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 Cuvinte cheie: Teatru de televizune și sacrul, Noul teatru de televiziune, Poetica noului teatru 

de televiziune, Teatrul sacramental de televiziune, Nikolai Berdiaev, Andrei Tarkovski, Jerzy 

Grotowski,  Dogma 95, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Evanghelii apocrife, Piese cu 

tematică sacră, Experiențe personale. 

 

Poate părea ciudată preocuparea mea de a ordona un domeniu atât de contemporan, chiar 

monden, din punctul de vedere al Sacralității, în special prin poziția duhovniciei creștine ce pare 

că repudiază domeniul mediatic. Sunt interesat de forța de impact public a televiziunii care – 

descătușată de povara comercială – poate deveni un instrument viu, capabil să transmită mesaje 

adânci unui număr foarte mare de oameni, dincolo de vârste, pregătire și preocupări. Dar până a 

se ajunge la această vocație nobilă ar trebui definite posibilitățile ce le poate deschide o estetică a 

genului având ca sursă de inspirație Sacrul. Trăim o epocă agitată, o epocă secularizată și 

marcată de o explozie informațională ce propagă cultura, civilizația într-o risipire lipsită de 

granițe, unde se amestecă arta adevărată cu surogatele, cu substitutele, o lume unde există 

publicuri și nu un public. 

Așa cum observa Peter Brook, suntem pe nisipuri mișcătoare când totul a fost spus, 

clamat și unde mai ales după profetica spusă a lui Dostoievski din Frații Karamazov: „Totul e 

permis dacă … Dumnezeu nu există!” Propunerea mea vine să restabilească o ordine a firii, în 

care Dumnezeu nu a murit cum striga Nietzsche și în care, mai mult, redau prin teatrul de 

televiziune sacramental o posibilitate de expresie originală, inspirată de universul profund al 

sacrului, al unui orizont ce cuprinde ecumenic religiile și credințele lumii, fără amendamente 

dogmatice sau fundamentalisme pro domo. Cine ar avea nevoie de reinventarea unei dimensiuni 

a mediei audiovizuale, de încercarea deturnării marilor sale posibilități de audiență către 

adoptarea și asumarea producerii unor mesaje spirituale, ce ar exalta sacralitatea? 

 În primul rând ar fi de constatat de-sacralizarea lumii, disoluția omului religios. Încă de 

la începutul modernității, din zorii veacului XX, un mare gânditor a descoperit ineficiența și criza 

societăților socialiste, imperialiste sau burgheze care se aseamănă prin apatie culturală sau slabă 

chemare la vocație transcendentă a individului devenit victimă statistică. Mă gândesc la Nikolai 
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Berdiaev1 care deplângea decăderea acestor structuri sociale ce au explodat prin revoluții mai 

mult sau mai puțin pașnice. 

,,Toate revoluțiile, fie ele politice sau sociale, sunt îndreptate către distrugerea mecanică, 

exterioară a legii și ispășirii, a statului și bisericii. În aceste revoluții nu există o autentică 

revoluție a spiritului – ele nu sunt creatoare, ci reacționare, sunt întoarse spre trecut, nu spre 

viitor.(...) Pasiunile revoluționare nu sunt pasiuni creatoare. Revoluțiile sunt potrivnice oricărei 

creații, ele sunt suspicioase față de creație.(...) Uniunea plină de iubire a omului cu seamănul său 

și a omului cu natura este la fel de puțin realizabilă pe terenul comunității socialiste, ca și pe cel 

al comunității burghez-capitaliste. Terenul socialist și terenul burghez-capitalist sunt unul și 

același teren. Socialismul este carne din carnea și sângele societății burgheze. Idealurile 

socialismului sunt idealuri burgheze, nu sunt decât o preluare a valorilor capitaliste, uneori 

răsturnate sau intenționat deformate. Cele două structuri sociale contemporane au creat omul 

hedonist, consumist și afazic în legătură cu necesarul său dialog cu sacralitatea. Criza universală 

a culturii, rezultat al eșecului cultural al acestor societăți cu potențial antihristic, este în același 

timp și criza universală a valorilor diferențiate ale politicii, criza oricărei forme de 

colectivitate.(...) Democratismul este la fel de potrivnic cosmosului și ierarhiei organice a omului 

ca și falsul ierarhism socialist - burghez.”2 

În acest context putem descoperi intenția noului teatru de televiziune sacramental care 

dorește să restabilească, fie și timid, un echilibru necesar unui progres spiritual care să salveze 

omul contemporan de căderea la care societățile actuale îl condamnă. Cred cu tărie că omul de 

astăzi are nevoie de o infuzie a conștiinței cu imaginea Creatorului său.  

Afirm odată cu Berdiaev și subscriu concluziei sale: 

                                                 
1 Nikolai Aleksandrovici Berdiaev (1874–1948), filozof rus al culturii și religiei. Renunță la marxismul din tinerețe 
și se apropie de filozofia existențialistă. În 1922, Berdiaev este exilat de regimul bolșevic, din motive ideologice. Se 
stabilește la Berlin, unde întemeiază o Academie Rusă de Filozofie Religioasă. În 1924 se mută la Paris, ține 
conferințe în mai multe țări, publică lucrări de specialitate. Este numit Doctor în teologie honoris causa la 
Cambridge. Lucrări esențiale: Sensul creației (1927), Un nou Ev Mediu ( 1928), Sensul istoriei (1948), Adevăr și 
revelație (1954), Filozofia inegalității ( 1980). 
 
