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Metode moderne de predare a limbii engleze  

pentru adolescenţi. Jocurile teatrale1
 

                              

 Ana VICOVAN –  

studentă Master Pedagogie Teatrală, an II 
 

 

Rezumat: Având în vedere că, atât pentru a înțelege diverse implicații culturale, prezente în 

viața de zi cu zi dar și pentru lărgirea orizontului comunicării, limba engleză a devenit un limbaj 

universal recunoscut la nivel mondial, exercițiile teatrale făcute cu scopul de a introduce, a 

exersa și a repeta elemente de vocabular, de gramatică și de pronunție, sunt o modalitate 

excelentă de a facilita înțelegerea și utilizarea acestui limbaj în diverse contexte posibile. 

 

Cuvinte cheie: limba engleză, jocuri teatrale, creativitate, comunicare, educație 

 

 

„Marea funcție a artei este comunicarea, deoarece înțelegerea reciprocă este o forță cu 

rolul de a uni oamenii, iar spiritul comunicării este unul dintre cele mai importante aspecte ale 

creativității artistice. Operele de artă, spre deosebire de cele științifice, nu au scopuri practice, în 

sensul material al cuvântului. Arta este un meta-limbaj, cu ajutorul căruia oamenii încearcă să 

comunice unii cu ceilalți; să împărtășească informații despre ei și să asimileze informații despre 

alții”
2
. Dobândirea și exersarea diverselor capacități de comunicare este un avantaj pe care 

oricine îl poate utiliza în diversele situații în care se află în viața de zi cu zi. Nu este neapărat 

necesar ca scopul final să fie manifestarea artistică în sine. În cazul în care scopul este 

studierea unei limbi străine, accentul se pune de asemenea pe comunicare. Elementele de 

gramatică și de vocabular pot fi aprofundate cu ajutorul exercițiilor de creativitate, iar pronunția 

se poate exersa prin exerciții de vorbire, de ritm și de coordonare. 

Lucrul în cadrul atelierelor de teatru implică întotdeauna lucrul în echipă. Prin diverse 

jocuri și exerciții teatrale, fiecare participant va avea oportunitatea de a descoperi atât 

necesitatea lucrului alături de colegi, cât și propriile sale mecanisme de a funcționa într-un 

colectiv creativ. Avantajele acestor experiențe vor fi de folos nu numai în cadrul manifestărilor 

artistice, dar și în societate, în general. De aceea este extrem de important ca elevul să fie 

condus în direcția integrării și a cooperării cu toți cei cu care are oportunitatea de a lucra. 

Cu toate acestea, având în vedere faptul că adolescența este etapa vieții în care se 

manifestă nenumărate conflicte destul de puternice, atât interioare cât și cu cei din jur, există 

întotdeauna posibilitatea nașterii anumitor înfruntări sau contradicții chiar în timpul atelierului de 

teatru.  

În cartea Games for those who like to say no, autorul Chris Johnston menționează 

faptul că „nu este o greșeală să subestimezi satisfacția pe care o poate aduce cuiva provocarea 

unui conflict în spațiul de lucru. Conflictul este antrenant, stimulează energia și dă peste cap 

ordinea lucrurilor. Conflictul creează dramaticul (și nu de aceea suntem aici?), ajutându-mă ca 

participant să externalizez ceea ce simt în interior. „Okay, oamenii ăștia nu sunt responsabili 

pentru sentimentele mele de disperare, dar asta este destul de irelevant în momentul de față. 

                                                           
1
 Fragment din lucrarea de disertație: Ana Maria Victoria Vicovan, Metode moderne de predare a limbii engleze  

pentru adolescenţi prin jocuri teatrale, coord. conf.univ.dr. Camelia Popa, susținută în iunie 2020. 
2
 A. Tarkovsky, Sculpting in Time. Reflections on the Cinema, 2016, pp. 39-40. 
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Măcar, atunci când conflictul se află acolo afară și nu aici înăuntru, atunci mi se confirmă un 

adevăr de bază: viața e tâmpită, okay, și chiar acum am niște probleme care nu pot fi rezolvate. 

Și cu siguranță că nu pot fi rezolvate de tine”
3
.  

Un adolescent pus în fața unuei situații conflictuale va avea, poate, același monolog 

interior, este deci important ca cel care coordonează atelierul să fie pregătit și pentru posibilități 

de acest fel. În fața acestei atitudini, spune Johnston, deși tentația coordonatorului ar putea fi să 

propună un alt joc, sau să încerce cumva să rezolve problema, poate fi mult mai benefic pentru 

toate persoanele implicate dacă acel participant face o pauză și privește din afară ceea ce se 

lucrează. O astfel de situație poate fi privită ca o oportunitate de a adăuga, sau de a crea, în 

funcție de caz, activități prin care ceea ce poate părea o problemă inițial, să devină o lecție de 

viață. Astfel, va deveni cu mult mai evident faptul că ceea ce se învață la atelierul de teatru este 

inspirat din și va putea fi pus în aplicare în viața de zi cu zi, oglinda căreia este, până la urmă, 

teatrul. 

 

Lucrul cu grupuri dificile – Chris Johnston 

 

Chris Johnston este un om de teatru și scriitor care experimentează de câteva decenii 

lucrând cu diverse grupuri de tineri aflați în postura de a fi excluși sau marginalizați de 

societatea în care trăiesc, fie din cauza faptului că au petrecut timp în închisoare, fie pentru că 

au optat pentru rolul de rebel fără cauză.  

Pentru a reduce excluziunea socială, el folosește workshop-uri de jocuri teatrale 

adaptate specific pentru grupurile cu care lucrează. În cartea Drama games for those who like 

to say no, este pusă în evidență valoarea jocului teatral în procesul de incluziune socială. 

Johnston vorbește despre imensa importanță a clarificării scopului și a mijloacelor sau a 

strategiilor folosite în activitățile care implică mecanisme artistice în lucrul cu grupurile vizate. 

Autorul atrage atenția coordonatorului de workshop asupra unui factor important: „conduci o 

serie de workshop-uri de teatru nu ca să ajungi la sfârșitul lor și să pleci simțindu-te obosit, 

exaltat și mulțumit de tine într-un mod absurd, ci ca să reușești altceva: să pui în practică o 

experiență care a produs o schimbare în rândul părților implicate. Obiectivul vizează de obicei 

ceva aflat deasupra sarcinii imediate”
4
. Iar acest obiectiv major, căruia i se subordonează toate 

strategiile posibile, este dezvoltarea și integrarea socială. 

În funcție de contextul în care ne aflăm, există un număr de considerente importante de 

care să ținem cont înainte de începerea unei activități structurate, bazată pe jocuri teatrale. 

Răspunzând următoarelor întrebări coordonatorul poate concepe o succesiune de activități 

compatibile cu participanții la workshop și adaptate scopurilor urmărite. 

 Membrii grupului se cunosc între ei? 

 Sunt membrii grupului conștienți că formează un grup? 

 Participanții la activitate sunt prezenți de bună voie sau au fost obligați? 

 Care sunt așteptările participanților, dacă acestea există? 

 Care sunt așteptările celor care au autoritate asupra grupului? 

 Există membrii ai grupului cu nevoi speciale și cum vor fi acestea adresate în 

cadrul activităților propuse?
5
 

Răspunsurile acestor întrebări pot reprezenta punctul de plecare atât pentru un 

workshop de teatru cât și pentru o programă educațională bazată pe exerciții teatrale, adaptate 

                                                           
3
 C. Johnston, Drama Games for Those Who Like to Say No, Nick Hern Books, London, 2010, p. xxvi. 

4
 Ibidem, p. xxi. 

5
 Ibidem, p. xix. 
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unui grup existent de studenți. Educația artistică nu ar fi posibilă fără un proces real și practic de 

introspecție, care duce la o conștientizare a propriilor emoții și ale efectelor acestora asupra 

propriei persoane dar și asupra celor din jur.  

Valoarea autocunoașterii pe diverse planuri psihologice este evidențiată de Daniel 

Goleman prin termenul de alfabetizare emoțională. Acesta vorbește despre consecințele 

analfabetismului emoțional, menționând ca exemplu conflictele armate care au avut loc în unele 

licee din New York, ai căror principali factori determinanți sunt lipsa mijloacelor interne de a 

rezolva neînțelegeri pe căi pașnice sau de a se adapta schimbărilor. Aceste evenimente au dus, 

în consecință, la inițierea și implementarea în sute de școli publice din Statele Unite ale Americii 

a unui curs preventiv de alfabetizare emoțională. Este vorba despre „Programul de rezolvare 

creativă a conflictelor”, care funcționează ca program de prevenire a violenței cu rezultate 

vizibile pe termen lung, chiar și dincolo de orele de clasă.  

Următorul exemplu ilustrează unul din tipurile de exerciții abordate: „elevii se gândesc la 

un mic pas realist, indiferent cât de mic, care ar fi putut ajuta în aplanarea unui conflict pe care l-

au avut. Un alt exercițiu presupune că elevii trebuie să joace o scenă în care o soră mai mare 

încearcă să-și facă temele și se enervează că sora mai mică a pus o casetă cu muzică rap cu 

sonorul mult prea tare. Supărată foc, sora mai mare oprește caseta, în ciuda protestelor surorii 

mai mici. Clasa trebuie să găsească soluții care ar fi putut funcționa și care ar fi presupus ca 

ambele părți, adică ambele surori să fie mulțumite în egală măsură.”
6
  

Deși programul este conceput pentru prevenirea violenței, beneficiile acestuia depășesc 

scopurile propuse inițial. Lărgirea spectrului competențelor emoționale pentru a-și înțelege și a-

și stăpâni impulsurile distructive sunt talente necesare oricărei persoane de-a lungul vieții, iar 

programul îi învață pe copii să trateze atât propriile sentimente cât și pe ale celorlalți cu empatie 

și afecțiune.  

Analizând diversele metode de abordare a unei educații incluzive ne putem da seama 

de nevoia ca profesorii să dețină, la rândul lor, anumite competențe care să le permită predarea 

în acest fel, deoarece orice proces educativ va progresa întotdeauna în ambele sensuri: 

profesor-elev și elev-profesor.  

 

Devised theatre ca modalitate de cunoaștere a limbii și culturii engleze 

 

Devised theatre este o formă de teatru care poate fi aplicată cu succes atât cu actori 

profesioniști cât și cu cei care nu au studii formale în domeniu. Există un număr vast de exerciții 

și jocuri teatrale de devised theatre care pot fi utilizate pentru a introduce fraze, cuvinte și 

expresii noi în vocabularul studenților, sau pentru a consolida informațiile învățate. Acestea pot 

porni de la un text deja existent, adaptat la nivelul celor care lucrează, sau se pot inventa texte 

în funcți de preferințele celor prezenți. 

 „Devised theatre este determinat și definit de un grup de oameni care stabilesc o 

structură de lucru inițială, pentru a explora și a experimenta cu idei, imagini, concepte, teme, 

sau stimuli specifici care pot include muzică, text, obiecte, picturi sau mișcare. O reprezentație 

de devised theatre pornește de la grupul care o crează, în loc să pornească de la textul unei 

piese pe care altcineva a scris-o cu scopul de a fi interpretată. Produsul care rezultă din 

abordarea devised theatre este munca generată de un grup de oameni prin colaborare.”
7
 

Această formă de lucru poate reprezenta un instrument excelent atât pentru a introduce 

elemente de studiu atât la nivel începător cât și avansat. Nivelul ridicat de adaptabilitate al 

                                                           
6
 D. Goleman, Inteligența emoțională, Curtea Veche, București, 2008, p. 348. 

7
 Alison Oddey, Devising Theatre, Routledge Taylor and Francis Group, London, 1994, p. 1. 
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acestei metode de abordare o face potrivită pentru orice grupă de vârstă, iar în cazul 

adolescenților, în special, ea reprezintă o modalitate de a introduce și de a armoniza toate 

elementele necesare evoluției limbajului, a vocabularului și a exprimării în limba engleză.  

Alegerea jocurilor de teatru devised va fi făcută în funcție de evoluția participanților, de 

nivelul lor inițial, precum și de disponibilitatea lor creativă, construind progresiv fiecare etapă 

împreună. Încurajarea unei atmosfere de joacă și experimentare este elementul esențial în 

acest proces, limbajul devenind instrumentul prin care soluțiile sunt căutate, găsite și puse în 

practică.  

 

Avantajele jocurilor teatrale în procesul de predare-învățare 

 

Există nenumărate modalități de a include diverse tehnici teatrale în educație, incluzând 

școala primară și nu numai. Datorită faptului că elementul de bază al tuturor acestor activități 

este creativitatea, ele se pot dezvolta, adapta și reconfigura în funcție de scopurile urmărite și 

de caracteristicile membrilor grupului de participanți. 

Abilități precum atenția distributivă, concentrarea, spontaneitatea, imaginația, gândirea 

critică, concesia și colaborarea, gestionarea propriilor sentimente și emoții, vorbitul în public, 

coordonarea, comunicarea eficientă, adaptarea la situații noi, sunt doar câteva dintre avantajele 

activităților teatrale practicate sub forma jocurilor. De asemenea, efectele pozitive ale acestor 

exerciții nu se rezumă exclusiv la domenii artistice, ele pot fi la fel de folositoare în nenumărate 

situații din viața de zi cu zi a oricărui individ care face parte dintr-un grup social. 

 

Competențele dobândite de participanții la atelierul de teatru în limba engleză 

 

Pentru situația în care ne aflăm la nivel mondial în anul 2020, cunoașterea limbii 

engleze reprezintă o abilitate mai mult decât necesară. Deși studierea oricărei limbi străine ne 

oferă diverse avantaje importante, limba engleză în special, poate fi o punte esențială de 

comunicare între diverse culturi ale lumii, precum și o modalitate de abordare și înțelegere a 

nenumăratelor referințe din domenii culturale, politice, tehnologice etc. 

