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Scopul acestei lucrări este de a cerceta în ce măsură arta 

teatrului mai este fidelă rostului său inițial, fundamental. 

La origini, practicile teatrale au izvorât din nevoia omului 

de a comunica cu zeii. Oare în ce măsură mai este valid astăzi un 

astfel de demers? Câtă nevoie mai are omul tehnologizat, omul 

universului virtual, de trans-mundan, de meta-fizic? Și chiar 

presupunând că identificăm această nevoie, cine este acela care 

va lua asupra lui responsabilitatea unui astfel de demers 

esențial? Cine este creatorul de teatru azi, și care este locul lui în 

societate, în sistem, în lume? Este actorul, este cel-care-scrie-

teatru, este regizorul? 

Sute de ani actul teatral a fost tributar textului, fiind 

considerat o anexă a literaturii. Dramaturgul era zeul intangibil 

care dicta asupra acestuia, iar meșteșugarii care lucrau cu textul 

erau executanții. 

Când a apărut pretenția, ambiția, de a considera arta 

teatrului o artă de sine stătătoare? Cum a fost posibilă apariția 

spectacolului de teatru ca operă de artă, și care au fost primii lui 

plăsmuitori și adepți? 

În ce măsură, efortul lor de a legitima teatrul ca operă de 

artă de sine stătătoare, va face recurs la originile fundamentale 

ale actului teatral, la ritual, la mit, la sacru? 

Are șanse arta teatrului de a fi revalorificată? Poate fi 

nostalgia funcțiilor sale sacre un motor suficient de puternic și 



de legitim pentru o astfel de reinvestire? Mai este necesară azi, 

în era tehnologiei și a virtualului, arta teatrului? 

  Este dramaturgul ca autor-de-text-scris o specie pe cale de 

dispariție? Sau asistăm mai degrabă la disoluția lui în autori noi, 

în specii noi de autor, în noul poet?  

Este într-adevăr regizorul de teatru cel care își va asuma 

misia și statutul de nou-poet? Putem postula fără îndoieli și 

rețineri că el este noul autor, cel în căutarea căruia se află arta 

teatrului în efortul ei permanent de a se auto-defini și de a se 

legitima? 

Demersul acestei lucrări începe de la o posibilă definire a 

artei teatrului, în propriul ei sistem de referință. Dar există oare 

așa ceva? 

Prima parte face referire la teatru în accepțiunea și tradiția 

lui occidentală, vestică, cu foarte puține referiri la tradiția 

teatrală orientală. 

Conține o analiză a relației text scris – manifestare teatrală, 

punctând anumite momente istorice precise (vezi commedia 

dell’arte).  

Baza (definiția de pornire) provine din dicționarul lui 

Patrice Pavis, cea mai relevantă și completă lucrare tip dicționar, 

care sintetizează toți termenii ce au legătură cu arta teatrului. 

Apoi este analizată confuzia dintre textul scris și actul scenic 

propriu-zis, o confuzie legitimă dată fiind istoria teatrului, dat 

fiind faptul că timp de secole teatrul a fost asimilat/confundat cu 

textul scris care stă la baza reprezentării teatrale. 



Ulterior, de-a lungul capitolului, m-am oprit asupra 

termenilor ritual, sacru, nostalgie . Sunt făcute referințe la 

Strindberg și Artaud. Acești doi creatori și teoreticieni de teatru, 

sunt analizați comparativ din punctul de vedere al raportării la 

textul scris în angrenajul artei teatrului. 

Un moment aparte în privința relației text scris-reprezentare 

și reprezentație teatrală este momentul commedia dell’arte, 

căruia îi este atribuit un segment distinct în cadrul primului 

capitol. 

 

 În partea a doua a lucrării m-am oprit asupra spectacolului 

de teatru ca operă de artă, cu trimiteri precise la cei care, 

bântuiți de un soi de nostalgie a funcției sacre a actului teatral, 

au încercat, în a doua jumătate a secolului trecut, o revitalizare a 

acesteia. Cei analizați din punct de vedere teoretic și biografic 

sunt: Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Peter Brook, Pippo 

Delbono. Am făcut și o scurtă incursiune în spațiul teatral 

românesc. M-a interesat dinamica unor întâlniri teatrale în care 

cei de mai sus au fost pionii principali. M-au interesat 

influențele și contaminările reciproce ale unor creatori de teatru, 

de altfel originali și fertili.  

În partea a treia a lucrării în prim-plan este omul 

contemporan și societatea. Am făcut o analiză a sacrului din 

perspectivă filosofică, holistică, trecând granița strictă a artei 

teatrului. Dar m-am întoars mereu la ea, ca reper. La arta 

teatrului, la creatorul de teatru în era tehnologiei și a 

internetului. 