2 Nikolai Berdiaev, Sensul creației, Editura Humanitas, 1992, București,  p. 258, 260, 261. 
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,,Aristocrația (nu în sens social) este singura formă trebuitoare dorită, normală, cosmică 

de dominație în lume, căci ea înseamnă domnia omului interior, domnia celor chemați și măreți 

prin aristocrația slujirii sacrificiale.”3 

Teatrul de televiziune sacramental caută să îmbine cantitatea audienței alături de 

calitatea mesajelor spirituale, care doresc să restabilească cosmicitatea omului, nevoia lui de 

transcendență, ieșirea de sub umbrela consumismului la care este osândit.  

Intuiția profetică a lui Berdiaev mă ajută să justific intenția tezei mele de doctorat ce 

dorește să construiască un instrument artistic, tehnic, mediatic cu aptitudini structurale pentru o 

naturală propășire și recuperare a omului originar. Acel cetățean privilegiat de Dumnezeul său și 

al cetății Sale, de unde este excomunicat istoric, mult mai radical decât excluderea adamică. 

Omului actual i se ia progresiv și orice comunicare cu omul absolut din el, cu Hristos 

care l-a eliberat în trecut, prin jertfă personală, de stihia păcatului protopărinților Adam și Eva.4 

Ar putea acest nou teatru cu surse de inspirație sacramentală să prevadă și să 

construiască drumul cetății viitoare? Ar putea participa,  curajos și cu orgoliu creator, la  

netezirea drumului către împlinirea visului milenar al înfăptuirii pământești a Noului Ierusalim5? 

Greu răspuns, dar încercarea merită făcută: 

,,Pentru ca Cetatea Domnului să se instaureze în lume trebuie să ardă orice colectivitate 

veche, orice stat, orice drept, orice economie. Noua comunitate nu se va naște din evoluție ci din 

Spirit și nu din lume. (...) Calea către Noul Ierusalim este o cale a jertfei. Societățile actuale vor 

trebui să consume un salt spontan, o creștere jertfitoare, nescutită de apocalipse și de aceea Noua 

Cetate a lui Dumnezeu se va ivi catastrofic, iar nu evoluționist, din creația spiritului teantropic6, 

                                                 
3 Nikolai Berdiaev, Sensul creației, Editura Humanitas, 1992, București, p. 270. 
 
4 Protopărinți – părinții biblici ai omenirii, primul cuplu din care am evoluat  cu toții, conform Vechiului Testament. 
 
5 Noul Ierusalim este o expresie ce apare de două ori în Biblie și desemnează un oraș simbolic ce reprezintă grupul 
de discipoli ai lui Iisus care vor merge la cer și vor domni împreună cu el în Regatul lui Dumnezeu. Biblia arată că 
acest grup poate fi numit și mireasa lui Hristos, Biserica de pe pământ. 
 
6 Teantropie – teantropic – calitatea duală a unei divinități: umană și celestă în același timp și măsură. 
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nu din lume, nu din comunitatea veche. Dar Noul Ierusalim va fi pe pământ și se va manifesta în 

carne, nu în carne fizică, ci în carne transfigurată.”7 

Desigur că noul teatru de televiziune sacramental nu poate singur tenta aceste 

orizonturi ambițioase. Dar va putea face parte dintr-un efort comun, un efort cultural, al unor 

personalități, grupuri, tendințe creative ce leagă numeroase discipline într-un corolar apt a 

satisface nevoile spirituale ardente ale societăților veacului XXI. Arta, teatrul ( fie și de 

televiziune) nu-l transformă revoluționar și miraculos pe om și comunitatea din care face parte, 

dar îl poate îndemna, ajuta către regăsirea ontologică8 fiindcă ,,nu numai cu pâine va trăi omul ci 

cu orice cuvânt de la Dumnezeu!”9 

Rămâne întrebarea stăruitoare: totuși, de ce ar fi nevoie imperioasă de un astfel de 

Teatru de televiziune care să folosească mijloacele mediatice pentru a împrăștia sămânța 

cunoașterii mistice și spirituale prin emoție artistică, reactualizând astfel marile mituri fondatoare 

ale religiilor. Ne putem întreba dacă asta n-ar fi o ingerință mai apropiată de menirea Bisericii și 

a tuturor ariilor cultice. Dar putem constata că orizontul crizelor contemporane nu are cum evita 

problema Credinței.  

Momentele de încercare și chiar poticnire pentru omul credincios sunt, printre altele, 

scandalurile Vaticanului sau compromisul Bisericilor Răsăritene cu totalitarismul comunist, 

radicalizarea fanatică musulmană până la sinucidere și genocid. Toate acestea tind să erodeze 

credința și-i transformă pe mulți în liber cugetători, atei, darwiniști convinși sau sectari care, în 

consecință, au fărâmițat un trunchi religios solid. 

Criza Bisericii, a Credinței se resimte puternic (poate, din fericire, la noi în țară mai 

puțin) și putem spune că nivelul mediu al credinciosului postmodern este deosebit de scăzut. 

Credinciosul acesta se rezumă de multe ori la practici ritualice capabile să creeze o punte firavă 

cu o divinitate care speră el, îl va ajuta să scape de pauperitatea sistemelor economice, sociale și 

politice ce-l duc la disperare. Mulți au devenit atei precauți, călători halucinați, ai unor pelerinaje 

                                                 
7 Nikolai Berdiaev,  Sensul creației, Editura Humanitas, 1992, p. 268, 269. 
 
8 Ontologic – în metafizică, parte care se ocupă de principiile generale ale existenței, de cauza primordială a Ființei, 
mai ales din punctul de vedere al valorilor imuabile. 
 