În același timp, procesul de învățare al acestei limbi străine este înlesnit față de altele 

datorită popularității de care se bucură, oferindu-le învățăceilor oportunitatea de a recapitula 

deverse elemente de vocabular într-o foarte mare varietate de modalități bazate pe domenii 

individuale de interes (filme, cărți, muzică, teatru etc.). 

Atelierul de teatru poate fi modificat cu ușurință pentru a satisface nevoile educative ale 

oricărei grupe de vârste, metoda prezentată mai sus fiind adaptată adolescenților. Aceasta 

cuprinde jocuri teatrale și exerciții pentru a exersa abilitățile copiilor de a-și utiliza vocabularul 

existent, dar și de a comunica eficient și de a pronunța în mod natural cuvinte și fraze specifice 

limbii engleze. Totodată, elementele creative introduse în cadrul atelierului de teatru în engleză 

au rolul de a stimula și de a dezvolta în paralel, imaginația, gândirea critică, vorbitul în public și 

utilizarea adecvată a vocabularului în funcție de situație. 

 

Referințe 
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Popa, Camelia, Noțiuni de psihologia educației și management al clasei de elevi, UNATC Press, București, 

2007 
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Jocul, principiile de învățare și aptitudinile specifice în 

Arta Actorului și în lucrul cu refugiații și migranții 

 

Mădălina MIHAI –  

studentă Master Arta Actorului, an I 
 

 

Rezumat: Arta Actorului, în al cărei studiu importanța jocului este discutată și răs-discutată, dar 

niciodată disputată, are multe în comun cu alte domenii de educație formală sau mai puțin 

formală. Înțelegerea aplicată a jocurilor în educație, a principiilor didactice și a aptitudinilor 

specifice este esențială și, odată dobândită, indispensabilă oricărui aspirant la pedagogie. 

 

Cuvinte cheie: refugiați, educație prin joc, educație artistică, principii, aptitudini specifice 

 

 

1. Jocul în educație 

 

Predau limba română de mai bine de 3 ani la ARCA, o organizație care se ocupă cu 

integrarea în România, în comunități și pe piața forței de muncă, a refugiaților și migranților de 

diferite origini. Experiența de acolo, care la început a fost alimentată de nevoia unei 

independențe financiare, a trezit în mine apetitul pentru pedagogie și m-a ajutat să descopăr 

răbdarea și bucuria de a-i însoți pe alții pe drumul cunoașterii.  

Jocul în educație, așa cum absența lui din educația de tip formal ne conduce să 

credem, este greșit înțeles ca importanță. În munca mea de la centrul de refugiați, lucrând în 

medie cu oameni cu vârste mult peste 30 de ani, am înțeles că jocul este esențial. Ceea ce un 

elev sau un student până în 25-30 de ani poate să suplinească cu atenție, intuiție, concentrare, 

putere de muncă sporite îi este inaccesibil unui adult care nu învață ceva prin joc. Evident, după 

cum spune Mark Twain, „orice generalizare este falsă... inclusiv aceasta”
8
, însă cred că am 

descoperit că jocul le este crucial migranților adulți în România care învață limba țării noastre. 

„Să învățăm pe oameni să știe tot ceea ce este folositor și să nu deprindă ceea ce este 

vătămător”
9
. Nu aș putea fi mai mult de acord cu acest scop. Dar cum poți discerne ce este 

vătămător? Definiția unui cod moral sau de bune practici variază de pe continent pe continent, 

de la stat la stat chiar. Ce este politicos pentru un român poate să fie de-a dreptul ofensator 

pentru un iranian. În calitate de profesor de limba română, dificultatea cea mai mare a constat în 

a ajuta un grup de studenți de diferite nații să găsească un cod comun de conduită (o sală de 

clasă arată, în general, astfel: un iranian, doi ruși, o chinezoaică, un sud-african, doi 

venezuelani, un spaniol, trei americani, doi sirieni, patru irakieni ș.a.m.d.). Iar cum țara în care 

vor ei să se integreze e România, conduita cea mai recomandata să și-o apropie concordă cu o 

moralitate europeană.  

Dar cum să înveți un migrant o conduită când acesta nu știe mai mult decât Bună! sau 

Mulțumesc!? Răspunsul e simplu: prin jocuri. În lucrarea de absolvire a modulului psiho-

pedagogic am descris pe larg câteva jocuri pe care le-am adaptat din experiența mea cu jocurile 

teatrale în lucrul cu refugiații și migranții. Jocuri simple de impuls, cum ar fi hep, le-am 

transformat în jocuri în care impulsul să fie cuvântul pe care îl au de învățat. Această mică 

                                                           
8
 http://www.citatepedia.ro/index.php?id=15358. 

9
 J. A. Comenius, Pampedia, București, 1977, p. 52. 
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minge de comunicare – cuvântul – s-a deplasat astfel cu multă ușurință de la un cursant la altul 

și a fost îngrijit și învățat cu mai multă promptitudine, înnodând o formă de comunicare 

deschisă, care celor de origine asiatică (spre exemplu) le este improprie. Astfel, conduita a 

putut constitui un obiect de studiu pentru că puteam face referire, concret, la ceva ce cursanții 

au făcut. Prezența lor la curs nu este la fel de vie cum este prezența în joc. Și asta pentru că la 

curs, ei cred că trebuie să știe și să spună, și multe dintre aspectele ființei se inhibă atunci când 

știu că trebuie să dovedesc ce știu. Am observat că jocurile îi relaxează, nu se mai simt expuși 

și ce era inhibat când doar stăteau pe scaun, devine brusc activ și viu în joc. Comunicarea 

profesor – cursanți, și între cursanți, începe astfel să funcționeze. Dar abia cum se naște 

adevăratul pericol: perceperea diferențelor dintre culturi ca niște greșeli, pentru că un iranian se 

va raporta la comunicare altfel decât un sirian. Și cu atât mai diferit decât un român, dar atâta 

timp cât comunicarea se realizează eficient, aceste diferențe nu ne fac decât să ne minunăm la 

diversitatea popoarelor. Există însă și cazuri când raportul la comunicare este unul 

disfuncțional. De exemplu, mulți dintre bărbații de origine arabă sfidau interlocutorii de sex 

feminin, mentalitate care în cultura europeană se vrea a fi intolerabilă. Și atunci, jocul permite 

sesizarea neconcordanțelor în comunicare. Cu răbdare, înțelegere și respect față de cultura în 

care s-au născut fiecare dintre ei, modalitatea de a comunica se ajustează. De aici derivă și 

educarea unei conduite adecvate, care poate fi însușită numai prin rezolvarea problemelor de 

comunicare. În actorie se vorbește mult despre mesaj, despre lansarea unei comunicări și 

despre verificarea felului în care interlocutorul primește mesajul pe care cauți să-l comunici. 

Tind să cred că în viață lucrurile funcționează la fel. Iar atenția la partener pe care o dezvoltă 

jocurile teatrale mi-au fost de mare folos în muncă, în scopul dezvoltării unei platforme de 

comunicare reale între refugiații de diferite nații.  

Mai departe de munca mea de la centrul de refugiați, consider că educația artistică 

presupune multă muncă în a te descoperi – și cu atât mai mult în actorie cu cât instrumentul 

artistic ești tu însuți. Dacă nu investești efort în a te cunoaște cât mai bine, nu cred că poți reda 

un mesaj artistic cu adevăr. Și asta pentru că dacă nu înțeleg, spre exemplu, cum mi se mișcă 

piciorul – din șold și până în vârf – n-o să pot crea un mers specific prin care personajul meu să 

devină recognoscibil publicului ca atitudine, personalitate, formă de a fi sau înțelegere asupra 

lumii. 

Brecht spune: „Tu, actor, ești obligat să stăpânești arta observației”
10

. Cred că artistul 

are datoria de a observa ceea ce oamenii care nu se îndeletnicesc cu arta nu văd. Atenția la 

lucrurile care de multe ori trec pe lângă noi e ceva ce se poate antrena doar prin joc, și asta 

pentru că jocul elimină presiunea unui țel, adică acel trebuie să dobândesc asta. După ce ai fost 

angrenat în joc, cu relaxare, poți trage linie și să vezi ce ai trăit, cum te-ai simțit și ce ai 

descoperit despre tine. Jocul provoacă la deschidere și disponibilitate. Voi recurge la un 

exemplu din experiența personală. Când trebuia să joc Lady Macbeth, am aflat foarte multe 

despre o poziție de conducere printr-un joc simplu de NinȘah
11

, în care conduceam niște 

luptători înspre victorie exact așa cum face și Lady Macbeth cu Macbeth. Aviditatea cu care am 

jucat acest joc a fost o componentă  esențială în construcția unei bucăți din acest personaj, dar 

dacă nu aș fi experimentat acest aspect al ființei în mod relaxat prin joc, n-aș fi putut să îl 

reproduc scenic. 

                                                           
10

 Bertolt Brecht, Scrieri despre teatru, ed. Univers, București, 1977, p. 174. 
11

 Ninșah este derivat din jocul arhicunoscut în UNATC – Ninja. Dacă la Ninja fiecare joacă pentru sine, la Ninșah există 
două echipe de luptători ninja, fiecare cu câte un conducător. Jocul se numește NinȘah, pentru că luptătorii sunt dispuși 
similar unor pioni pe o tablă de șah, iar conducătorul le indică (la fel cum un jucător de șah mută pionul pe ce pătrățică 
vrea) pe cine să atace. 
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În primul an la actorie, actul conștientizării de sine abia începea să se producă, și nu 

era încă un reflex, așa cum acum, după 4 ani de studiu, începe să îmi devină. Astfel, parcursul 

meu prin jocurile de anul întâi nu este o experiență pe care s-o fi parcurs cu o formă articulată 

de conștiință de sine. Am avut însă norocul ca în acest prim an de master, să asist la cursurile 

de Arta Actorului de la anul I, susținute de profesoara mea de actorie de la licență, dna. 

Andreea Vulpe.  

Urmărind de pe margine jocurile în care se angajau studenții de anul I, am putut 

observa mai clar  importanța jocului în educația artistică decât aș fi putut-o face doar gândindu-

mă la cum am trecut eu prin jocuri. Cel mai interesant aspect mi s-a părut acela că ceea ce este 

profund uman și deci recognoscibil, de exemplu atitudine, personalitate și impulsuri, constituie 

elemente active și funcționează organic în jocuri. În schimb, dacă studentul iese din relaxarea 

pe care i-o dă jocul, ajungând astfel expus, tot ce este propriu ființei sale se subordonează 

expunerii prin varii mecanisme de apărare. Unii simt nevoia să seducă, unii se sustrag într-un 

fel sau altul expunerii directe, iar alții înaintează o formă agresivă de lipsă de cenzură pentru a 

demonstra impasibilitatea lor la expunere.  

Cred că cel mai mare pericol în procesul educativ este crisparea, iar aceasta se 

datorează mai multor factori. Jocul creează o bulă în care crisparea se diminuează și astfel 

studentul la actorie poate să înceapă a învăța să urmărească un scop. De aceea consider că 

jocul în educație este nu important, ci crucial. Atât în educația artistică, cât și în alte forme de 

educație, cred că e de datoria pedagogului să aducă pe masa de instrumente în educație jocul. 

Numai o abordare ludică a obiectului de studiu îi poate ajuta pe elevi/studenți/cursanți să își 

însușească cu bucurie cunoștințe sau abilități.  

 

2. Principiile didactice în educația artistică 

 

Am fost și sunt și cred că voi fi vreme lungă de acum îndrăgostită de cunoaștere. Îmi 

place să știu lucruri, să văd locuri, să cunosc, să vorbesc limbi, să știu cuvinte, să înțeleg de ce 

așa și nu altfel, să descopăr cum funcționează. Am urmat un liceul de profil matematică-fizică, 

unde am întâlnit foarte multă rigiditate. După cum o demonstrează și educația artistică spre care 

m-am aplecat mai târziu (o licență de Arta Actorului și un master de aceeași specializare), 

interesele mele cele mai profunde nu au primit prea multă atenție în sistemul de educație 

formală. Poate am fost greșit îndrumată, poate nu știam ce voiam cu adevărat, cert este că din 

dorința de a nu mă transfera la un alt liceu, am fost nevoită să devin autodidact, pentru a suplini 

ce nu aflam de la școală. Ca orice autodidact, am fost nevoită să privesc principiile didactice din 

interior.  

Studiile de arta actorului și constanta conștientizare a corpului, a gândului – a trăirii în 

general – la care obligă ele atunci când sunt asumate cu adevăr, duc acest proces mai departe 

de atât. Am avut norocul unor profesori de actorie care nu mi-au spus niciodată așa trebuie să 

faci, ci mai degrabă este de datoria ta să alegi ce anume din ce îți spunem noi înțelegi și îți 

folosește. Și asta m-a ajutat mult să înțeleg cum funcționează aceste principii de învățare, 

înainte de a le cunoaște sub denumirea de principii didactice.  

