direcții: 

1) La nivelul tuturor compartimentelor constitutive ale spectacolului de teatru:  
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a. dramaturgie (prin apariția de noi tehnici de scriere dramatică, lucru care a avut 

drept consecință apariția de noi genuri dramatice; prin apariția de noi teme, idei 

și personaje, lucru care a avut drept ultimă consecință apariția maselor ca 

personaj principal în spectacol și ca parte a conflictului principal al piesei);  

b. regie (prin dezvoltarea unor mijloace de expresie noi sau prin reîntoarcerea la 

mijloace de expresie specifice unor genuri teatrale anterioare secolului XX); 

c. scenografie (prin apariția a noi mijloace de expresie specifice atât în decorul, 

cât și în costumul de teatru și prin inventarea și dezvoltarea unor noi elemente 

de sceno-tehnică); 

d. light-design (prin investirea luminii din spectacol cu funcție dramatică și prin 

dezvoltarea tehnică a aparaturii de iluminat scenic); 

e. stil de interpretare actoricească (prin introducerea efectului de distanțare în jocul 

actorilor și reîntoarcerea la modalități de joc specifice unor genuri teatrale 

consolidate înainte de secolul XX). 

2) La nivelul relațiilor fundamentale de constituire a actului teatral: 

a.  relația actor-spectator (care a culminat cu ștergerea oricărei granițe dintre cele 

două entități); 

b.relația scenă-sală (care a dus la apariția a noi moduri de plasament în spațiu a celor 

două entități și a culminat cu ștergerea granițelor dintre ele); consecința ultimă 

a acestor lucruri a fost modificarea arhitecturii clădirii teatrului. 

3) Prin apariția unor noi genuri teatrale (Teatrul Faptelor, Teatrul Ambiental, Teatrul 

Oprimaților, Teatrul Vizual, Music-hall-ul Politic, Music-hall-ul Documentar); 

4) Prin apariția unor sub-genuri teatrale (Teatrul Verbatim, Teatrul Autobiografic, 

Teatrul Tribunal, Teatrul Forum, Teatrul Invizibil, Teatrul Legislativ); 

5) Prin apariția și rafinarea unor noi modalități de reprezentare a mulțimilor pe scenă 

(mulțimi clasice, psihologice și mulțimi individualizate); 

6) Prin apariția unor noi modalități de individualizare a mulțimilor pe scenă (de tip 

concret, de tip surogat, de tip simbolic; toate acestea având la rândul lor diferite 

modalități de individualizare – conform anexei 5 din teza de doctorat); 

7) La nivelul uneia dintre temele estetice fundamentale ale teatrului – reinterpretarea 

clasicilor.  
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Al doilea palier de influență a maselor asupra teatrului, este unul mai puțin vizibil și 

cuantificabil, dar îl putem explica cu ajutorul teoriei continuumului teatral, dezvoltată de 

Richard Schechner. Având în vedere că forme de performance, în care masele sunt prezente ca 

subiect, mijloc de expresie sau ca public participant activ în spectacol, pot fi găsite de la stânga 

continuumului teatral (acolo unde sunt așezate performance-urile cu forme de construcție mai 

puțin structurate) și până la marginea din dreapta a lui (acolo unde sunt așezate performance-

uri cu forme de construcție solid structurate), coroborat cu faptul că în acest continuum teatral 

toate formele teatrale sunt interconectate și se suprapun parțial, putem spune că inovațiile 

produse de genurile teatrale create de mase au fost într-un fel sau altul, într-o măsură sau alta 

preluate și absorbite de celelalte genuri teatrale.  

În felul acesta, putem spune că influența maselor se poate regăsi (evident în diferite 

cantități și calități) în întreg continuumul teatral.  

Cu alte cuvinte, fenomenul de influență a maselor s-a manifestat în întreg teatrul.  

Cu excepția omului – care nu este altceva decât unitate a masei – și a realității (ca 

interfață a istoriei) nu credem că există un alt concept despre care să se poată spune același 

lucru.  

Astfel ajungem la primele două concluzii principale ale lucrării noastre:  

1) Masele au influențat în mod determinant Arta Teatrului în secolul XX și în primele 

două decenii ale secolului XXI.  

2) Masele sunt unul dintre puținele concepte care au influențat în mod direct și major 

întreaga Artă a Teatrului în secolul XX și în primele două decenii ale secolului XXI.  

O a treia concluzie principală a lucrării noastre rezultă ca și consecință a sumei 

celorlalte două anterioare: 

3) Influența maselor asupra Artei Teatrului în secolul XX și în primele două decenii 

ale secolului XXI a fost una pozitivă, care a dus la dezvoltarea și diversificarea 

teatrului.  

În felul acesta, în spațiul Teatrului, masele – care în general sunt percepute negativ – 

și-au dovedit capacitatea de a juca un rol pozitiv, un rol creator. 

Apariția maselor digitale (care se nasc pe rețelele de socializare și care au aceleași 

caracteristici ca masele moderne dar sunt mai rapide), procesul (început deja) de schimbare a 

ordinilor imaginate (ca urmare a globalizării și digitalizării) și care are drept consecintă 

renegocierea Contractului Social, influența internetului asupra creierului uman (cu toate 
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efectele de comportament rezultate) ne fac să previzionăm că în viitor influența maselor asupra 

teatrului va fi una mai radicală decât cea de până acum. Ultima consecință a acestei influențe 

poate fi Sfârșitul Teatrului, nu în sensul dispariției teatrului ci în sensul transformării lui în ceva 

total diferit de ceea ce este el azi. 
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