9 Evanghelia după Luca, Cap. IV / 4. 
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ce au rămas ultima lor șansă în fața spaimei de viață și de moarte. Teatrul de teleleviziune de 

inspirație sacramentală poate educa omul statistic și informa, eliberându-l de cătușele 

credințelor și eresurilor de turmă ori doar de vidul său spiritual. 

Berdiaev vorbește mult despre osificarea Creștinismului, despre îmburghezirea lui și 

decăderea din firescul său patos hristologic10. Cultura a devenit și ea burgheză. 

,,Însuși eșecul culturii este un eșec sfânt și prin acest eșec poate trece drumul către o 

existență superioară. Dar până acolo ea trebuie să treacă prin secularizare. Statul, familia, știința, 

arta trebuie să devină extra bisericești, ele nu pot fi menținute prin constrângere în ograda 

Bisericii. Și, în fond, adevărata Biserică nu are ogradă. 

Secularizarea nu este întotdeauna o stihie anti religioasă ci deseori o distrugere a 

minciunii și constrângerii. Cultura superioară ajunge în mod liber, imanent11 la o nouă viață 

religioasă. Nu se poate interzice accesul la Nietzsche, el trebuie trăit și depășit din interior. 

Ieșirea de sub tutela religioasă înseamnă intrarea în maturitatea religioasă, apariția unei vieți 

religioase libere. În creația culturii s-a petrecut trecerea prin părăsirea de Dumnezeu, prin 

dezintegrarea subiectului și obiectului. Religia însăși a fost o despărțire, o ruptură de Dumnezeu, 

un patos al distanțării.”12 

Regăsim în această libertate deplină esența preocupărilor teatrului de televiziune 

sacramental. 

Tematica, deși religioasă, va evita mereu tutela canonică. Artistul teatrului sacramental 

de televiziune se regăsește în figura fiului risipitor dintr-o frumoasă piesă-fabulă, Hoțul de 

mărgăritare de Valeriu Anania care va fi analizată în capitolul IV al acestei lucrări. 

Noul Teatru de televiziune de inspirație sacramentală nu este o cale dogmatic 

teologică, nu este o producție de mesaje destinate numai credincioșilor, ci o platformă complexă, 

artistică și ecumenică. Ea va părăsi deseori tematic canoanele, sau textul sacru în litera lui. Se va 

                                                 
10 Hristologie – parte esențială a dogmaticii ortodoxe  ce studiază / predă știința creștină și dualitatea firii lui Iisus 
Hristos. 
 
11 Imanent – calitate intrinsecă ce nu poate fi despărțită de natura obiectului / subiectului. 
 
12 Nikolai Berdiaev, Sensul creației, Editura Humanitas, 1992, p. 293-294. 
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ocupa inclusiv de teme apocrife și va lansa întrebări mai mult decât impunerea unor precepte 

morale radicale pentru a formula certe răspunsuri. Va căuta să aducă în fapt estetic și nu teologic 

patosul marilor simboluri sacre transcrise în limbajul emotiv și de idei al artelor tradiționale ale 

căror sinteză este acest ,,ucenic vrăjitor”, televiziunea performantă a zilelor noastre. 

Impunerea  apelării la aceste avantaje ale noilor mijloace media, poate că a devenit 

urgentă, pentru a încerca să redăm, totuși, Omului, ceva din dimensiunile pentru care a fost creat.  

Pledoaria mea pentru întemeierea practică și teoretică a unui nou gen de televiziune o 

rezum cu vorbele profundului filozof al culturii, Nikolai Berdiaev: 

,,Depășirea servilismului religios este sarcina primă a renașterii creștine. Omul se percepe 

pe sine sub aspect religios nu ca rob al lui Dumnezeu, ci ca participant liber la procesul divin. 

Stăm astfel sub semnul dezvăluirii finale a eului uman. Apostolul Ioan propovăduia iubirea 

mistică, iar Sfântul Francisc realiza iubirea în viața sa. Dar acestea sunt rare flori mistice. Religia 

creștin-democratică, ecumenică și universal-istorică a fost o religie a supunerii, a purtării poverii 

conștiinței păcatului. (...) Creștinismul ortodox pare a fi nu atât religia iubirii cât religia fricii. 

Iubirea a rămas o taină ezoterică, de fapt un eșec al iubirii mistice, așa cum cultura poate deveni 

eșecul realizării noii existențe. Iar Biserica sclerozată și osificată până la ură este vrăjmașă 

spiritului însuși al iubirii, este gata să vadă în chiar setea de iubire un păcat. Iubirea nu poate fi 

obiectul dăscălelilor și discursurilor moralizatoare. Iubirea nu este lege, nimeni nu poate fi 

constrâns la ea. (...) Omul contemporan nu mai poate și nu mai trebuie să suporte această 

minciună. Aici este sfânt dreptul și providențială necredința contemporană. Religia iubirii încă va 

să vină în lume, ea este religia libertății nemăsurate a Spiritului. Biserica iubirii este biserica lui 

Ioan, biserica veșnică, mistică, ascunzând în sine întreaga plenitudine a adevărului despre Hristos 

și om.”13 

Către această libertate aducătoare de sens și putere creatoare se îndreaptă țelurile noului 

teatru de televiziune sacramental ce își va dovedi și utilitatea socială.  

Prezenta teză de doctorat – cu multe trimiteri către religii, mistică – este destinată 

oamenilor de teatru, televiziune și film, spectatorilor  unor genuri populare, pentru uzul 

                                                 
13 Nikolai Berdiaev, Sensul creației, Editura Humanitas, 1992,  p. 301-302. 
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credincioșilor dar mai ales al ateilor, liber-cugetătorilor, tuturor celor care pot gândi cutezător și 

au nevoie de o televiziune întinerită.  