Principiul însușirii conștiente și active a cunoștințelor este unul dintre primele lucruri 

care trebuie încurajat din afară – ca pedagog și antrenat dinăuntru – ca învățăcel. Înainte de a 

putea discuta cum anume pot prelua o cunoștință sau abilitate sau cum mă influențează în 

momentul asumării ei, este important să înțeleg că dacă nu ascult activ, cu atenție, nu pot 

accesa o informație din interior ca să o pot asocia și să mă pot raporta la ea cu adevărat. În 

educația artistică, însușirea cunoștințelor este un subiect destul de delicat, și asta datorită 

faptului că produsul finit spre care tindem nu constă în asumarea unor informații și aplicarea lor, 
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cum se întâmplă de exemplu la medicină sau la drept. Poate fi doar o părere a mea generală 

despre respectivele specializări, dar cred că în educația artistică este important ca studentul să 

raporteze mereu la sine ceea ce află și mai cred că asta înseamnă să-și însușească conștient și 

activ o cunoștință. Și asta pentru că, în cazul adevăraților creatori, arta expune mereu 

perspective reale  despre lume și viață, trăite experiențial sau imaginativ. În cursurile de Arta 

Actorului acest principiu este puternic antrenat de ideea că marginea lucrează. Dacă sunt pe 

margine, și numai doi dintre colegii mei lucrează o scenă, asta nu mă exclude din procesul 

educativ. Dacă nu fac exercițiul de a intra în situație, posibil să mă plictisesc și să vreau să stau 

pe telefon. Dar dacă fac acest exercițiu, adică dacă îmi însușesc activ tema propusă, toate 

informațiile care circulă în jur au ecou în mine și pot să mi le însușesc. Există și posibilitatea în 

care nu înțeleg informațiile și atunci pot cere lămuriri. Însă fără exercițiul de a a intra în situație 

orice lămurire este inutilă, întrucât răspunde la probleme din cap  și nu pe care le întâlnește 

ființa mea în întregul ei. În educația artistică pe care o implică studiul aprofundat al artei 

actorului, dacă nu faci exercițiul de a lucra de pe margine, timpul de lucru real la care ești expus 

este unul foarte mic, și numai lucrând de pe margine poți dobândi un reflex care stă la baza 

meșteșugului artei actorului. Dacă stau pe margine, mulți cad cu ușurință în capcana de a nu 

face nimic. Lor le-aș spune cuvintele lui Ion Vianu: „Nu absența constrângerii te face liber, ci 

prezența ei. Libertatea stă în înlăturarea frânghiilor care te leagă”
12

. Aș adăuga că numai dacă 

înlături frânghiile care te leagă și te împiedică să fii atent, cum ar fi lipsa puterii de concentrare 

sau absența unei motivații, numai așa poți să lupți să-ți însușești cunoștiințe și să devii un 

meșteșugar adevărat.  

Principiul intuiției este viu prin natura subconștientă a omului. Cred în ideea că oamenii 

posedă informații și cunoaștere, chiar înainte de a fi expuși unui proces educativ. Iar în actorie, 

acest aspect al ființei este puternic trăit. N-am să uit niciodată lucrul la rolul Amanda, din 

Menajeria de sticlă de T. Williams. Am lucrat la acest rol pentru licență, și la prima lectură, 

atunci când abia cunoșteam subiectul piesei, darămite personajele, am simțit că intuiesc felul în 

care funcționează acest om de hârtie. Dându-i voie acestei intuiții să existe, am descoperit că 

găsisem ceva foarte frumos. Pentru că atunci conștientizarea nu era un reflex, mi-a fost greu să 

reproduc apoi ce trăisem intuitiv. În educația artistică, exploatarea acestui principiu dă naștere 

creativității, cred eu. Și asta pentru că, până în punctul în care procesul educativ propriu-zis 

începe, fiecare om a fost expus la mulți factori, la multe informații, la mulți alți oameni care și-au 

lăsat amprenta asupra sa, și atunci când intuiția este dezlănțuită, toate aceste forme de 

existență se trezesc, necontrolat, și pot da naștere unor asocieri sau unor creații total 

neașteptate. 

Importanța principiului accesibilității şi individualizării învățării aleg să o exprim printr-un 

exemplu simplu. Să spunem că un oarecare absolvent de Arta Actorului vede un examen de 

actorie de anul întâi. Absolventul merge la un student de anul întâi și îi spune: era bine ce 

făceai, atât doar că replica aia trebuie să o dai în sus la final, informație din care studentul de 

anul întâi nu înțelege mai nimic. Și pe bună dreptate. Nu spun că niciun student de anul întâi nu 

ar înțelege o astfel de indicație, dar spun doar că o astfel de exprimare este specifică celor care 

au traversat deja câteva etape de lucru. Stabilirea unui limbaj este esențială în funcție de omul 

pe care îl ai în față, ca pedagog, și asta pentru că termenii simpli de adevăr, concept, situație 

sau partener generează de multe ori capcanele cele mai adânci. În experiența mea de până 

acum, am observat că profesorii au tendința de a-și crea un limbaj al lor propriu, pe care îl 

explică ca un fel de legendă la începutul colaborării educative cu studentul, iar asta este 

necesar pentru stabilirea unei comunicări reale cu studentul. 
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 Ion Vianu, Exercițiu de sinceritate, ed. Polirom, Bucuești, 2009, p. 232. 
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Principiul însuşirii temeinice a cunoştințelor şi deprinderilor este des invocat în educația 

artistică. Să poți spune un anume monolog oricând, chiar și trezit din somn, nu e doar un 

exemplu de deosebită măiestrie, ci ar trebui să fie, cred eu, un țel pentru oricine dorește să 

stăpânească această artă. Felul în care funcționează artele se impune sub forma unui sistem 

care face diferența dintre profesionist și amator. Dacă nu pot să intru oricând, oricum, oriunde în 

situația propusă, în cazul artei actorului, înseamnă că intrarea în situație nu este un reflex așa 

cum ar trebui să fie pentru un profesionist. Profesionistul poate reface, pe când amatorul poate 

doar spera să-i iasă mai mult de o seară, lucru care probează o lipsă de temeinicie în însușirea 

unor cunoștințe.  

Principiul legării teoriei de practică este, însă, un areal încă neexploatat corespunzător 

în facultățile vocaționale din România. Cursurile din facultate se defășoară în niște condiții de 

lucru speciale: privitorii sunt îngăduitori, profesorii caută să-și adapteze limbajul la student, 

publicul este compus majoritar din oameni care înțeleg din interior. Pe piața de muncă, lucrurile 

stau altfel. De multe ori, există multe neînțelegeri între artiști, cu precădere în teatru și film unde 

există mai mulți co-creatori (regizor, actor, coregraf, luminist, cameraman, monteur etc). Și asta 

pentru că studenții nu apucă să pună în practică gradual ce învață în facultate și se așteaptă ca 

piața de muncă să răspundă efortului lor așa cum o face mediul sigur al facultății. În scopul 

evitării dezamăgirilor și clișeelor (de tipul actoria nu e o meserie), acest principiu trebuie să 

dobândească mai mult interes din partea facultăților de arte. 

Principiul sistematizării şi continuității în învățare este privirea de ansamblu. Studentul, 

elevul sau cursantul dornic de învățare vine mereu la profesor cu așteptarea clară ca acesta să 

știe ce trebuie să îi spună în timpul pe care sistemul de educație i-l propune. Dacă am 6 

semestre pentru studiile de licență, eu, ca pedagog, am datoria de să știu la cât și la ce pot să-l 

expun pe cel pe care-l învăț. 

 

3. Dezvoltarea aptitudinilor specifice în educația artistică 

 

Dezvoltarea aptitudinilor specifice, în educația artistică, se centrează în jurul mijloacelor 

prin care eu ajung să creez. Despre aceste mijloace care trebuie antrenate, Bogdana Darie 

spune: „Din punctul de vedere al artei actorului, urmând studiile și exegezele valoroase sau 

observațiile practice făcute de-a lungul timpului, se parcurg anumiți pași în dezvoltarea și 

punerea în valoare a aptitudinilor specifice: observarea, atenția, imaginația, actualizarea 

simțurilor și senzorialitatea conștientă, orientarea în spațiu, reacția la stimuli multipli, 

coordonarea, spontaneitatea, memoria și memoria asociativă, relația cu partenerii, libertatea de 

creație și inhibiția creativității, emoția și intuiția”
13

. 

Interesant este că toate aceste elemente nu pot fi născute în totalitate prin educația 

artistică. Ele sunt mai mult sau mai puțin active, mai mult sau mai puțin funcționale, dar pot fi 

identificate în individ. Educația artistică are datoria de a trata aceste aspecte și de a le conduce 

pe un drum unpe care pot crește fructele pe care le numim aptitudini specifice. Viola Spolin 

definește comunicarea astfel: „capacitatea actorului de a împărtăși realitatea scenică astfel 

încât publicul să înțeleagă”
14

. Noi, ca oameni, comunicăm, iar conflictele dintre oameni se trag, 

în general, din disfuncționalitățile acestei comunicări. Însă în scenă, pentru a putea săvârși cu 

meșteșug un astfel de act artistic, comunicarea funcțională este esențială și nu încape loc 

pentru conflict. Realitatea scenică așa cum o constitui eu, sau împreună cu co-creatorii, se 

naște prin creativitate, emoție, intuiție, imaginație, dar asta nu este suficient. Realitatea, așa 
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 Bogdana Darie, Curs de arta actorului – Improvizația, ed. UNATC Press, București, 2015, p. 48. 
14

 Viola Spolin, Improvizație pentru teatru, ed. UNATC Press, București, 2008, p. 432.  
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cum se construiește ea, trebuie să o pot comunica publicului. Și atunci, în educația artistică, 

comunicarea se desface în elementele care o compun: observare, atenție, simțuri și 

senzorialitate, stimuli, relația cu partenerul. Toate aceste aspecte ale comunicării pot fi înțelese 

de individ, dar nu întotdeauna conștient. Și pentru asta există jocuri cum ar fi labirintul senzorial, 

în care un student conduce un coleg legat la ochi printr-un traseu încărcat de stimuli pentru 

simțuri. Într-un astfel de joc, simțurile care pălesc ca importanță atunci când există văzul, 

primesc o atenție conștientă. 

Conceptul operațional de atenție, spre exemplu, este ușor de înțeles. Însă pentru a 

accede la felul prin care ne folosim în scenă de atenție, studentul la actorie trebuie să parcurgă 

multe etape de studiu, și mai ales multe jocuri. Atenția este de multe ori stingherită de 

expunere, astfel că studentul, atunci când învață să devină atent în sens scenic, poate fi 

bulversat de cantitatea de informații care îl bombardează atunci când privește cu atenție. În 

acest sens, jocurile teatrale sunt foarte importante, deoarece îl apropie pe studentul actor de 

abilitatea de a urmări conștient, și cu atenție filonul care, din punct de vedere dramatic, face 

obiectul interesului său.  

Creativitatea, în sens scenic, are nevoie de foarte mult antrenament. Și asta din cauza 

faptului că studentul are tendința de a broda creativ în afara filonului dramatic, iar reprezentarea 

acestor broderii nu reușește decât să bulverseze privitorul. De multe ori, această formă alterată 

de creativitate se naște din cap, când un student se gândește ce tare ar fi, ce bine ar arăta, ce 

frumos ar fi să facă ceva. Acest ceva, născut rațional, nefiind subordonat situației dramatice 

rezultă în ceva foarte civil ca reprezentare. Creativitatea trebuie încurajată în interiorul situației 

dramatice. Însă subordonarea creativității datelor cunoscute despre personaj sau situație poate 

fi un proces foarte dificil la început. Din eșecul de realiza această subordonare, studentul 

pricepe de multe ori că nu e destul de creativ sau că ce face nu e bine. În acest scop, exercițiul 

de a găsi o acțiune care să descrie un personaj mi se pare foarte util, pentru că propunerea 

acestui joc de către profesor poate revela o întrebuințare defectuoasă a creativității. Țin minte 

un coleg care a răspuns acestui joc cu o propunere frumoasă: a găsit că un Astrov modern s-ar 

putea defini prin acțiunea de a recicla plasticul și hârtia. Reprezentarea cu credință a acestei 

acțiuni a dat naștere unei atitudini și unei viziuni despre lume care ne-a convins pe toți cei care-l 

priveam că da, într-adevăr, Astrov ar putea face asta. Însă mulți dintre noi ceilalți, am căzut în 

capcana de a descrie frumos, însă într-un mod inactiv personajele. 

Cred că în dezvoltarea aptitudinilor specifice, rolul profesorului este poate cel mai dificil 

de jucat. Pentru că trăim cu toate aceste concepte enumerate mai sus, studentul poate crede că 

ceea ce face este bine, pentru că face la fel și în viață. Educatorul trebuie atunci să răspundă 

cu multă încredere, răbdare și căldură, pentru a evita generarea unui blocaj de creație. Radu 

Apostol observă că: „Rolul profesorului în modelul educațional bazat pe Drama/Acțiune 

Dramatică este foarte asemănător celui pe care părintele, bunicul, fratele sau sora mai mare îl 

exercită asupra copilului. Profesorul reprezintă primordial un reper de securitate și siguranță 

pentru elev și nu unul de autoritate. Ruptura cea mai dureroasă care se petrece cu un copil în 

momentul când părăsește „casa” și intră „în clasă” se produce în relația dintre realitatea 

înconjurătoare și cea a imaginației și fanteziei sale. Dintr-o dată, scaunul încetează să mai fie 

orice altceva și devine numai un obiect de mobilier, pe care trebuie să NU îl trântești, să NU îl 

târăști, ci trebuie să stai „cuminte” pe el, așteptând să înceapă lecția; jucăriile trebuie 

abandonate acasă și trebuie să te înconjori numai și numai de obiecte a căror necesitate nu o 

percepi”
15

. 
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În continuarea aptitudinilor specifice, cred că ceea ce întregește un artist și îl califică ca 

fiind necesar societății este o viziune artistică. Iar viziunea trebuie prevăzută în antrenamentul 

specific, la fel ca orice altă aptitudine. Un artist are datoria de a cunoaște, pentru că își asumă 

să stea în fața unei mulțimi și nu poate risca să livreze neadevăruri. În acest sens, studiile de 

istoria teatrului le consider esențiale, pentru că lărgesc orizontul de cunoaștere al studentului și 

îl apropie de multitudinea de înțelesuri și profunzimi ale dramaturgiei, care îi este, până la urmă, 

un instrument fundamental și, dacă mi se permite, chiar cel mai bun prieten. 

 

Referințe  

Apostol, Radu, Teatru ca metodă. Teatru educațional, ed. UNATC Press, București, 2018  

Brecht, Berlott, Scrieri despre teatru, ed. Univers, București, 1977  

Comenius, Pampaedia, București, 1977 
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Originea verosimilului si a necesarului in Arta actorului 

 

                              Dan COZA –  

student Master Pedagogie Teatrală, an I 
 

 

Rezumat: Când vorbim despre arta actorului trebuie să ne gândim și la origini, la primele 

manifestări ritualice de pe vremea triburilor, a procesiunilor șamanice, a ritualurilor yoghine, a 

celor aparținând religiilor vechi si așa mai departe. Primul moment de teoretizare a acestui 

proces artistic se leaga de filosoful grec Aristotel, care prin Poetica, realizează una din cele mai 

importante teorii ale teatrului, practic realizeaza teoria originală „verosimil si necesar”. 