Am analizat, de la origini și până în prezent (pe axa 

Antichitate – Ev Mediu – Renaștere – Modernitate – Post-

Modernitate), transformările sacrului și dinamica modurilor sale 

de manifestare. Am observat care este rolul și locul poetului 

(implicit al autorului teatral), în desfășurarea acestei axe. 

Totul, pentru o mai bună înțelegere a specificităților artei 

teatrului, a rostului său în prezent, în relație cu textul scris, cu 

spectatorul, cu lumea înconjurătoare. 

Argumentate la modul științific, concluziile finale sunt (și) 

de natură practică, cu scopul de a însoți un demers teatral 

personal. 

Motorul principal pe parcursul lucrării a fost apetența 

pentru actul de a întreba. 

  Dacă în primele două capitole ale lucrării am făcut 

trimiteri la termenii de sacru și ritual, prezenți în actul teatral ca 

fiind definitorii pentru esența și rostul acestuia, în capitolul trei 

am elaborat un cadru teoretic mai larg pentru a putea înțelege 

mai bine cauzele și efectele evoluției teatrului actual, cât și noile 

raporturi dintre autor-regizor-actor-spectator. 

Pentru început, am definit poetul ca un tip nou de creator, 

care depășește sfera poeziei, așa cum a fost ea înțeleasă în mod 

tradițional. Noul poet este un creator de noi forme artistice, care 

forme sunt valoroase pentru că transcend realitatea cotidiană. 

Din greaca veche, poiein se poate nuanța în limba română prin a 

crea și se poate contopi în a face. Poetul, așa cum este definit în 

acest capitol, nu scrie numai poezii. El trăiește în virtutea 



creațiilor sale, a aducerii în existență a transcendentalului prin 

tot ceea ce face – fie că este teatru, muzică, etc. 

După ce am definit termenul de poet, am căutat câteva 

răspunsuri la o primă întrebare: ce este noul? Pentru a da un sens 

mai specific acestei întrebări prea generice, am apelat la 

termenul de paradigmă. Noutatea înseamnă astfel o schimbare de 

paradigmă, o rupere internă, o dezlegare de tradiție. Evoluția 

oricărui domeniu al culturii umane se reflectă istoric prin diverse 

schimbări de paradigmă, prin nenumărate revoluții. În acest sens, 

istoria culturii occidentale este suma tuturor acelor noutăți 

radicale care au zguduit vechile principii și practici: inventarea 

tiparului, operele lui Shakespeare, descoperirea undelor radio, 

apoi apariția Internetului, spre exemplu. Perspectiva mea asupra 

istoriei a ales acele momente-cheie care au avut atunci și mai 

ales au acum relevanță în căutarea unor posibile argumente.   

Formularea tezei se face în domeniul artelor dramatice, 

unde noii poeți sunt acei creatori care au redefinit standardele și 

valorile teatrului. Asemeni lui Nietzsche în filosofie, Strindberg 

și Artaud au propovăduit în teatru necesitatea abandonului 

vechilor cutume, al tradiției. 

Dar în acest punct ne lovim de un paradox: toate-s noi și 

vechi sunt toate. Faptul că în orice domeniu apar noutăți radicale 

nu este o noutate. Perspectiva aceasta, pe care am numit-o 

istoriografică deoarece se apleacă doar asupra celor mai 

relevante puncte de răsturnare a istoriei, a adus discursul, din 

preajma Glossei eminesciene, în apropierea tezei contrarii celei 

de la început: nimic nu este nou în esență, ci doar în formele sale 



exterioare. Rene Guenon, ca nostalgic al vremurilor de glorie a 

omenirii, vedea în prezentul său doar decăderea valorilor 

umanității. Pe aceeași parte, Martin Heidegger susținea că omul 

s-a îndepărtat de esența ființei sale – dasein – deoarece nu-și mai 

trăiește viața ca o operă de artă, ci urmând din comoditate rețete 

prefabricate.  

În acest context al antitezei, noii poeți pot fi văzuți ca 

revoltați, damnați și captivi în orizontul steril al înnoirii 

distructive. Cele două perspective se pot oare reconcilia?    

Deoarece dinamica relației autor-regizor s-a schimbat de-a 

lungul istoriei teatrului occidental, în a doua parte a celui de-al 

treilea capitol aspectele teoretice se concentrează asupra 

diminuării statutului autorului. Oare noul autor să fi dispărut pur 

și simplu? Funcțiile sale tradiționale par să fie preluate de către 

regizori, de către noii poeți.    

Pentru a răspunde, este nevoie de elaborarea unui cadru 

mai larg al problemei. 