Noul teatru de televiziune sacramental devine în imaginația mea, un mijloc folositor 

pentru o luptă egală cu multiplele crize ale actualității mondiale.  

Sper ca uzul teoretic al lucrării să fie unul practic, să deschidă căi celor care doresc să 

reformeze teme și procedee de creație, destinații publice și, de ce nu?, o mântuire a Mediei 

audiovizuale într-un ansamblu mai larg. 

Demersul tezei vine în urma unei lungi experiențe de regizor, producător și pedagog al 

genurilor specifice comunicării mediatice. Juxtapunerea unor orizonturi aparent incongruente și 

opuse cum ar fi televiziunea și sacrul, corespunde unei nevoi culturale din ce în ce mai stringente 

lumii în care trăim. Dorința mea este ca, din acest punct de vedere, televiziunea – prin nișa ei 

posibilă, teatrul de televiziune sacramental – să iasă din starea de Cenușăreasă, să se poată 

reabilita fie și parțial de disprețul de care are parte, atunci când este analizată mai exigent 

axiologic. Intenția mea, elaborată în teza de doctorat, nu va mai părea atât de stranie dacă, încă 

din preambul, voi aminti că acum 60 de ani –  poate nu întâmplător vârsta teatrului de televiziune 

în România – Papa Pius al XII -  lea a proclamat-o ca patroană a Televiziunii pe Sfânta Clara 

(1193 – 1253), întemeitoarea Ordinelor Doamnelor Sărace și al Clariselor. A fost canonizată la 

doi ani după moartea ei. Sfânta Clara, apoi Ordinul clariselor, pe care l-a întemeiat și care s-a 

dezvoltat și  rezistă până în zilele noastre.  

Pare ciudată alegerea Papei Pius al XII al - lea14 de a desemna un atare patron 

Televiziunii în plină expansiune, așa cum era în Occidentul anilor cincizeci. Este totuși o alegere 

inspirată și care sugerează direcția (posibilă) spirituală a relativ noului mijloc de comunicare, ce 

ar putea lega oamenii într-o rețea mondială a păcii și beatitudinii.  

Sfânta Clara, ca patroană a Televiziunii, poate ajuta lumea modernă să redescopere 

demnitatea persoanei umane – a afirmat secretarul de stat al Vaticanului, Cardinalul Tarcisio 

Bertone, când a prezidat în 2008 o liturghie în Assisi, marcând împlinirea a 50 de ani de la 

proclamarea Sfintei Clara patroană a Televiziunii. În noaptea de Crăciun a anului 1252, 

                                                 
14 Papa Pius al XII-lea ( 1876 – 1958), botezat cu numele de mirean: Maria Giuseppe Giovanni Eugenio Pacelli, a 
fost Conducătorul Bisericii Catolice între anii 1939 – 1958. Este recunoscut pentru antifascismul și anticomunismul 
său militant. 



12 
 

călugăriţa a primit harul de a vedea din chilia ei celebrarea în Biserică a naşterii lui Cristos, 

Cardinalul Bertone numind aceasta o experienţă de Televiziune Mistică. 

Demersul meu nu este elitist și dogmatic închis, lipsit de receptivitatea unei nevoi de 

public și popularitate, nu este un atac ipocrit, intelectualist contra televiziunii comerciale, de 

altfel necesară dar cu moderație.  

Voi încerca să demonstrez că se poate face audiență și cu aventurile eroice ale lui 

Ghilgameș, Regilor David și Solomon, frumuseți evanghelice care povestesc viața lui Iisus în 

versiuni canonice sau apocrife sau cu poetica teatrului religios al lui Paul Claudel, Eugen 

Ionescu, Valeriu Anania și Radu Stanca, de pildă. 

Sunt televiziuni care deja au pornit pe aceste drumuri încă înguste dar nu lipsite de un 

public tot mai larg. 

Câteva exemple: seriile istorice, mitice, religioase ficționale, ale National Geographic, 

Viasat History sau History HD ori BBC, Mezzo, Arte. 

A venit timpul ca locul acestor canale cu tot mai mare priză publică și la noi, să fie 

împărțit sau completat și cu producții autohtone, unde Societatea Română de Televiziune, ar 

putea avea un cuvânt greu și benefic de spus. Teatrul de televiziune practicat de peste 60 de ani 

de TVR, ar putea prin ramificațiile de care voi vorbi în continuare să stârnească un început sau o 

glorioasă formă de continuitate specifică. Doresc ca teza mea de doctorat, în atare condiții, să 

devină un instrument practic ce ar corespunde unor nevoi publice și de piață.  

Teatrul de Televiziune are o tradiție glorioasă în România. Este prezent de la înființarea 

Televiziunii Române în 31 decembrie 1956, după care a intrat sistematic în grilele de programe 

ale TVR. 

Timp de peste 60 de ani, Televiziunea Română a adus Teatrul de Televiziune în casele 

telespectatorilor, iar astăzi această arhivă a devenit enormă. 

Filmate în studiourile TVR şi adaptate la scenarii de televiziune, publicul se bucură de 

ecranizările unor texte clasice, cât şi contemporane, inspirate de societatea lumii de azi, de fapte 

istorice din trecut, la care se adaugă preluări prestigioase de pe scenele țării. 
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În ultimii 25 de ani, producţiile teatrale ale TVR au fost distinse cu numeroase premii 

dintre care amintesc câteva: 

Premiile Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România: 

(Trei surori de A.P.Cehov, Don Juan sau dragostea pentru geometrie de Max Frisch, 

 O,ce zile frumoase! de Samuel Beckett)  

Premii UNITER (Don Carlos de Friedrich Schiller, Hedda Gabler de Henrik Ibsen)  

Premiul Criticii acordat de AICT-Fundația teatrul XXI (Don Juan sau dragostea pentru 

geometrie de Max Frisch) 

Premiul Uniunii Cineaștilor din România: Vocea umană de Jean Cocteau 

Premiul  la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea (Cea mai puternică de August 

Strindberg)  

( Personal am fost distins pentru spectacolele mele de Teatru TV cu numeroase premii: 

APTR, UCIN, UNITER.) 