 

Cuvinte cheie: Aristotel, imitație, verosimil, necesar, arta actorului 

 

 

Despre Aristotel se spune că a format întreg sistemul de gândire occidentală bazat pe 

logică. „Un renumit preot creștin din Evul Mediu a exclamat odată: O, sărman Aristotel! Tu, care 

ai descoperit pentru eretici arta dialecticii, arta de a construi și de a distruge, arta de a discuta 

toate lucrurile și a nu duce nimic până la capăt”
16

. Aristotel reușește să pună baza teoretică și în 

teatru, conturând prin Poetică un set de reguli care sunt valabile și azi. Astfel, se pune temelia 

unui teatru care îi are ca reprezentanți pe Stanislavski, Vakhtangov, Grotowski, Lee Strasberg, 

Petre Brook sau Eugenio Barba. Aceștia și-au dezvoltat practicele și teoriile în jurul principiului 

„verosimil și necesar”. 

Printre cele mai importante subiecte pe care le tratează Aristotel in Poetica este 

imitația, care sta la baza actului artistic. Sursa centrala a artei este viața, toata inspirația provine 

din ea și se încheie în jurul ei. Prin imitație toate domenile artei dezvăluie aspecte ale vieții pe 

care in mod normal nu le observăm în viața noastră cotidiană. Aristotel ne spune „trei deosebiri 

cunoaște așadar imitația: de mijloace, de obiect, de procedare”
17

. Vedem astfel că există mai 

multe tipuri de imitație. Aristotel se referă la operele clasicilor greci, precum Homer, Sofocle sau 

Aristofan, clasificându-se în funcție de temele, personajele și locurile despre care scriau. Astăzi, 

esența imitației a rămas aceeași, dar fundul s-a schimbat. Nu mai exista epopee despre eroi 

sau despre firi alese, ci se vorbește mai mult despre relațiile interumane, despre posibilitățile pe 

care le are orice om. Acum mai mult ca niciodată teatrul are un caracter puternic social.  

Revenind la imitație, aceasta este unu din principalele arme pe care le are actorul și este din 

școală învățat să o folosească prin punerea sa în situația dată. Practic, prin acest exercițiu 

studentul săvârșește primul act de imitație conștientă. Are o situație mentală foarte clară in care 

el trebuie sa se comporte firesc, ca-n viata. Putem spune că primul subiect pe care-l imită este 

propria sa persoană, ca mai apoi, în evoluția sa, să deprindă o suma de aptitudini cu ajutorul 

imitației.  

Dacă ne gândim la originea imitației, putem să o găsim foarte ușor in jurul nostru. 

Copilul în primii ani imită toate acțiunile și informațiile pe care le are la îndemână pentru a învăța 

cum funcționează lumea înconjurătoare. La fel se întâmplă și în regnul animal. Până când 

învață sa se descurce singur, aproape orice pui își va imitat frenetic mama pe parcursul întregii 

zile. Însă, prin imitare să nu întelegem mima. Ea derivă din acest proces amplu, dar are doar o 
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parte fizică. Jacques Lecoq a aprofundat această temă și și-a conturat întreaga pedagogie în 

jurul imitație, dar nu s-a limitat doar la oameni, ci a explorat imitația în varianta sa cea mai pură, 

avand exerciții inspirate din mișcarea obiectelor, mișcarea oamenilor din jur, culori, iar printre 

cele mai importante surse a fost commedia dell’arte. Trupele de commedia făceau 

reprezentanții din oraș în oraș, iar subiectul principal al spectacolelor era societatea și 

metehnele orașului respectiv. Astfel, putem observa cu ușurință cum imitarea s-a dezvoltat pe 

parcursul istoriei în teatru și a reprezentat fundația pe care au avut marii creatori ai teatrului. 

„Așa se și face că  oamenii sunt într-un fel sau altul după caracterele  lor, dar fericiți sau 

nefericiți după isprăvile fiecăruia. Așa se și face că cei ce săvârșesc imitația n-o fac ca să 

întruchipeze caractere, ci îmbracă un cutare sau cutare caracter ca să săvârșească o faptă sau 

alta”
18

. De fiecare dată când folosim imitarea, recreem viața, dar nu ca o formă lipsită de coținut, 

ci ca o expresie artistică în continuă mișcare, care nu poate fi cuantificata sau legiferată. Ea are 

ca scop acțiunea care reprezintă viața în virtuțile ei absolute. Mimetismul ne învață să dăm 

atenție sporită realității înconjurătoare, să observăm atent toate evenimentele care se petrec în 

jurul nostru.  

Ca imitarea să fie desăvârșită, avem nevoie de un principiu solid, care să consolideze 

creația, iar acest principiul este verosimil si necesar. „Datoria poetului nu e să povestească 

lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să se întâmple în marginile verosimilului și ale 

necesarului”
19

. Întrebările pe care studenții la actorie și le pun la începutul fiecărui modul care 

tratează diferite genuri de dramaturgie, Cine? Cand? Unde?, dar, mai ales, De ce? conturează 

verosimilul și necesarul acțiunii scenice. Când lucrezi în atelier trebuie să cauți așa numitele De 

ce-uri, adică justificări ale replicii, mișcării, gândului, emoțiilor, iar toate acestea trebuie să 

slujească acțiunea. Totul trebuie să fie caracterizat de noutate, de organicitate. Doar reușind să 

găsești propriile resorturi și lumea interioară a personajului poți ajunge la principiul verosimil și 

necesar. Să ne uităm atent la un exercițiu elementar, pe care orice student la actorie l-a făcut, 

anume fișa personajului. Probabil unul dintre cele mai vechi excerciții specifice actorului, 

deoarece acesta reușește să consolideze o bază stabilă pe care, mai apoi, se poate construi 

personajul. Practic, fișă de personaj, ne ajută să consolidăm informațiile pe care le avem, dar ne 

permite să și conturăm creația personală.  

Structura fișei de personaj este următoarea: nume, ocupație, vârsta, rude, trăsături 

fizice, vestimentație, ticuri, scurtă caracterizare, frici, fobii, rang. Lista poate continua. 

Acest exercițiu este capătul firului roșu care reprezintă expresia clară și modernă a 

verosimilului și a necesarului. Toate acțiunile, trăirile, vorbirea, tot universul interior trebuie să 

funcționeze ca un tot unitar. Actorul trebuie să caute justificări pentru toate acțiunile sale 

scenice, dar ele trebuie să fie în strânsă legătură cu personajul. „Nu trebuie să înfățișeze 

oameni de ispravă trecând de la o stare de fericire la una de nefericire, căci așa ceva nu are 

darul să stârnească frica, nici mila, ci repulsia. De asemenea, nici pe nemernici trecând de la o 

stare de nefericire la una de fericire”
20

. Pentru Aristotel totul trebuia să fie legat, să fie în 

succesiune, să fie organic, aproape am putea spune - să copieze viața. Dar nu e vorba de 

copiere, ci de recreere a vieții, de destructurarea interioară a ființei umane, ca mai apoi să-i fie 

deschisă o nouă dimensiune, cea a existenței scenice, care redescoperă viața cu o nouă 

valență, diferită pentru fiecare actor în parte. 

„A înfățișa universalul înseamnă a pune in seama unui personaj înzestrat cu o anumită 

fire, vorbe si fapte cerute de aceasta, după legile verosimilului si ale necesarului; lucrul către 
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care și năzuiește poezia’’
21

. Firesc, apare întrebarea dacă acest principiu este o constrângere 

sau o unealtă potrivită pentru un creator. Ca să aflăm răspunsul trebuie să observăm cum 

funcționează imaginația și creativitatea. Imaginația este pentru artist aptitudinea care-i dă 

posibilitatea să exploreze noi dimensiuni, să construiască structuri efemere, să distrugă realități, 

să facă tranzacții între irațional și irațional. Dacă nu e controlată, imaginația poate să distrugă 

creativitatea, înlănțuind libertatea într-o lume mentală, îngrădită de propria sa limitare. În 

momentul în care ea este supusă rigorii verosimilului și a necesarului, imaginația capătă noi 

conotații, care se înscriu în legile logicii. Imaginația ne oferă posibilități absolute, dar ca să 

putem să le limpezim, avem nevoie de acest principiu. Aș dori să fac o comparație: un minereu 

de aur conține, pe lângă aurul pur, foarte multe alte elemente, precum sulfuri, pământ, nisip și 

oțeluri. Pentru a ajunge la piatra prețioasă este nevoie de un sistem complex de extragere a 

aurului din minerală. La fel se întâmplă și în cazul nostru. Pentru a extrage cele mai bune soluții 

cu ajutorul imaginatiei avem nevoie de legile verosimilului și ale necesarului.  

În zilele noastre, multe din învățăturile lui Aristotel se păstrează. Un exemplu concret 

putem să-l vedem in cinematografie, mai ales în cea românească. Aristotel definește foarte clar 

tragedia ca fiind “imitația unei acțiuni alese și întregi, de oarecare întindere… imitație închipuită 

de oameni în acțiune, nu povestită, și care, stârnind milă și frică, săvârșește curățarea acestor 

patimi”
22

. Filmul Moartea domnului Lăzărescu, regizat de Cristi Puiu, respectă structura 

aristotelică. Prezintă un moment puternic din viața personajului, iar principală este acțiunea, 

adică evenimentele care au dus la moarte personajului, nu istorisirea lor. Tot Cristi Puiu, în 

filmul Sierra Nevada, folosește o definiție aristotelică, anume: „tragedia năzuiește să se 

petreacă, pe cât se poate, în limitele unei singure rotiri a soarelui sau într-un interval ceva mai 

mare”
23

. Aici ne este prezentată o zi din viața personajului și toate acțiunile care se întâmplă pe 

tot parcursul zilei, parastasul tatălui său. Toate evenimentele sunt înlănțuite și se leagă în mod 

natural, având un impact extraordinar pentru personajul principal. 

Prin Poetica, Aristotel face un cadou extraordinar generațiilor viitoare de creatori. 

Aristotel subliniază importanța vieții ca sursă de inspirație, construcția logică în marginile 

verosimilului și a necesarului, definirea primelor genuri dramatice și lista ar putea să continue la 

nesfârșit. Însă, cea mai importantă lecție pe care, din punctul meu de vedere, ne-o lasă Aristotel 

este cea a continuității, a necesității de dezvoltare a unui domeniu care este in continua 

mișcare, fie ca vorbim despre teatru sau despre film.  
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                     Ateliere de dezvoltare personală prin mijloace 

teatrale făcute în mediul muzical24 

 

                              Adrian LOȚCU –  

student Master Pedagogie Teatrală, an II 
 

 

Rezumat: Primele două mari asemănări între teatru și Corul de Copii Radio sunt comunicarea 

și scena. Acestea au fost fundamentale și au funcționat ca puncte de pornire în lucrul cu ei. 

Teatru, ca și muzica, nu pot exista fără comunicare. În ambele avem de-a face cu îmbinarea 

simțurilor cu vorbe și sunete. Astfel, cuvintele și sunetele vin ca o nevoie de exprimare a unor 

trăiri interioare. Personajul colectiv din teatru și corul din muzică au funcții și structuri 

asemănătoare. 

 

Cuvinte cheie: atelier, muzică, ritm, interdisciplinaritate 

 

 

Teatrul în pedagogie devine un instrument de comunicare cu ajutorul căruia putem 

simplifica procesul de învățare și de asimilare a informațiilor. Tendințele europene de pregătire 

psihopedagogică s-au stabilit încă de la începutul anilor 2000 și presupun o democratizare a 

comunicării dintre profesor și elev, unde dialogul este fundamental și este diminuată autoritatea 

școlii de altădată. Ținând cont de aceste tendințe, teatrul nu doar că va contribui în educație 

prin această comunicare democratică, liberă, ci și printr-un proces de învățare prin joc. Cel puțin 

de la naștere și până spre finalul adolescenței copiii se joacă și o mare parte din ce știu este o 

consecință a asimilării informațiilor primite în cadrul jocurilor. Acest fapt se datorează lipsei de 

constrângere a tinerilor, faptul că nu sunt puși să se joace sau evaluați după fiecare joc. 

Libertatea aceasta pe care o accesează jucându-se face ca învățarea să devină mult mai 

rapidă. Un exemplu personal ar fi cantitatea semnificativă de limbă engleză învățată în școala 

generală de la jocurile pe calculator în comparație cu orele din sala de clasă. Cu ajutorul 

jocurilor teatrale putem accesa și antrena mijloacele specifice care ii vor ajuta pe membrii 

Corului de Copii Radio atât în dezvoltarea lor artistică, cât și în cea personală. În acest sens, 

forța cu care mesajul lor va ajunge la public crește cu cât grupul va fi mai omogen și lucrul în 

echipă mai eficient, subiect care va fi dezvoltat în cele ce urmează.  

 Corul de copii Radio a fost primul grup în care am avut ocazia să verific dacă atelierele 

de dezvoltare personală prin mijloace teatrale pot da roade într-un alt domeniul al artei. În cazul 

acesta a fost vorba despre un cor muzical. În primă fază, a fost nevoie de o diagnosticare, cine 

sunt tinerii, din ce mediu provin, ce cunoștințe au și, nu în ultimul rând, ce nevoi au. A fost 

nevoie de o repetiție care a fost analizată din exteior pentru a structura un prim curs.  