Înțelepții Greciei Antice, presocraticii, au fundamentat în 

diverse moduri principiile de cunoaștere a Naturii, a lumii. Dar 

aceștia au lăsat o mare moștenire Europei: Rațiunea – 

posibilitatea omului de a cunoaște în mod obiectiv legile naturii. 

Astfel, de acum două milenii, unitatea gândirii mitice, ritualice, 

s-a fisurat. Pornind treptat pe calea Rațiunii universal 

explicative, omenirea și-a transformat mijloacele de a trăi sacrul. 

Odată cu dezvoltarea societăților seculare moderne, s-a constatat 

desacralizarea unor aspecte ale culturii occidentale. Teatrul a 



devenit o artă modernă, pierzându-și funcția sa primară, de a 

sărbători transcendentalul. 

Voi porni de la premisa că în organizarea societății 

Greciei Antice, în principiile sale supreme și în mentalitatea 

colectivă, sacralitatea a avut cea mai semnificativă importanță. 

În contextul social antic grecesc, totul a fost sacru, nu numai 

teatrul. Marile tragedii care s-au jucat în teatrele antice au fost o 

parte organică a marilor sărbători religioase. Deloc întâmplător, 

în vecinătatea templelor și a misteriilor, grecii au construit 

amfiteatre. Dimensiunea civică democratică a teatrului antic 

grecesc nu a exclus sacrul, ci l-a cultivat. Dar sacrul nu se poate 

petrece decât în timp. Pentru gândirea rațională, elaborarea, după 

încercări de secole, a unui calendar nou, bazat pe legi obiective, 

a constituit o mare victorie a spiritului uman, iar consecințele au 

fost pe măsură. Odată cu Renașterea și mai ales în modernitate, 

timpul omului se va organiza după un nou criteriu – eficiența 

raportului muncă-odihnă. Timpul acordat sacralității s-a diminuat 

semnificativ. Societatea modernă, prin evoluția și dezvoltarea 

tehnologică, va permite individului să petreacă tot mai mult timp 

izolat de comunitate. Timpul sacru, al sărbătorii și comuniunii, 

devine, din imperativ civic, o opțiune; individul modern are 

libertatea de a-și trăi noua viață seculară, îndepărtându-se de 

vechile practici sacre. Activitatea de con-sacrare a spiritului 

colectiv se va scufunda în marea de noi activități private, pe cât 

de necesare pe atât de domestice.  

Memoria colectivă a unei societăți își păstrează valorile 

sub forma idealurilor sale, a principiilor de identificare și 



diferențiere. Sacrul s-a păstrat astfel prin intermediul inefabilei 

legi a apartenenței la familie, trib, comunitate. Tragediile antice 

înfățișau sacrul prin mijloace care totuși au fost treptat-treptat 

depășite. Teatrul modern și mai cu seamă cel contemporan, mai 

posedă asemenea mijloace de revelare a sacrului? Prin mijloacele 

sale actuale, teatrul pare să fie capabil de a-și aduce spectatorii 

în stări fără precedent.  

Dacă aceste stări fără precedent au la bază impresii 

subiective, se poate spune în mod paradoxal că aceste stări fără 

precedent, în esența lor, au fost trăite și de către spectatorii din 

Antichitate. Dacă aceste stări fără precedent însă nu ar fi doar o 

impresie, ci un fapt demonstrabil într-un fel obiectiv, atunci 

teatrul actual ar elucida un mister al lumii, ar putea răspunde 

unor mari întrebări filosofice.  Ce mai este sacru în tot ceea ce 

primim astăzi când mergem la teatru? 

 

Ideea de Autor al operei de artă s-a modificat de-a lungul 

istoriei. Prin inventarea și răspândirea tiparului, i s-au oferit 

acestuia mijloace mai accesibile de a-și proteja și păstra mai bine 

creația. Vreme de câteva secole, textul scris a rămas dovada 

concretă a creației și deasemenea un puternic argument al istoriei 

artei. Așadar autorul de text dramatic, Autorul, cel care în trecut 

poseda toate prerogativele creației sale, a fost parte dintr-un 

mecanism cultural aflat în schimbare. Odată cu depășirea 

supremației tiparului, iar omenirea intrând în era mass-media, 

Autorul și-a pierdut tradiționala întâietate. Obiectivitatea 

informației (nevoia de Rațiune) a început să fie preferabilă 



subiectivității creației (nevoia de Sacru). Începând cu secolul 

XX, memoria colectivă a societății Occidentului s-a alimentat 

tot mai mult cu informație și a uitat puțin câte puțin rostul 

creației.       

Aflată așadar într-o tendință (aparent!) îngrijorătoare, 

cultura omenirii postbelice a intrat într-un vortex al schimbărilor 

radicale și rapide, care au îndepărtat-o și mai mult de 

orizonturile sacralității. Secularizarea religiilor, laicizarea vieții 

cotidiene, au culminat în manifestul social al tinerelor generații 1. 