Am certitudinea că noul gen pentru care pledez, teatrul de televiziune sacramental, își 

găsește locul ca o direcție specifică în cadrul larg al teatrului TV atât în România cât și în lume. 

Simt că piața de desfacere este imensă și pentru acest domeniu media. Un argument al acestei 

nevoi extraordinare o oferă canalele specializate precum cele ale Vaticanului sau altele prezente 

și pe alte continente, semnificând diversitatea credințelor, exemple fiind și la noi posturi precum 

Trinitas, Speranța TV, Alfa și Omega sau Credo. 

Teza de doctorat Teatrul de Televiziune și Sacrul am conceput-o în cinci mari capitole 

cu subcapitole specifice. 

Capitolul I este destinat unei introduceri în problemă și propune o nouă viziune asupra 

teatrului de televiziune pe care încearcă să-l definească ca limbaj sincretic. Sunt analizate 

posibilitățile tehnice și artistice ale acestui limbaj ce face parte dintr-un mediu expresiv la care 

contribuie atribute precum: scenariul-decupaj, imaginea, lumina, universul sonor și editarea. Este 

definită poetica teatrului de televiziune sacramental ca spațiu de inovație și inspirație pentru 

creație. Sunt descrise și câteva modele sacre, inedite, pentru noua preocupare metafizică a acestui 



14 
 

gen de teatru de televiziune: icoana, mahrama, eroul mitologic desprins uneori din analizele lui 

Carl Gustav Jung. 

Capitolul II dezvoltă legătura intimă dintre Sacru și Teatrul de televiziune. Sunt 

prezentate câteva surse care m-au inspirat în lansarea conceptului de teatru de televiziune 

sacramental.  În pledoaria mea pentru estetica unui nou teatru de televiziune, ghizi spirituali 

mi-au fost Mircea Eliade, Carl Gustav Jung și Umberto Eco. 

Capitolul III se referă la personalități inspiraționale, modele ale meditațiilor mele despre 

teatrul de televiziune sacramental. Sunt creatori speciali, regizori care consideră Arta, o formă 

a revelării Sacrului. Este o întâlnire între experiența și practica lui Andrei Tarkovski, Jerzy 

Grotowski, Kazimierz Dejmek, Ilarion Alfeiev (preot, compozitor, literat și regizor), Dario Fo și 

Lars von Trier cu mișcarea sa canonică cinematografică Dogma 95. 

Capitolul IV oferă exemple repertoriale pentru noul gen de teatru de televiziune 

sacramental. Un subcapitol special este dedicat surselor primare și anume Biblia și Coranul, ce 

sunt compendii fabuloase de înțelepciune, morală și credință. Ele vor fi abordate în numele unui 

ecumenism temperat ce evită orice formă de fundamentalism sau xenofobie.  

Urmează un excurs amplu cu exemple din zona dramaturgiei românești și universale: 

Astfel sunt privite în oglindă două piese, Salomeea de Oscar Wilde și Hoțul de mărgăritare de 

Valeriu Anania, parafraze ale unor fragmente din Noului Testament. Aria de exemple din 

dramaturgia românească continuă cu piesa Rege, Preot și Profet de Radu Stanca, o prelucrarea a 

fabulei biblice a Fiului risipitor.  

Sunt analizate două texte de Eugen Ionescu: Călătorii în lumea morților, o viziune 

inedită a lumii de dincolo, și Maximilian Kolbe – o metaforă a martirajului. 

Capitolul cuprinde, în replică, două modele dramatice străine care chiar dacă sunt mai 

puțin cunoscute, pot lumina orizonturile diverse în tematică și timp ale noului teatru de 

televiziune de inspirație sacramentală. 

Adevărata poveste a Sfântului Genest de Jean Rotrou (scrisă la 1646) și Magazinul 

bijutierului, operă de tinerețe a Papei Paul al II-lea, semnată cu numele lui de mirean Karol 

Wojtyla sub pseudonimul Andrzej Jawieǹ (apărută la noi în 2007). Magazinul bijutierului, un 
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poem despre taina căsătoriei, îmi pare de folos pentru exercițiul practic al unei montări cu care 

aș dori să îmbogățesc lucrarea mea de doctorat, într-o colaborare ulterioară dintre TVR, UNATC 

și Televiziunea Vaticanului (CTV - Centro Televisivo Vaticano) 

În susținerea demonstrației, un subcapitol este dedicat unor romane de mare popularitate: 

Evanghelia după Pilat de Éric E. Schmitt, Ultima ispită a lui Hristos de Nikos Kazantzakis și 

Evanghelia după Isus Cristos de José Saramago. Aceste lucrări le-am considerat evanghelii 

apocrife contemporane. Ele sunt modele de teatru de televiziune sacramental prin libertatea 

artistică ce și-o permit în tratarea surselor canonice. 

Consider că valoarea practică a lucrării mele de doctorat – fără de care ar deveni un 

compediu teoretic lipsit de urmări reale – constă în atragerea unui public spectator cât mai larg, 

variat ca vârste și crezuri, către un dialog ecumenic, artistic, tensionat care să pună întrebări 

oricât de incomode, dincolo de orice afiliere dogmatică sau sectară.  