Cele trei ateliere organizate împreună cu ei nu au fost concepute în ideea de a le 

scoate la suprafață capacități noi de expresie sau talente nedescoperite, ci pentru a le antrena 

datele pe care deja le dețin, dar nu au fost îndeajuns de bine explorate. Într-o manieră mai 

concretă, a fost nevoie de o conștientizare individuală a fiecărui membru din grup aupra legăturii 

dintre voce și ce transmite corpul în timpul concertelor. Riscul cel mai mare fiind ca atenția să 

rămână canalizată doar pe voce, iar corpul să intre în stare latentă sau chiar într-un soi de 
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blocaj, care poate, cu ușurință, declanșa tracul pe și de scenă. Dacă artistul este îndeajuns de 

concentrat și antrenat încât să manevreze eficient vocea și ce transmite corpul, deprinde un soi 

de control care elimină emoțiile distructive și accesează o libertate de expresie foarte 

satifăcătoare, atât pentru încrederea copilului în forțele proprii, cât și pentru publicul care ajunge 

să vadă o reprezentație de calitate. Au participat 60 de tineri cu vârste cuprinse între 7 și 21 de 

ani, ceea ce a determinat încă din primă fază formarea a trei grupe de varstă. Atelierele au fost 

structurate pe nivele de dificultate, dar pastrând un fir roșu, asigurandu-mă că indiferent de cum 

voi adapta limbajul, esența acelor idei trasmise să fie aceeași.  

Prin urmare, propun o structură de curs, pentru două zile, adaptat fiecărei categorii de 

vârstă: 

 

Ziua 1 

 

1. Încălzire în cerc – exerciții fizice de încălzire a principalelor categorii musculare. 

 

2. Mărul - exercițiu de antrenare a concentrării, a spontaneității și a preciziei în mișcare. 

Exercițiul pornește din mișcare browniană, după ce grupul ajunge la un ritm comun, sunt 

prezentate comenzile (numaratoare sau batai din palme). Prima comanda este oprirea, a 

doua este privirea in sus către măr, a treia comandă este întinderea mâinii către măr, a 

patra este aducerea mâinii la gură și mușcatul din măr, a 5-a comandă este aruncarea 

mărului în spate cu mâna întinsă și privirea în continuarea mâinii. Urmează o secvență de 

acomodare a participanților cu aceste comenzi și apoi se pot face schimbări de ritm atât în 

mersul prin spațiu cât și la rapiditatea executării comenzilor. 

 

3. Codul de pași – (pentru cei mici de la 8 la 1) 32/16/8/4/2/1 cu alternări de ritm – exercițiu 

de antrenare a spiritului de echipă și de precizie a mișcărilor. Continuare in mișcare 

browniană cu cei mari de la 1 la 10 și înapoi. 

 

4. Regii din Commedia dell’Arte – exercițiu de coordonare, precizie, alternarea diverselor 

tipuri de concentrare și de spontaneitate. 

 

Regele Muncitor – Din poziția zero alegem un punct în spațiu, ne îndreptăm cu tot 

corpul către acel punct cu degetul întins spre punct, rămânem în încordare jumătate de secundă 

în freeze și apoi înaintăm în poziția inițială. 

Regele Leneș – Din poziția inițială ne alegem un punct în spațiu, ne îndreptăm cu 

corpul complet relaxat către punct, facem un semn asociat unui sunet direcționat către acel 

punct și înaintăm în poziție inițială.  

Regele Prințesă – Din poziția inițială alegem un punct în spațiu și ne îndreptăm spre el. 

După două treimi din mișcare executată, privire se schimbă brusc către urmatorul punct de 

focus din spațiu (eventual opus), mișcarea corpului apoi se schimbă imediat odată cu privirea.  

Regele Luptător – Din poziția zero se alege un punct de focus oriunde în spațiu și apoi 

corpul merge către punctul ales total încordat. În momentul în care corpul a ajuns la punct, 

privirea pleacă în același timp către următorul punct de focus și ritmul se păstrează cu aceeași 

încordare. 

 

5. Șirul întrebărilor – Lumea se va așeză în două șiruri indiene față-n față. Vor primi ori 

statul ori locația, și, pe baza aceasta, vor trebui să creeze dialog folosindu-se doar de 

întrebări. 
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6. Mișcare browniană cu alternări de ritm, constientizarea spațiului și a partenerilor, 

persoană ținută aproape și una la distanță, comenzi simple de acomodare la început. 

 

7. Tabloul – Exercițiu în care se propune o temă, context sau propoziție și apoi pe rând 

oamenii ajung în față într-o postură a corpului pe care o consideră în concordanță cu tema 

dată. După ce se pune primul om, pe rând vor veni și restul în completare iar la final se 

formează tabloul acelui grup care reprezintă tema. 

 

8. Mașinăria – Exercițiu în care se propune temă, context sau propoziție iar oamenii vor 

trebui să vină pe rând în față și să propună o frază de mișcare repetitivă stând pe loc. 

Fiecare vine în completarea celuilalt formând un mecanism funcțional iar la final se 

formează mașinăria care semnifică tema dată. 

 

9. Element de încălzire vocală (motor) – În cerc se pun oamenii în poziția mapu și cu 

mâinile în față ca și când ar apuca coarnele motorului. Ca temă de imaginație  

 

10. Ce che ci chi x4 – ce che ci chi ce x2/x3, exercițiu de articulare și încălzire vocală; 

 

11.  Big Babol – Încălzire a mușchilor feței, se ia prima gumă și se mestecă folosind toți dinții, 

se ia a doua gumă și mișcarea feței se dubleaza, se ia a treia gumă și mișcarea feței 

devine amplă. 

 

Ziua 2 

 

I. Grupa mică ( 7 – 12 ani ) 

 

1. Încălzire (Plus big babol și încălzirea mâinilor ca la animație). 

2. Pasul roman în cerc de la 8 la 1 și apoi de la 1 la 8. 

3. Mișcare browniană cu comenzi (1 – stop spre stanga 2 – stop spre dreapta 3 – pozitie 

de echilibru 4 – stop pe vine 5 – cerc in 5 secunde). 

4. Exercițiul cu scrisul pe spate cu mâna și transcrisul pe foaie. 

5. Orchestra pe sunete și bătăi diverse. 

6. Feedback. 

 

II. Grupa mijlocie ( 13 – 16 ani ) 

 

1. Încălzire (Plus big babol, încălzirea mâinilor și ce-che). 

2. Pasul roman în mișcare browniană de la 10 la 1 si de la 1 la 10. 

3. Mărul + 1 – stop stânga, 2 – stop dreapta și 3 cerc în 5 secunde. 

4. Hep – Boing – Dibdibidi – Slack.  

5. Șirul întrebărilor. 

6. Orchestra pe sunete și bătăi diverse. 

7. Feedback. 

 

III. Grupa mare ( 17 – 20 ani ) 

 

1. Încălzire (Plus big babol, încălzirea mâinilor și ce-che). 
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2. Pasul roman în cerc și apoi în mișcare browniană (8-1, 1-8, 10-1, 1-10). 

3. Mărul + 1 – stop stânga, 2 – stop dreapta, 3, poziție de echilibru, 4 stop pe vine și 5 

cerc în 5 secunde. 

4. Mișcare browniană cu pregătirea ritmului și a atenției pentru Killer (alesul pe cerc cu 

ochii închiși). 

5. Șirul întrebărilor. 

6. Sensei cu regi. 

7. Orchestra pe sunete și bătăi diverse. 

8. Feedback. 

 

     Dacă la școală regulile sunt mult mai stricte și de multe ori strictețea poate duce spre 

inhibare, ideea de atelier de teatru, având forma unui joc, destinde atmosfera și creează 

copilului senzația de libertate. Libertate de exprimare. Dincolo de acest aspect, un factor decisiv 

ar fi conviețuirea, munca-n echipă, care de cele mai multe ori, în educația tradițională, se 

desfășoară în pauze, la joacă. Aici responsabilitatea celor care coordonau atelierele era să îi 

facă pe copii să înțeleagă diferența între joc și joacă. Dacă joaca în general este haotică, fără 

reguli, aici toată lumea are un rol precis, urmăresc un scop comun și realizează că pot duce la 

bun sfârșit un joc doar dacă cer și oferă ajutor. Acest ajutor, dacă este explicat și justificat poate 

naște empatie, o caracteristică fundamentală în viața fiecărui om. Ajutorul, dincolo de empatia 

ce se poate dezvolta la nivel individual, poate duce spre omogenizarea grupurilor și spre 

dezvoltarea unui creier al grupului, care mai târziu poate funcționa eficient și armonios dincolo 

de ateliere. 

Scena este un factor ce ușurează acomodarea muzicienilor cu acest stil de lucru prin 

mijloace teatrale. Spațiul scenic este o prelungire a vieții, locul unde realitatea se îmbină cu 

fantezia. În muzică, la fel ca și în teatru, manifestările au un caracter extracotidian, ceea ce 

oferă o libertate mai mare de explorare a imaginației. Atunci când ne referim la imaginație este 

nevoie să ținem cont și de timp. Imaginația are capacitatea de a readuce la viață trecutul cu 

ajutorul poveștilor, poate să influențeze viitorul dând o formă planurilor pe care oamenii vor să le 

îndeplinească iar imaginația folosită în prezent este un motor ce stimulează creativitatea fără 

margini. Einstein se raporta la imaginație astfel: „Cunoașterea se limitează la ceea ce știm și 

înțelegem acum, în timp ce imaginația cuprinde lumea întreagă și tot ceea ce va fi știut și înțeles 

vreodată”.  
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Importanța documentării scenografice  

prin schițe arhitecturale 

 

                              Anca Ivona DELEANU –  

arh., drd., profesor asociat UNATC  
 

 

Rezumat: Scena este spațiul expus publicului unde actul teatral se înfăptuiește prin arta 

actorului însoțită de sugerarea universului recompus prin decor.Decorul este o frântură din 

realul arhitectural care sub filtrul spectacologic influențează cadrul scenografic. Detaliile 

arhitecturale sunt elemente ce folosite cu parcimonie pot sugera un spațiu de epocă sau prin 

combinare eclectică a elementelor, sugerează un univers. Parcursul documentării este piatra de 

hotar pe care se sprijină desfășurarea gândirii unui viitor scenograf. Prin studiul aprofundat al 

desenului de mână se ajunge la esențializare și fixarea corectă a elementelor epocilor. În lumea 

supusă tehnologizării, minunata și indestructibila legătură desen de mână-creier este cauza 

pentru care pledez. 

 

Cuvinte cheie: scenografie, schiță, teatru, arhitectură 

 

 

Locul sacru al artei teatrale, scena, este inima ce pulsează emoția către public, unde 

reconfigurarea elementelelor spațiale ce se oferă, se dezvăluie, au efect cu sens intenționat 

către iubitorii de teatru, prin configurarea și manipularea spațiului în raport cu evenimentul 

desfășurat. Este locul unde se încearcă esențializarea unui spațiu propriu, unde se leagă un 

schimb între dăruirea artiștilor și publicul receptor.  

Le Corbuisier spunea că „arhitectura este jocul savant, corect și magnific al volumelor 

grupate sub lumină”
25

. Caracterizarea se poate suprapune decorului, sugerând universul 

spectacologic prin conexiunea artelor vizuale cu limbajul arhitectural adus în spațiul de joc. 

Măiestria dispunerii prin evidențiere a volumelor arhitecturale ce se introduc în scenă, a casei 

privite din fațadă sau din interior, aflate sub influența reflectoarelor este un element prezent prin 

sugerarea dramatugică. Documentarea arhitecturală prin schițe surprinde acest aspect.  

Teatrul include elemente arhitecturale dar și arhitectura împrumută din modalitățile de 

exprimare spectacologice cum sunt tehnica iluminatului, a efectelor, alăturând realul concretizat 

în forme specifice, însoțit de evoluţia informațiilor media. Arhitectura primește influența atât a 

celui care o creează cât și a celor ce o utilizează, fiind un spectacol în sine. Prin decorații ce 

frizează ornamentul exterior, dar și cel interior, prin minuțiozitatea detaliului, formele fac 

legătura cu senzația de exuberanță în jocul volumeric arhitectural. Urmărind documentarea 

stilurilor distingem caracterul scenografic al Goticului, al Barocului sau al curentului Art Nouveau 

ce se folosesc de expunerea limbajului arhitectural egală cu expunerea scenografică. 

Cercetând schema logică a structurării delimitărilor parietale în decursul timpului, descifrăm 

elemente cu tendință clar declamativă, a acestora.  

Legătura analizei arhitecturale a elementelor casei, de la mic la mare, seamănă cu 

abordările scenografice prin esențializare. Simbolurile arhitecturii ajută în structurarea imaginilor 

prin analiză comparată, prin recompunere fragmentară, stimulând viziunea imaginii în 

volumetrie cât și în proiecție plană pentru decoruri. Astfel atmosfera surprinsă, alăturată 
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realismului imaginilor, contribuie la deschiderea câmpului vizual de reconstituire a limitelor, 

imagini ce se refolosesc ulterior.  

Receptarea spaţiului urban, ca trecător se face frontal sau cu privirea în sus adăugând 

la acesta o privire complexă, circular sferică la nivelul imaginar, prin care un artist identifică o 

casă. Matrice a locuirii, indiferent de funcțiunea la care răspunde, casa, degajă o atmosfera ce 

prin implementarea în urban cât și prin interior, poartă amprenta locuitorului. Percepția 

obiectului casă se raportează la scara umană dar și la nivel macro, prin parcurs legat de timp, 

inducând și o transpunere în imaginarul ce stimulează percepția.  

Tactilitatea suprafețelor acționează asupra simțurilor, alături de sunete și de olfactiv 

contribuind la reinterpretarea specifică limitei dintre realitate și imaginar. Toate aceste sunt 

suport pentru transpunerea în lumea fantastică a teatrului, ce reia modelele de referință ale 

arhitecturii prin asamblarea limitelor parietale. 

Parcursul documentării este piatra de hotar de la care se pleacă în elaborarea 

scenografiei unui spectacol. Arhitectura este generatoare de spectacol, bucură pe oricine fără a 

avea o limită temporară și invită la a o cerceta. De exemplu, în Bucureștiul Modernismului 

interbelic, prin curentul Art Deco și cel al Neo-Românesc-ului, citite ca o expunere a bunăstării 

dar și a legăturii cu trecutul locului identitar național, asistăm la un spectacol în care timpul 

lucrează în favoarea spectatorului.  