Post-modernismul și era digitală au confirmat panica creatorilor 

„nostalgici” că nu se mai poate pune nimic în locul sacrului 

pierdut, dar deasemenea a oferit perspective fără precedent 

creatorilor „optimiști”. 

Această separare drastică, pe tabere, a tipurilor de 

creatori, poate genera capcane pe care le-am evitat de la început. 

Din fericire, încă în realitate, creatorul de valoare artistică 

universală depășește granițele și clasificările teoretice, rămânând 

pur și simplu un om creator.  

Mashall McLuhan a evidențiat paradoxurile 

comunicaționale ale omului societății informaționale. Mediul 

rațional, obiectiv, grafic, este rece (conferințele, cursurile, etc.). 

Mediul emoțional, subiectiv, auditiv, este cald (concerte live). 

Între acești doi poli mediatici teoretizați de McLuhan, masele 
                                                             
1
 � În acest context, anul 1968 poate fi considerat emblematic în raportul de forțe dintre vechiul 
sacru și noul sacru. O privire elementară asupra evoluției psihedelismului, cu influențele sale mistice de 
origine asiatică, arată că vechile metode de a accesa sacrul au fost depășite cantitativ de noile metode – 
slujba religioasă tradițională a fost înlocuită cu transa indusă în ringul de dans. (Messa vs. Dancefloor. Pe 
scurt, mult prea pe scurt!)  
 



asistă concretamente la un spectacol imens, un melanj mediatic 

transmis în timp real, în mediul virtual global. Dacă Shakespeare 

a spus că Lumea este o scenă, McLuhan a făcut un update: de 

acum, Scena omului este cosmosul.  

 

Concluzii. 

 

Omenirea actuală și-a modificat valorile în mod radical de 

câteva ori. Pe acest drum, ea a pierdut contactul cu străvechiul 

Sacru. Dar nevoia de un nou sacru a făcut ca unii creatori-

regizori – numiți de mine aici noii poeți  – să-și continue 

căutările tocmai în pofida condițiilor puse de societatea de 

consum mediatic. Dacă, după cel de-al doilea război mondial, 

autorul Eugene Ionesco declara că cinematograful a preluat 

funcțiile teatrului și ale literaturii, astăzi autorul dramatic s-a 

izolat și mai mult în universul creațiilor sale; eventual unul 

dintre textele sale scrise vor primi o infimă șansă de a pătrunde 

pe Scena cosmică actuală.  

Majoritatea punerilor în scenă se află la granița dintre 

arte. Multidisciplinaritatea a devenit o normă. În întâmpinarea 

jocului actorului vin astăzi mijloace tehnice extraordinare: 

roboți, holograme. Resursele materiale utilizate în unele 

spectacole depășesc cele mai temerare vise ale creatorilor din 

vechime. 

În paralel, în piețele istorice ale orașelor, în imense centre 

comerciale, pe stadioane, se desfășoară evenimente grandioase – 

concerte, întreceri sportive. Acesta să fie noul sacru?  



La o analiză mai atentă, ele nu garantează mai nimic 

dincolo de invazia simțurilor spectatorului. În cel mai bun caz 

ele ne reamintesc vag de structura sărbătorilor antice.  

În „ecuația” aceasta de patru cunoscute, ale funcționării 

teatrului (autor-regizor-actor-spectator), se pare că veriga slabă 

ar fi spectatorul. Tocmai acela care, deși este rugat la începutul 

spctacolului să-și închidă telefonul, nu o face. Și slăbiciunea nici 

măcar nu este aceasta: cel mai adesea, el uită să-și deschidă 

sufletul.  

Dar, pentru că intenția acestui capitol nu este de a trage 

concluzii care să arunce vreo vină asupra cuiva, rămân cu 

speranța că acele căutări ale noilor poeți nu sunt și mai ales nu 

vor deveni inutile. Nu este dificil de evidențiat cu ce se luptă 

noii poeți: cu ignoranța involuntară, atât cea individuală cât și 

cea colectivă. Pentru cei rătăciți în oceanul real-virtual, obosiți 

de atacul senzorial zilnic, nu mai este nic timp, nici loc de o 

nouă poezie. În noul sistem de legi ale societății de consum, 

teatrul este o insulă obscură, fără prezență semnificativă în 

mediul online. Dar tocmai pentru că s-ar putea să fie așa, toate 

acestea vor fi puse în cumpănă de inefabila clipă, când într-un 

oarecare spectacol din viitorul omenirii se va crea o punte cu 

trecutul acesteia. 
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