Capitolul V cuprinde experiența personală – studii de caz – unde fac cunoscută apropiera 

mea de text cu chei sacre atât pe scenă cât și în platoul de televiziune, în orizontul teatrului TV, 

domeniu în care lucrez din anul 1992.  

Căutările teatrale vor fi exemplificate cu două spectacole regizate în 2014. Analizez 

laboratorul propriu de creație sub forma unor jurnale de lucru: la Trei surori de A.P.Cehov, 

montat la Teatrul de Stat din Constanța, preluat pentru micul ecran, și Poveste de iarnă, după 

William Shakespeare, realizat exclusiv pentru televiziune. Ele au făcut obiectul unor reușite 

translări către teatrul de televiziune, fiind filmate în adaptări specifice, uneori chiar într-un nou 

decor. Un subcapitol este dedicat teleplay-ului Apostolul Bologa după romanul Pădurea 

spânzuraților de Liviu Rebreanu, produs în 2018. Consider acest film-spectacol de televiziune, o 

realizare practică și un argument viabil pentru noua estetică a teatrului de televiziune 

sacramental. Spre a verifica viabilitatea conceptului estetic introdus de mine voi încheia acest 

capitol cu o exegeză preliminară , pregătirea viziunii regizorale pentru un ambițios proiect:  un 

teleplay muzical după Domnișoara Nastasia de G. M. Zamfirescu, proiect ce va demonstra că 

genuri diferite precum melodrama sau musicalul nu sunt străine preocupărilor de abordare ale 

noului teatru de televiziune sacramental. Acest gen ce pare ezoteric își caută resurse inedite 

pentru câștigarea unei audiențe cât mai mari. 
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Am încercat să definesc o nouă poetică pentru deja tradiționalul teatru de televiziune 

prin filtrul multimilenar al sacralității, în special prin viziunea largă a ecumenismului umanist 

creștin. Am speranța că printr-un asemenea demers o parte din domeniul mediatic ar putea suferi 

o mutație către o formă de salvare de toxicitatea crescândă a televiziunii comerciale. Până să se 

ajungă la această vocație nobilă am definit posibilitățile ce le  deschide o estetică a genului având 

ca sursă de inspirație Sacrul. Este vorba și despre un acces la o rafinare a instrumentului de care 

vorbesc, prin limbajul policrom de graniță interdisciplinară a unei noi estetici a televiziunii, 

vehicul pentru mesaje de metafizică sublimată pe înțelesul tuturor.  

Societatea actuală, în parcursul ei istoric laicizant, se află în pericolul unei tragedii 

semiotice: individul ce o locuiește își pierde conștiința mitică, mistică, devenind o victimă 

statistică, un consumator pasiv de subcultură, un sinucigaș spiritual. 

Venind din climatul artistic al teatrului pe scenă, am fost fascinat de puterea de impact a 

televiziunii, care poate transmite cu ușurință, printr-o estetică proprie, mesaje umaniste, morale, 

sociale, psihologice, posibile structuri de compoziție ce au la bază sacrul. Există totuși o reacție 

de tip anticorp social în pofida laicizării lumii contemporane. În multe țări, în unele chiar 

excesiv, nevoia de religios devine tot mai activă. Locurile de rugăciune sunt asaltate, iar 

pelerinajele sunt o binevenită afacere turistică, încât personal, pot considera că tematica și 

apariția unui tip de teatru de televiziune spiritualizat este așteptată cu un interes virtual, 

deocamdată. Din punctul de vedere al practicilor religioase, este statistic fluctuantă, asta și din 

cauza mediatizării excesive a unor scandaluri din interiorul ei.  

Putem vorbi deseori nu numai despre crize sociale profane, ci și de impasuri născute din 

tulburări în cadrul bisericilor autocefale. Aceste poticniri sunt până la urmă normale, însoțesc 

istoria umanității. Teatrul de televiziune sacramental, printr-o abordare ecumenică poate crea 

punți între schisme și conflicte doar prin procedee artistice care firesc își au o întemeiere 

obiectivă. Arta adevărată reușește să evite până la urmă partizanatul politic, religios, comercial. 

Vehiculul emoției, amplificat astăzi de puterea mediilor audiovizuale, devine prin profesională 

stăpânire și practică, un redutabil instrument de educație spirituală, de încercare a salvării omului 

modern de asaltul materialist al vremurilor noastre. Cât de adevărat și de actual este răspunsul lui 
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Iisus Hristos dat satanei: „ Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care 

iese din gura lui Dumnezeu.”15 

Cu acest răspuns divin, înțelept, Mântuitorul face ca diavolul ispititor să se retragă. 

Prezenta Teză de doctorat, o susținere a noii poetici amplificate de impactul televiziunii 

devenită o forță globală, pledează pentru satisfacerea unei nevoi stringente de recuperare a 

omului total care conține în fibra sa identitatea, ce s-a pierdut în modernitate, a omului religios, 

așa cum scria Mircea Eliade în celebrul său eseu.16 

În țările fost comuniste, foamea de religios a devenit foarte activă după aproape un secol 

de abstinență în timp ce marile democrații occidentale se lasă purtate de o metafizică apatie ce 

pare un efect colateral al unei libertăți a drepturilor omului, trunchiat înțelese. 

Nu am propus în teoretizarea mea o întoarcere în timp, către un ev mediu timpuriu, bigot 

și răvășit de excesele de putere ale Bisericii, ci doar o recuperare a unei experiențe umane 

integratoare de tipul omului renascentist. Teatrul de televiziune sacramental nu va schimba 

lumea așa cum artele nu au putut eradica răul de toate tipurile, valurile de sânge ale istoriei, 

fundamentalismele, impasurile suicidale individuale. Probabil că nici religiile monoteiste nu au 

putut face asta, dar ar trebui să ne închipuim o istorie văduvită de prezența și epifania Treimii. 