Îndemnul spre descoperirea contextul urbanistic, al spațiilor instantaneu surprinse prin 

desen pot aduce în prim plan, clădiri ce impresionează prin acuratețea liniilor sau a volumelor, 

prin expresia de ansamblu, pentru că „legătura esențială între arhitectură și teatru pentru 

spectacol se realizează la nivelul amplasamentului. Considerând orice loc o posibilă scenă, felul 

în care această scenă primește elementele între care descoperă înțelesuri, altele decât cele 

vizibile, generează spectacolul arhitecturii. (...) Spectacolul arhitecturii este, la limită, 

complementul teatrului și al filmului”
26

. 

Fascinația recompunerii lumilor trecute prin stilurile redescoperite din orașe, prin 

legătura creier-desen de mână, este absolut necesară viitorilor scenografi. Prin faptul că trebuie 

să se obișnuiască cu un spațiu arhitectural care se cere admirat, scenograful devine inițial parte 

a criticii, pentru că „spectacolul arhitecturii se desfășoară direct, cu public”
27

. 

Cercetarea și documentarea scenografică este cum spunea Dan Jitianu-„fertilizare a 

inspirației în vederea concepției, un dialog în plan intim cu imaginea, cu literatura, cu muzica, 

comentat apoi în planul echipei, cu regizorul”
28

. La toate acestea aș adăuga schițele de idee, 

deoarece exprimă interacțiunea minții, mâinilor și ochilor artistului cu spectacolul. 

Documentarea scenografică nu se rezumă la partea construită și merge mai departe la 

întrepătrunderea între vechi și nou, social, artistic, costum, mobilier dar și la universul simbolic.  

 În parcursul cotidian ne întâlnim cu clădiri cu valoarea culturală importantă, revitalizate 

sau lăsate în paragină, terenuri virane, calcane, cu un potențial fantastic pentru scenografie. 

 Expresia artistică a componentelor arhitecturale poate fi folosită individual în 

spectacologic, ca element de reper în epocă sau loc. Liviu Ciulei mărturisește ; „Am învățat să 

apreciez arta abstractă prin arhitectură, pentru că arhitectura se bizuie pe două elemente care 

definesc estetica unei clădiri. Este alternanța între plin și gol ca prim criteriu. Iar al doilea criteriu 

este raportul între înălțime și lățime, Cred că asta creează estetica în arhitectură. Prin 
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arhitectură am înțeles și abstractul și pe Rothko și pe Stella și pe Klein și pe cei care făceau 

aproape exclusiv geometrie”
29

.  

 Energia  creatoare a spațiului teatral este influențată de scenograf fără a reproduce 

exact un context, ci provocând imaginația. Trăind într-o perioadă în care supremația mijloacelor 

de desen computerizat câștigă tot mai mult teren, este foarte importantă conceptualizarea 

scenografiei dar și a arhitecturii prin schițele desenate spontan, unde atmosfera și plasticitatea 

se supun exprimării directe. Reproducerea imaginilor tridimensionale cu ajutorul computerului 

au un realism sec, fără o verigă metaforică atât de necesară emoției creative. Schițele realizate 

spontan sunt amintiri ale ideilor pe care arhitectectura le imprimă în mental. Acestă modalitate 

atît de importantă este un proces pe care un computer nu îl poate face. Fotografia surprinde 

momentele dar este o bază de pornire în recompunerea platică a imaginilor.  

 Desenul schiță de atmosferă poate genera imagini minunate. „Tușa” desenului, a 

scrisului de mână conduce la identificarea legăturii mână-minte, o modalitate de exprimare 

personală de valorificare de sine. Valoarea expunerii ideii în fața celoralalți este primul obstacol 

ce trebuie depășit în comunicarea artistică. Pentru un student scenograf este foarte importantă 

conceptualizarea scenografiei dar și a arhitecturii prin schițele desenate spontan, unde 

atmosfera și plasticitatea se supun exprimării directe. Reușita redării viziunii pe coala de hârtie 

est cea mai mare provocare a scenografului cu el însuși, datorită liniei de exprimare grafică.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locuința interbelică arhitectură în stil neo-românesc 

 

Lucrările executate în cadrul orelor de proiectare de scenografie, de către fosta 

studentă Andreea Strienholm (Bădescu) demonstrează această îmbinare a documentării cu 

partea tehnică ce servește la conturarea unui panou delimitativ al spațiului scenografic. 

De cele mai multe ori desenul prin mici schițe de atmosferă influențează căutările sale 

și poate inspira și regizorul. Crochiurile de mână, schițele, devin baza desenelor tehnice ce 

însoțesc decorul. Scenograful sugerează realități pe care le expune în urma unor căutări prin 

multiple desene, ce în final conturează corect viziunea sa. Libertatea participativă prin schițarea 

spontană, într-un moment în care obiectul artă, se dezbracă de sensurile tradiționale și câștigă 

noi dimensiuni prin digital, jocul comunicării prin desenul de mână, dinamizează și readuce viața 

și mentalul către sensul firesc. De aceea în activitatea lângă studenții scenografi am încercat să 

le insuflu preocuparea pentru documentarea arhitecturală a epocilor. Pe unii dintre ei i-am prins 
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în plasa visurilor de reconstruire a interioarelor, domeniu spre care s-au îndreptat ulterior 

terminării studiilor, precum absolventele Andreea Strienholm (Bădescu), Raluca Neferu (Ilie) și 

Gabriela Borlescu.  

 Teatrul este el însuşi un mod de dedublare ce caută să se apropie de real, pentru 

aceeasta am inserat noțiuni din arhitectură, din categoria documentării ajutând studenții de la 

licență să descopere pe lîngă tainele de proiectare și pe cele de stil de epocă. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrare Andreea Strienholm (Bădescu) 

 

 

Raluca Neferu (Ilie) studiu pentru panou scenografic în stil baroc. 
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Proiectare panou teatru în stil Art Nouveau, lucrare a fostei studente Andreea Strienholm (Bădescu). 

 

Cu deosebită bucurie am văzut cum ajunși și pe alte meleaguri s-au îndreptat asupra 

studiilor suplimentare în arhitectura de interior, adăugând în portofoliul lor lucrări pe care le-am 

realizat împreună în cadrul orelor de proiectare de scenografie.  

Parafrazându-l pe arhitectul și scenograful Octavian Neculai, îmbățișez afirmația sa 

„fără poezie, nu există scenografie”
30

. El sublinia că este necesar în redarea realului arhitectural 

„a te așeza într-o poziție în care vezi lucrurile așa cum sunt ele în capul tău, ți le conturezi, ți le 

construiești în minte. Dacă nu lucrează mintea, degeaba ai computer sau creion. Cu creionul, e 

din ce în ce mai greu azi, dar eu cred că ne vom întoarce la el”
31

. 

Libertatea participativă prin desen, într-un moment în care obiectul artă, se dezbracă de 

sensurile tradiționale și câștigă noi dimensiuni prin digital, jocul comunicării prin legătura creion-

mână, dinamizează și readuce viața și mentalul către sensul firesc. Și pentru că avem nevoie 

de artă am propus studenților din anul I de la secția de scenografie licență, clasa doamnei 

Imelda Jipa, un studiu de panou de scenă cu reconstituire arhitecturală, prin care să îmbine 

cunoștiințele de desen tehnic cu plasica fațadelor. Alăturându-mă temei lor de scenografie,am 

ales o exemplificare din eterna Serenissima Veneție, îndrumându-i să o descopere prin 

locuințele pline de vrajă ce mărginesc canaletto-urile orașului natal al Commedia dell'arte. 

Scenografia și arhitectura au un sistem semiotic complex, cu asemănări și diferențieri în 

tipul de compoziție și reprezentare și pentru că scara umană le unește am ales deducerea 

foarte importantă a detaliilor. Știința detalierii ajută atât în arhitectură cât și în scenografie iar un 

minor element poate schimba mesajul. O bună cunoaștere a elementelor de detaliu ajută și la 

informația pe care o transmitem unui program digital. Încurajez tehnica de exprimare prin lucrul 

cu programe digitale, atât de necesară astăzi datorită exploziei tehnologice, dar sunt în acord 

cu oamenii de specialitate din străinătate, că baza formării gândirii și a percepției spațiului se 

formează tot prin studiul architectural și plastic cu “creionul în mână”, pentru că formarea inițială 

se face la planșetă. 

Îl citez pe arhitectul scenograf Octavian Neculai, care observa: „Sigur, nimic mai simplu 

decât să deschizi laptopul, să apeși un buton și el să deseneze singur. Numai că el desenează 
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ca prostu’. Relația între gând și mană nu poate funcționa cu un computer. Peter Zumthor, un 

arhitect elvețian pe care-l iubesc foarte mult, tocmai a stârnit scandal la la Bienela de 

Arhitectură de la Veneția, unde a spus că ar cam trebui să ne întoarcem la desenatul cu mâna, 

căci computerul este sclavul nostru, nu invers. Și toată lumea a sărit să-l contrazică, deși el n-a 

desființat computerul”
32

.  

Creația spațiului scenografic prinde contur mai întâi printr-o legătură cu indicațiile 

textului, cele regizorale și cu readucerea imaginilor din memorie la care se adaugă 

documentarea, conceptul și detalierea decorului. Și pentru că spațiul arhitectural transmite 

complexitatea alcătuirii, a gândirii și a nivelului cultural al unei societăți am recompus împreună 

cu ei, reamintindu-l pe Mircea Eliade care observa că „la drept vorbind nu mai există o lume ci 

doar fragmente ale unui univers sfărâmat, masa amorfă a unei infinități de locuri, mai mult sau 

mai puțin neutre, prin care omul se mișcă, mânat de obligațiile oricărei existențe integrate într-o 

societate industrială”
33

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectare panou de fațade din Veneția, studenta scenograf Elena Iorga, anul 1 scenografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrarea studentei Ioana Alexandra Butnariu, anul 1 scenografie 
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Lucrările studentului Theodor Niculae, exemplificare a elementelor renascentiste observate la 

Biblioteca Marciana, din Piața San Marco-Veneția și transpunerea lor în panou scenografic. 
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Lucrările studentei scenograf, Ștefana Chelaru, anul 1 scenografie 
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Imersiune în didactica teatrală conștientă 

sau cum să predai fericit 

 

                              Anula (PANDRESCU) COȘOIU –  

absolventă Modul Psihopedagogic UNATC 
 

 

Rezumat: Pornind de la aptitudinile specifice ale grupului de lucru, aplicând principiile didactice,  

după ce vor fi integrate și apoi omogenizânt totul prin joc, ne apropiem de modelul ideal al 

predării. Prin aceste mijloace, profesorul trimițând cunoaștere primește bucuria regăsirii de sine 

a fiecărui participant și îl conduce spre drumul  descoperirii propriei creativități. Din modelul 

pedagogiilor alternative (Waldorf) am adus spre atenție, pentru a facilita predarea,  aspecte din 

munca profesorului cu sine însuși și importanța introducerii teatrului în școli.   

 

Cuvinte cheie: joc, aptitudini specifice, principii didactice, teatru în școli 

 

 

Profesorii antrenează aptitudinilor specifice prin joc, creează și consolidează 

oportunități de aprofundare a învățării prin aplicarea principiilor didactice. Jocul este o funcție 

umană primară; jocul este unul dintre elementele spirituale fundamentale ale vieții. Zonele 

fundamentale ale culturii, cum ar fi frumosul și sublimul sunt jocul imaginației și al minții. Se 

pare că în afara jocului nu numai capacitatea estetică a gândirii este imposibilă, dar și arta în 

sine. 

Jocul este o întruchipare și expresie a naturii umane așa cum este: materială și ideală; 

fizică și spirituală; corporală și intelectuală. Cel ce se joacă respectă anumite reguli. „Jocul 

constă în ansamblul regulilor care îl descriu”
34

, la fel cum ar fi și dacă ar face parte din natură, 

dar, în același timp, își dă seama și de convenționalitatea naturii. 

Natura duală a oamenilor găsește expresie în natura duală a jocului, care devine posibil 

datorită imaginației, deoarece imaginația a „acceptat”  pălăria „ireală” pentru a fi „reală”. 

Activitatea este însoțită de sentimente de exaltare și tensiune și aduce bucurie și odihnă. 

Johan Huizinga (1872-1945, istoric olandez, fondator al istoriei culturale moderne) 

privește adânc în urmă și cu mult înainte, mergând pe urmele omului spre civilizație, încercând 

să identifice tot mai multe elemente de joc în trecut, prezent și chiar viitor. Nu există nicio 

îndoială că elemente de joc există în sfera socială, apărare, politică, arte și știință. Deci, potrivit 

lui Huizinga, pe de o parte, cultura este mai bine definită ca atare atunci când seamănă mai 

mult cu jocul, dar pe de altă parte, avansarea, progresul și dezvoltarea conduc inevitabil la 

slăbire și echilibrare, căderea elementului de joc din el. Esența culturii sau cel puțin un element 

semnificativ al acesteia se bazează pe joc. Relația între joc și cultură nu este genetică, potrivit 

lui Huizinga.  

„...în joc trebuie să existe o competiţie firească în cadrul căreia fiecare se străduieşte să 

rezolve probleme tot mai complicate. Acestea pot fi rezolvate nu în dauna altei persoane, şi nu 

cu acea teribilă cheltuire de emoţie care vine odată cu comportarea rigidă, ci lucrând în armonie 

cu ceilalţi pentru a îmbunătăţi proiectul grupului. Numai dacă scara valorilor a luat competiţia ca 

                                                           
34

 C. L. Strauuss, Antropologia Structurală, Editura Politică, București, 1978, p. 241. 



36 

pe un strigăt de luptă, apare pericolul ca rezultatul final - succesul - să devină mai important 

decât procesul”
35

. 

Clasificarea jocurilor după J. Piaget: jocul specific stadiului senzio-motor, jocul simbolic 

preoperațional, jocul de construcții (3 ani), jocul cu reguli (5-7 ani). Clasificarea jocurilor după 

Chateau: jocul fără reguli (la sugari), jocul care apelează la mijloace primare (dezordine, 

dezlănțuire), jocuri cu reguli (construcții, abstracte, sociale), jocuri tradiționale (jocuri dramatice, 

dansuri). 

„În timpul derulării jocului, profesorul, va veghea ca acţiunea dramatică să nu se 

îndepărteze de tema dată, va da indicaţii, atunci când se simte nevoia; va stimula şi ajuta la 

rezolvarea problemelor, atrăgând atenţia spre-punctele de concentrare-ale acţiunii, îndrumând 

din când în când conduita subiecţilor etc”
36

. Spiritul ludic al copiilor ne însuflețește și ne dă forțe 

de continuitate. Tentația „superiorității seriozității”
37

 este mare și uneori profesorii, uită să lase 

învățarea prin joc să conducă firul firesc al orei de curs. Uneori din pricina seriosului, ce tinde să 

ne copleșească, uităm să ne mai jucăm. 

Prin joc, elevii își cultivă capacitățile intelectuale, emoționale, fizice și spirituale pentru a 

fi de folos lumii de mâine în care ei vor trăi ca adulți. Promovând jocul, întregul proces de 

învățare în școli este mai firesc, mai relaxat, mai liber. Liber pentru creativitate, descoperire și 

„construirea  de comunițati de creație”
38

. Prin joc pegagogul urmărește dezvoltarea aptitudinilor 

specifice. „Aptitudinea este o structură psihică extrem de complexă, o configurație specială de 

însușiri care permite obținerea performanței într-o anumită activitate”
39

. Aptitudinile specifice 

sunt: observarea, atenția/concentrarea, imaginația/empatia, coordonarea, spntaneitatea, 

memoria, intuiția, creativitatea. Să le urmărim individual. 

Observarea este strict legată de percepție. Ea este aptitudinea generală de a ne servi 

de toate simțurile pentru a surprinde o situație în mod cât mai exact și complex. Observarea 

este primul pas în perceperea realității autentice. Ajută la conștientizarea și stabilirea relațiilor 

cu obiectele ce ne înconjoară, dezvoltă capacitatea decizională, dezvoltă capacitatea de 

acționa independent în situații neașteptate, naște responsabilitate fața de sine a participantului 

la joc cât și față de spectator pe care îl include în desfășurare, antrenează capacitatea de 

selecție și asociere. 

Atenția/concentrare. Atenția noastră este direcționată spre anumiți stimuli interni sau 

externi  mai mult sau mai puțin conștient, neglijând restul; concentrarea este tocmai îndreptarea 

atenției într-o singură direcție. 

Imaginația/empatia. Dacă celelalte simțuri sunt importante pentru supraviețuire, 

realizând contactul dintre corpul fizic și mediul înconjurător, imaginația este un dat special care 

diferențiază omul de animal, permițându-i să gândească abstract, să asocieze, semne, obiecte, 

idei, să modeleze obișnuitul într-o formă nouă. Cu ajutorul imaginației avem posibilitatea de a 

trăi în trecut, prezent și viitor, permite apropierea a tot ceea ce este îndepărtat, lucrăm cu 

simboluri, este dinamică, poate fi impulsionată. Empatia „este acel fenomen psihic manifestat 

îndeosebi în cadrul relațiilor interumane, prin care cineva se identifică cu o altă persoană, 

dobândind astfel înțelegerea și cunoașterea directă a acesteia”
40

. 
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Coordonarea. A coordona - „a pune de acord părțile unui tot, a îndruma în sens unitar 

o serie de activități desfășurate în vederea aceluiași scop”
41

. Pentru o bună coordonare este 

nevoie de o conștiezare a tuturor simțurilor, a văzului, auzului, olfactic, tactil, prin exerciții 

specifice. Prin coordonare se obține o ordine unificatoare în diversitate. 

Spontaneitatea este intrarea în contact a omului cu mediul, acționând împreună cu el 

și empatizând cu ceilalți sau cel mai bun răspuns al unui individ sau a unui grup la o situație 

nouă care mărește creativitatea și micșorează angoasele. „Prin spontaneitate interiorul nostru 

se restructurează. Spontaneitatea creează o explozie care pe moment ne eliberează de 

sistemele de referință depășite, de amintiri sufocate de fapte și informații vechi, ca și de teorii și 

tehnici descoperite de alții și neasimilate. Spontaneitatea este momentul de libertate personală 

când suntem puși în fața unei realități pe care o vedem, o explorăm și în conformitate cu carea 

acționăm”
42

. Deseori spontaneitatea este atenuată de normele sociale.  

Memoria reprezintă capacitatea de a achiziționa, conserva și restitui informații. „În 

albumul memoriei, imaginile stocate se transformă, se îmbogățesc pe măsura acumulării de noi 

cunoștințe sau dimpotrivă, se șterg parțial sau total, atunci când intervin fenomenul uitării, 

perturbarea stării de sănătate fizică și mentală a individului declinul biologic al omului sau o 

serie de alte condiții perturbatoare”
43

. Corpul ține minte toate experiențele noastre, somatizarea. 

Memoria inteligentă este responsabilă de modul logic în care se asimilează texte, memoria 

asociativă face legătura între vorbe și mișcare ca procesul să devină firesc. Memoria afectivă, 

prin asocierea de idei se crează amintirea astfel încât situația este adusă cât mai veridic în 

prezent. Cel mai bine această memorie este stimulată prin jocuri, învățarea prin jocuri. Astfel 

copiii „conștientizează în detaliu, nu în greneral,  informațiile conținute în lecțiile predate”
44

. 

Intuiția - „principiu didactic conform căruia procesul predării și însușirii cunoștințelor 

trebuie să pornească de la reflectarea senzorială nemijlocită a obiectelor și fenomenelor 

studiate”
45

. Intuiția foarte importantă în creația artistică , clarifică rapid, leagă , încheie, face 

treceri firești, ca o magie a ordinii. Însă are la bază multitudinea de cunoștințe acumulate, doar 

printr-un antrenamemt susținut într-un domeniu poți avea luminări intuitive neașteptate. 

Creativitatea „presupune o dispoziție generală a personalități spre nou, o anumită 

organizare stilistică a proceselor psihice în sistem de personalitate”
46

. După Mihaly 

Csiszentmihallyi, „creativitatea este un fenomen care rezultă din interacțiunea a trei sisteme: 

sistemul social ce selectează creațiile, domeniul cultural stabil care transmite noile idei selectate 

și persoana care aduce schimbări în domeniu”
47

. „Ca proces, creativitatea este legată de 

rezolvarea de probleme, complicată însă de faptul că  persoana creatoare este cea care 

descoperă noi probleme, pentru care nu există o strategie rezolutivă, căci problema nu poate fi 

încadrată într-o clasă cunoscută anterior”
48

. Include ințelegerea, reproducerea și efectuarea 

multor situații de viață profesionale sau personale cu originalitate. Creativitatea ajută creșterea 

productivității, utilității muncii fiecăruia pentru cei din jur, eficienței, valorii, ingeniozității și 

noutății. 
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Pentru a merge, ca profesor, cu întreaga paletă de informații atât teoretice  cât și 

practice, conștient, către un proces organic al creativității trezite în elev, avem ca instrumente și 

principiile didactice,  pe care le  vom aplica, după ce vor fi integrate. Să le amintim:  

1. Principiul intuiției: folosind cunoașterea prin intermediul simțurilor, învățăm experiențial 

cu ajutorul senzațiilor și percepțiilor și apoi prin reprezentări. De la realitate la abstract! 

Având în vedere necesitatea integrării gândirii, vorbirii și acțiunii, Comenius a accentuat 

interrelațiile dintre lumea interioară a omului și exteriorul (mediu), între intenționalitate și 

spontaneitate în educație, respectând aspectele psihologice și sociale. 

Respectarea principiului intuiției presupune: valorizarea pedagogică a experienței 

directe in cunoaștere, aplicarea acestui principiu in practica școlară încurajează originalitatea. 

„Și ca totul să ți se imprime mai ușor trebuie apelat, ori de cate ori este posibil, la simțuri să fie 

unite auzul cu vederea si gustul, cu mâna, materia care trebuie învățată să nu fie doar expusă, 

ca să pătrundă numai în urechi, ci ea trebuie prezentată și prin imagini, ca astfel reprezentarea 

să se imprime ochiului, urechii, intelectului si memoriei. [...] Prin intuiția reală se incepe 

învățarea și nu prin descrierea verbala a lucrurilor
49

. 

2. Principiul accesibilității si individualizării învațării: se aplică prin realizarea concordanței 

dintre posibilitățile de învățare și dificultatea învățării,  prin accesibilitatea conținutului, a 

metodelor și a formelor de activitate. Individualizarea elevilor se face  potrivit 

particularităților lor fizice și psihice, prin diferențierea sarcinilor și a căilor de îndeplinire 

a lor și se obține prin buna  alegere și eșalonare a informațiilor de natură științifică, care 

duc la însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor. Fiecare copil se dezvoltă în 

ritmul propriu și pentru asta se creează condiții favorabile prin activarea potențialului 

real și punerea acestuia în valoare. Ne putem ajuta aici de Teoria inteligențelor multiple, 

inițiată de H. Gardner în 1983. 

Mijloacele verbale, alături de acțiuni și imagini pot constitui predarea efectivă și justă, 

fiind în concordanță cu vârsta și aptitudunile specifice individuale, fiecărui copil. „Metoda de 

predare să diminueze truda învăţării, pentru ca să nu-i displacă elevului şi să se sperie de 

continuarea studiilor”
50

. 

3. Principiul legării teoriei de practică: se face valorificarea cunoștințelor teoretice prin 

practică în felurite ocazii pe care profesorul să le pună la dispoziție; prin transferul 

invațării de la teorie la practică  în circumstanțe noi ; predarea să aducă elemente de 

viața cotidiană în școală; creerea de noi legături prin joc; cunoștințele se învață prin 

experimentare, conform principiului Learning by doing, propus de Dewey. „Cititul se 

invață citind, scrisul scriind, cântul cântând. Fiecare limba se deprinde mai bine prin 

practica, pe cale orală, prin auz, lectură, decât prin reguli!”
51

. „[...] în sfîrşit, se 

avansează reguli concepute abstract, şi abia după aceea se explică prin exemple, or 

lumina trebuie să preceadă celui căruia vrei să-i luminezi”
52

. 

4. Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor și deprinderilor: Însușirea durabilă a 

cunoștințelor și abilitaților astfel încât să poată fi actualizate și utilizate atunci când sunt  

prezente. Punerea lui în practică se face prin însoțirea elevului către înțelegerea cât mai 

profundă și limpede a conținutului de analizat și reținut; prin participarea conștientă la 

procesul învățării, fiind  activ prin efort personal voluntar  manifestat printr-o amplă suită 

de activități: ascultare, scriere, dezbatere, experimentare, rezolvare de 

probleme.urmărește implementarea cunoștințelor însușite și durabilitatea lor în timp, 
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recunoașterea conținerii lor în personalitatea  elevului și nu în utimul rând reproducerea 

lor. Seriozitatea este dată de baza intuitivă, de aplicațiile practice, de însușirea 

conștientă și efortul propriu, continue aprofundări și completări. „[...] tot ce se învaţă 

trebuie astfel întărit prin motivări raţionale încît să nu poată fi dat uşor uitării sau 

îndoielii”
53

. 

5. Principiul sistematizării și continuității în învățare: ne ajută să ordonăm logic 

conținuturile predării și învățării prin planificărea calendaristică a lecțiilor și a unităților 

de învățare. Îl utilizăm prin  formularea cerințelor în concordanță cu măsura dezvoltării 

copilului și în raport cu istoricul lui de învățare, aplicând predarea fluentă, ordonată și 

nefragmentată astfel încât copilul atunci cănd va căuta în arhivă, să găsească repede 

informația. 

6. Principiul asigurării conexiunii inverse: se realizează prin obținerea rezultatelor pozitive 

și reducerea sau eliminarea celor negative și îmbunătățirea pe parcurs a rezultatelor. 

Se asigură un confort pentru fiecare elev prin conexiunea dintre profesor și elev prin 

procesul de comunicare contibuind la o mai bună învățare prin determinarea acelor 

comportamente ale elevilor care, odată formate, se concretizează în deprinderi, 

capacităti intelectuale si practice, atitudini, trăsături motivaționale și afective. 

Pentru a intregra toate aceste instrumente în predarea sa, profesorul are nevoie de o 

muncă continuă cu sine însuși. Iată câteva direcții de orientare inspirate din pedagogii 

alternative (Waldorf). „[...] ca să transmiți sentimentele rolului, e necesar să le cunoști, și ca să 

le cunoști trebuie să le experimentezi tu singur”
54

. 

În şcoala Waldorf întâlnim un real sprijin pentru înțelegerea autodezvoltării, a 

conștientizării predării având ca bază capacitatea intuitivă a profesorului. Profesorul după 

aceleași principii pe care le prezintă copiilor se antreanează în continuare în viața lui de adult, 

învățand continuu și revăzând regulile jocului iar și iar cu prospețime, uimire și venerație. Cu 

fiecare nouă generație apar schimbări de paradigmă și e nevoie de prospețime și ochi și urechi 

noi pentru noul grup cu reguli adaptate și ajustate după noile măsuri.  

Intuiția, conștientizarea intuitivă, imaginația și fantezia, împreună cu moralitatea 

creează un bagaj pe care se poate baza un profesor bine pregătit. În domeniul educației 

aceasta înseamnă o adevărata cunoaștere a ființei umane, surprinde esența fenomenelor fără 

să se limiteze doar la cognitiv, cu versatilitate de trecere de la o imagine  universală la un 

context particular.  

Toleranţa este și ea unul din stâlpii de sprijin ai unui profesor, înseamnă bunul simţ de a 

înţelege că ceva ce pentru tine este poate lipsit de importanţă, pentru cel de lîngă tine  este  

foarte important. Toleranţa este respectul faţă de felurile noastre de expresie şi modul fiecăruia 

de a arăta calităţile fiinţei umane. Ea este încurajată prin libertatea gândului, deschiderea 

spiritului, cunoaştere şi libertatea gândirii, credinţei şi conştiinţei. Toleranţa este echilibru în 

deosebiri.  