În mod sigur, principiul negativ al răului ar fi putut face ravagii mai mari, de neînchipuit. 

Consider că și din aceste motive generale, ar trebui create drumuri artistice pentru descoperirea  

Binelui prin talent și moderație.O întoarcere către Dumnezu, spre mântuire și salvare. 

Nu doresc să supralicitez vreun caracter eroic sau singular al organonului unui nou 

instrument mediatic. Înțelegem că  nu putem salva sau  schimba lumea. Dar putem încerca, 

făcând parte și noi dintr-un arsenal estetic, filozofic și artistic, complex. Ingerințele teatrului de 

televiziune sacramental sunt de mult asumate de artele tradiționale. În fapt, cred într-un model 

de aliniere specific umanismului universal, aplecarea televiziunii către modele culturale 

tradiționale, sperând doar la adăugarea unor voci noi care se pot face auzite mult mai vibrant prin 

puterea universală a televiziunii, suma unor tehnici sincretice fără precedent.  

                                                 
15 Matei 4,1-11, Luca 4,1-13. 
 
16 Mircea Eliade, Sacrul și profanul, Editura Humanitas, 2013. 
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De aceea am analizat și adus în discuție posibilitățile acestei noi modalități de creație care 

se poate baza pe suma tuturor experiențelor artistice din trecut și viitor.  

Desigur, televiziune sacramentală va avea nevoie de sprijin economic, bugete de 

producție ce nu țintesc profitul imediat. Nu mă iluzionez că acest instrument sincretic de dialog 

între om și Dumnezeu, pe fond mediatic și artistic, va învinge într-o competiție cu televiziunea 

comercială. Canalele de entertainment nu trebuie diabolizate. Ele își au rolul lor în optimizarea 

individului statistic, îl bucură, amuză, încântă adesea facil, dar îl pot feri de angoasele zilnice. 

Până la urmă și tipul de televiziune pe care îl propun apelează la toate simțurile omului, la 

nevoile sale de a fi  distrat, și pus pe gânduri. 

Nu doresc decât o posibilitate a omului de a alege dintr-o ofertă mediatică ceva mai largă. 

Din această cauză m-am străduit să adaug orizontului tematic, estetic, al noului tip de teatru de 

televiziune tragicomedia, muzica, melodrama și mai ales interpretările religioase apocrife, fără 

nicio frică de acuzații blasfemice. Acest tip de expresivitate nu se confundă cu teologia 

dogmatică. Cel mai departe de acest nou tip de teatru TV este prozelitismul religios. El nu 

trebuie confiscat pentru a deveni un mesager de tip liturgic. Teatrul de televiziune sacramental 

pentru care pledez nu se substituie Bisericii care își are calea sa regală, dogmatică și metode, 

ritualuri complexe ce nu pot fi imitate. Spectrul tematic este nelimitat, include mitologie generală 

și toată gama de autori profani, de la textul arhaic al Epopeii lui Ghilgameș, trecând prin temele 

biblice ale Vechiului și Noului Testament, prin teatrul greco-roman, teatrul Evului Mediu, către 

Renaștere cu Cervantes și Shakespeare, apoi continuă cu Clasicismul European de la Racine la 

Molière, și se poate avânta către modernitate până la Eugen Ionescu și autori contemporani. Nu 

trebuie să ne ducă în eroare aplecarea mea asupra unor texte cu caracter doar aparent pronunțat 

religios, precum piesa lui Jean Routrou sau analizele aplicate lui Oscar Wilde, Valeriu Anania 

sau Radu Stanca. Am considerat că pentru claritatea demonstrației este nimerit să aduc în 

discuție piese cu o mai certă orientare religioasă, tematică biblică, dar n-am exclus alegerea și 

interpretarea oricărui text dramatic din milenara istorie literară dramaturgică. Am inclus astfel 

experiențe proprii de teatru și televiziune ce glisează într-un  univers metafizic variat precum 

Trei surori de A.P. Cehov, Poveste de iarnă de William Shakespeare și Apostolul Bologa după 

Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu. Care ar fi legătura acestor opere celebre cu 

sacramentalul? Niciuna în afara unei anumite viziuni regizorale. Ca și alte texte, au fost și sunt 
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reinterpretate în forme și viziuni spectaculare diferite, așa cum se întâmplă cu oricare 

capodoperă. Libertatea de inspirație tematică oferită teatrului de televiziune sacramental este 

limitată doar de viziunea regizorului care optează pentru modalitățile subiective de citire și 

punere în scenă, în acest caz specific, întemeiate pe metafora sacră.  

Teatrul de televiziune la care visez este un model spiritual divers și sincretic care nu 

produce o violare în numele misticii, ci un act de iubire și înțelegere. Este un exercițiu de 

admirație dedicat și autorului dramatic, literar, scenaristului, prin descoperirea artistică a unor 

taine dincolo de formalism, prozelitism sau excesivă dependență de un canon estetic limitat.  

Organonul, poetica, teorile ce le-am expus la fundamentarea unei noi orientări mediatice 

nu sunt decalogice. Nu sunt săpate în piatră sacrosantă, ci lasă și chiar cheamă la libertatea de a fi 

încălcate. Principiile teoretice sunt orientative, o busolă ce este folosită uneori contra pericolului 

rătăcirii chiar în propriile postulate. Posibilitățile tematice și tehnice sincretice nelimitate au o 

motivare salvatoare și perenă: Dumnezeu este sau se ascunde oriunde, chiar și în inima celui ce-I 

întoarce spatele, nu crede sau nu poate crede în El. Creația reușită, de orice fel este de natură 

divină, actul creator uman imită Creatorul fie că o recunoaște sau nu. Nu generalizez dar aproape 

în orice partitură dramatică bine realizată putem descoperi teme mitologice, reflexe mai mult sau 

mai puțin acute ale Dumnezeului viu. Dar, bineînțeles, acolo unde nu este loc pentru așa ceva nu 

trebuie incluși îngerii cu forța. Teatrul de televiziune sacramental nu este tezist sau partizanul 

unor teorii impuse, nu dorește să creeze o școală sau un curent. Este doar propunerea unei 

alternative la un curcubeu de nuanțe artistice și modalități de televiziune și educație spirituală. 

Ca o concluzie generală a temei propuse în teză subliniez: nu trebuie considerată fundamentalistă 

sau fanatic religioasă. 

 Ar fi un eșec spectaculos dacă domeniul vizat de mine s-ar abate cumva de la normele 

libertății artistice și culturale. 

Nu voi uita niciodată – și doresc ca și telespectatorii să fie convinși de asta – că 

televiziunea are totuși particularitățile sale și nu se poate transforma într-un limbaj de 

propagandă fie și pentru cauza nobilă a misticii și spiritualității. 



20 
 

Am dorit doar o posibilă revigorare a energiilor unor părți din limbajul de televiziune 

pentru a veni în sprijinul unei forme educative prin emoție artistică, dar și catharsisul  

spectatorului secolului XXI asaltat de prea multă superficialitate subjugată comercialului. 

Locul unde doresc să clădesc un nou concept de televiziune nu este inoportun și lipsit de 

experiențe glorioase. Teatrul TV în forma sa populară și de mare succes are tradiție în România, 

el însoțind grila Televiziunii Naționale încă de la înființare, acum peste 60 de ani. Noul teatru 

de televiziune este menit să continuie și să se inspire din munca unor maeștri ce au constituit 

Arhiva de Aur cu creații memorabile. Acest tezaur poate fi îmbogățit și în direcția propusă de 

mine. Încurajat de experiența acumulată practică (filmul /scena) și teoretică (cercetările pentru 

teza de doctorat), viitorul meu proiect este aducerea pe micul ecran a piesei Magazinul 

bijutierului scrisă de Sanctitatea Sa, Papa Paul al II lea. De asemenea, am dorit să atrag atenția 

asupra faptului că noul gen de teatru TV nu poate rămâne elitist și va trebui să-și găsească o cât 

mai largă audiență. De aceea am propus, într-o primă etapă, teleplayul Domnișoara Nastasia, 

după G. M. Zamfirescu, ca exemplu pentru atractivitatea publică majoră. Proiectul va îmbina 

tragicul cu melodrama și comedia sub forma unui musical împlinit și datorită cântecelor remixate 

ale Mariei Tănase. 

De-a lungul acestei teze am folosit sintagma noul teatru de televiziune pentru cel de 

insprație sacramentală. Modelul propus este nou mai mult prin juxtapunerea și rearanjarea unor 

teme clasice care au făcut istorie. Dar elementul cu adevărat nou pe care îl subliniez la încheierea 

lucrării este faptul că am formulat un concept care susține inspirația sacramentală în limbajul 

teatrului de televiziune, oferind sacrului un vehicul modern, global, capabil să ducă prin aer 

sau cablu mesaje inedite. 

Este și acesta, cred,  un mod de a încerca întoarcerea feței omului contemporan către 

Dumnezeu, în spiritul afirmației lui Mircea Eliade că doar omul religios este ființa deplină, 

integrală, totală. Am scris în teză despre sincretism, prin redescoperirea Icoanei. Un obiect de 

artă plastică având puterea transfigurării prin sfințire, astfel încât poate deveni un model pentru 

teatrul de televiziune sacramental. Mâna creatorului de nou conținut mediatic este și ea 

condusă de harul lui Dumnezeu, precum mâna meșterilor iconari.  
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Personalitățile din varii domenii, despre care am vorbit aici, m-au făcut să cred că nu sunt 

singur și că o ,,pregustare a raiului” teatrului de televiziune sacramental rezidă și în experiența 

altora. Pentru a fi rezistent, categoric noul concept mediatic are nevoie de tradiție și  rădăcini. 

Am descoperit și resădit aceste rădăcini, prin dese citate și ,,aduceri la rampă” a unor 

experiențe valoroase din trecut și din prezent. În încheiere reamintesc  vorbelor unui genial 

regizor care m-au influențat în alegerea fascinantei teme a tezei mele doctorale, o sursă-resursă, 

inspirațională de care m-am folosit în construcția acestui edificiu teoretic.  

Este evident de ce mă gândesc cu admirație dar și cu pietate la Andrei Tarkovski maestrul 

tuturor celor dedicați artei autentice:  

,, Creația este unul dintre momentele de preț în care ne asemănăm Ziditorului; de 

aceea, n-am crezut niciodată într-o artă independentă de Ziditorul suprem, nu cred într-o artă 

fără Dumnezeu. Sensul artei este rugăciunea, este rugăciunea mea. Dacă această rugăciune, 

dacă filmele mele pot aduce oamenii la Dumnezeu, cu atât mai bine. Atunci viața mea își va 

căpăta întregul sens: acela, esențial, de a sluji.” 17 

  

                                                 
17 Andrei Tarkovski,  Sculptând în timp, Editura Nemira, 2015, p. 185 
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