O siguranță în educaţie este dată de grija pentru îngăduinţă, bunătatea faţă de copil, cu 

inspiraţie şi idei potrivite la momentul potrivit, aceasta va fi răsplata dacă avem grijă să 

înţelegem şi să acceptăm. „Toleranţa activă nu înseamnă nimic altceva decât a-l lăsa pe cel de 

lângă tine să existe cu felul lui diferit de a fi, fără idei preconcepute, cu interes, cu răbdare şi 

blândeţe. [...] Cu ce efort trebuie să ne cucerim virtutea toleranţei, prin îndelungate exerciţii de 

autoeducare, dacă am cuprins o dată, în gândire, importanţa acesteia”
55

. 
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Important este interesul real arătat elevului fără a trece prin sfera prejudecăţilor 

observaţiile pe care le facem. Dacă profesorul reuşeşte zilnic chiar şi pentru câteva minute să 

deţină această prejudecată pozitivă, vom descoperi cum copilul se schimbă şi vom reuşi să 

stabilim o nouă relaţie. 

Gândind pozitiv fiecare despre sine transmite şi celui  din faţa sa această atitudine 

optimistă care creşte stima de sine şi dezvăluie o atitudine complet nouă, plină de sens.  

Prin predarea cu compasiune vom transmite cu adevărat bucuria de a trăi, iubirea de 

viață, este vorba despre ceea cel însufleţeşte educativ pe copil, ceea ce îl mişcă, îl face 

participant activ în lume şi capabil de adaptare. De această forţă e nevoie să fie profesorii 

conştienţi, pe ea trebuie să o impulsioneze, prin capacitatea de comunicare, uşurinţa de a 

dialoga, ușurința de a ne mişca împreună cu alţii, de a integra copiii în mod viu, cu empatie în 

peisajul istoric al dezvoltării lor. 

Preocuparea pentru autoeducaţie este simţită de copii şi apreciată, mereu proaspăt, 

mereu deschis, profesorul atent la propriul proces de învăţare atrage respect şi însufleţeşte 

întreaga clasă şi dă părinţilor încrederea de care au nevoie. 

În şcolile Waldorf un profesor învaţă continuu chiar şi de la cei ce lucrează mai departe 

cu copiii lui. Profesorii ce preiau copiii pot uneori să dea sfaturi pentru îmbunătăţirea metodicii şi 

astfel se generează schimbări în bine. Prin aprofundarea interioară, profesorul deschide, noi căi 

de acces înspre copii şi devine creativ. Copilul vrea să cunoască în şcoală oameni capabili să-i 

arate drumul propriu. Pentru a-l cunoaşte cu adevărat pe copil este nevoie ca profesorul să se 

cunoască mai întâi pe sine. 

Totodată, predarea cu ajutorul tehnicilor teatrale și realizarea de dramatizări la finalul 

anului școlar,  cu profesori de drama specilizați, face ca în aceste școli copiii să fie deschiși și 

curioși la toate obiectele de studiu și ușurează procesul pedagogic și crește motivația intrinsecă 

a elevului. Vom vedea în cele ce urmează influența benefică asupra elevilor a  jocului și a 

textului dramatizat. 

Piesele de teatru într-o școală Waldorf nu se referă niciodată la expunerea la public 

copiilor, ci este încurajată  creativitatea și fiecare individ în parte. Indiferent de temperamentul 

sau înclinația lor naturală, fiecare copil se mișcă și vorbește intr-un spațiu creat de profesor, ca 

sigur și primitor. Punerea în scenă este adesea împărtășită părinților, accentul este întotdeauna 

pus pe procesul pedagogic pe care copiii l-au experimentat și nu pe aplauze și strălucire. 

Într-o anumită măsură, fiecare performanță lucrează pentru a-l aduce pe copil către o 

conștientizare deplină despre cine este va permițând copilului să-și asume responsabilitatea 

propriului destin în viață, un destin care este deosebit și imprevizibil, dar la fel de universal ca 

destinul eroilor și eroinelor, al zeilor și al zeițelor pe care le interpretează. 

Procesul de creare a unui joc de clasă reprezintă spațiul pentru multe oportunități de 

învățare pentru copii. Copiii își consolidează capacitatea de memorie și înțelegerea a lecturii. 

Mișcarea în  scenică ajută la accentuarea conștientizării spațiale și  a coordonării. Pe măsură ce 

copiii descoperă perspectiva de a merge în pantofii unui ticălos sau a unui erou și de a 

experimenta acest lucru într-un mediu sigur alături de profesor – dobândesc importante calități 

care ajută la dezvoltarea  compasiunii pentru alte ființe umane. Pentru toate clasele  lucrul 

împreună, la o piesă de teatru,  ajută la crearea unei legături sociale de colaborare care are 

efect benefic  pentru întrega viață asupra fiecărui copil.  

Când profesorul pregătește textele dramatice, este atent asupra a ceea ce ar putea 

ajuta pe fiecare copil să-și continue creșterea, adică să-l scoată din zona de confort. Foarte rar, 

face ceea ce este cel mai ușor, adesea, cel mai liniștit copil va fi uriașul, copilul pe care ceilalți îl 

tachinează va deveni rege venerat, copilul ce mereu conduce va fi nevoit să lucreze ca servitor 

luând ordine de la toată lumea. „Unii copii pot primi un rol care exagerează un comportament de 
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care copilul nu este conștient”
56

, astfel realizând și corectând. În acest fel, fiecare copil 

experimentează o varietate de opțiuni pentru a rezolva provocările pe care le poate întâmpina. 

Fiecărui copil i se oferă posibilitatea de a fi expus unor experienățe diverse și de a dezvolta 

compasiune pentru ceilalți și de a se cunoaște mai bine pe sine. 

Pe măsură ce copiii se dezvoltă și se maturizează în propria lor individualitate, ei pot 

oferi mai mult pentru producerea dramatizarilor la clasă. Prin gimnaziu, profesorii oferă adesea 

copiilor posibilitatea de a proiecta costume și fundaluri, ba chiar să funcționeze iluminatul sau să 

creeze muzică pentru producție. Multe clase abordează o piesă muzicală specifică epocii când 

au o piesă de Shakespeare, pentru a extinde provocarea și succesul fiecărui elev din clasă. 

Acum, la acest nivel, copiii, sunt pregătiți să creeze un spectacol care devine un dar împărtășit 

publicului.  

În mod ideal, piesele din școlile Waldorf oferă fiecărui participant o privire în sufletul 

altei ființe umane, creând astfel o experiență și eventual o înțelegere a modului în care 

personajul vede lumea și face alegeri. Această practică poate susține, cu compasiune și 

acceptare, diferențele noastre care ne fac unici.  

Menirea profesorului nu înseamnă că aduce elevul la un nivel prestabilit de parcurgere 

a unor cunoştinţe, ci de a descoperi pe fiecare în parte aşa cum este el „copilul este acela care 

se educă propriu-zis în prezenţa noastră”
57

.   
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Paralelă între Denis Diderot și Konstantin Stanislavski  

 

                              Mihaela MARDARE –  

studentă Master Pedagogie Teatrală, an I 
 

 

Rezumat: Pornind de la cuvintele marelui teoretician și inovator în teatru Konstantin 

Sergheevici Stanislavksi, care spunea că „felul de a lucra și de a compune al fiecărui artist este 

o taină pe care fiecare o ia cu el în mormânt”
58

, se începe un lung drum al întrebărilor și 

căutărilor interioare, pe care fiecare tânăr actor pășește cu teamă, dar și cu multă curiozitate. 

Odată convinși de această chemare pentru artă și teatru, tinerii studenți sunt gata să descopere 

cât mai multe, să găsească acel „adevăr” indispensabil artei actorului, să lupte cu toate 

neajunsurile și să-și îmbogățească bagajul cunoștințelor.   

 

Cuvinte cheie: Stanislavski, Diderot, metodă, sistem, actor 

 

 

În școlile instituționalizate de artă, diversitatea individualităților și a concepțiilor 

pedagogice creează un spațiu tensionat, motiv pentru care s-a simțit întotdeauna necesitatea 

unei metode, a unui aparat teoretic capabil să mențină această disciplină într-o permanentă 

evoluție, eliminând eclectismul, cel mai mare pericol pentru actorul diletant. „Metodă înseamnă 

cale, drum, procedeu sau ansamblu de procedee prin care se poate ajunge la cunoașterea 

obiectivului, la descoperirea propriilor soluții la orice situații și probleme, la propriile adevăruri, 

obiective și subiective, despre lucruri”
59

. Astfel, întregul sistem de studiu depășește simplul 

proces al predării și preluării informațiilor, și devine unul de autocunoaștere și autodepășire, 

bazat pe om ca principală sursă de inspirație, pornind întocmai de la individualitățile ce îl 

caracterizează. 

Intervin întrebări despre artă și teatru, despre noi și despre ceilalți, iar omul încearcă tot 

mai mult să se cunoască pe sine, să fie conștient de propriile mecanisme și să îmbunătățească 

tot ceea ce el consideră că este necesar. Tinerii actori au temeri, nu știu ce să facă cu mâinile, 

se întreabă „cum” trebuie să joace, „cum” trebuie să fie sau „ce este teatrul?”. Există mulți 

oameni care au căutat să găsească o definiție, care au numit actoria o stiință a cunoașterii, 

imitația vieții sau, mai simplu, joc. Descoperim prin cuvintele lui Camil Petrescu o imposibilitate 

de a esențializa toate procesele și caracteristicile acestei arte: „la capătul acestei cercetări, în 

care am urmărit istoric esența teatrului, trebuie să recunoaștem că un concept valabil formulat, 

care să traducă adevărat această esență, nu am putut dobândi. Dimpotrivă, impresia e că, mai 

curând, am rămas cu sentimentul că asemenea concept nu e nici posibil, cel puțin pentru 

gândirea științifică de azi”
60

. Cu toate acestea, mari personalități ale lumii teatrale ne-au lăsat 

câteva idei inovatoare, ne-au croit un drum mai lin spre arta teatrului, au pus bazele unui sistem 

ce reprezintă în zilele noastre un real ajutor în munca actorilor. 

Stanislavski este, în ochii multora, „părintele teatrului modern”. Metodele lui, precum 

magicul „dacă”, „memoria afectivă”, folosirea „atenției scenice” și a „situațiilor scenice date” vin 

în ajutorul actorilor de astăzi pentru a-i transforma din simplii diletanți în adevărați meșteșugari. 

Din perspectiva lui, sarcina principală a actorului este „de a crea pe scenă viața interioară a 
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personajului reprezentat și a întregii piese, adaptând la această viață străină propriile 

sentimente omenești, conferindu-i și ei toate elementele lăuntrice ale sufletului”
61

. 

Cu aproape un secol în urma acestor cuvinte, Denis Diderot scrie Paradox despre 

actor, o operă ce, pentru mulți, reprezintă o abatere de la sistemul stanislavskian și o adevărată 

contrazicere a conceptelor despre care ei au învățat în școală. În realitate, cele două 

perspective se complementează și se întregesc una pe cealaltă. Diderot, de exemplu, consideră 

talentul ca fiind „buna cunoaștere a semnelor exterioare ale inimii de împrumut, priceperea de a 

se adresa senzațiilor celor care ne ascultă și ne văd și de a-i păcăli imitând acele semne printr-o 

imitație care mărește totul în capul lor și care devine o regulă a judecății lor”
62

. Analizând cele 

două citate nu putem să nu observăm o strânsă legătură între două perspective asupra teatrului 

și a scopului artei actorului. Cu ajutorul teatrului, actorii reușesc să aducă viața pe scenă, așa 

cum este ea sau extraordinară, căci în fond, viața în sine este un concept extraordinar. Imitația 

este unicul procedeu prin care acest lucru se poate întâmpla, fie că actorii se folosesc de ea 

pentru „redarea acestei vieți pe scenă într-o formă artistică”
63

, așa cum spune Stanislavski, fie 

pentru a „reda cu scrupule semnele exterioare ale simțământului”
64

, așa cum se exprimă 

Diderot. Diferența de expunere a unor idei nu ar trebui să implice anularea reciprocă a ideilor. 

Denis Diderot a pus în paginile sale o idee despre care mulți actori nici nu vor să audă, 

pe care probabil o consideră cel mai mare afront împotriva lui Stanislavski și a metodei sale. El 

a subliniat în repetate rânduri importanța lipsei sensibilității în creația actorului. Desigur, la prima 

vedere poate părea o totală contrazicere, cunoscând una dintre marile credințe ale lui 

Stanislavski, anume că „emoția îl ajută pe actor să atingă scopul principal al artei scenice”
65

. 

Autorul a scris un întreg capitol despre memoria afectivă, despre cum putem repeta anumite 

trăiri din trecut cu ajutorul memoriei și a celor cinci simțuri. Strânsa legătură între emoție și 

sensibilitate îi face pe unii actori să fie împotriva credinței lui Diderot, fiind hotărâți că arta 

actorului se poate face doar prin trăiri și simțăminte cât mai intense și diverse. În realitate, el nu 

se opune acestor idei, el nu susține în scrierile sale că omul, și implicit actorul, nu trebuie să 

simtă, ba chiar el însuși se considera un om sensibil, care se modifică ușor pe baza unor emoții 

puternice. El ne amintește doar că „omul sensibil își pierde capul în cea mai neînsemnată 

situație neașteptată”
66

, și propune apelarea la raționament, la o imitație atentă și studiată pentru 

a ajunge la geniu. Consideră că actorul trebuie să aibă cunoștințe despre firea omului, să 

judece cu mintea limpede pentru a crea acel model ideal și desăvârșit la toate reprezentațiile: 

„dacă ar fi sensibil, la ce bun să joace de două ori la rând același rol, cu aceeași căldură și 

având același succes?”
67

.  

Nici Stanislavski nu a considerat că actorul trebuie să simtă până când se desprinde de 

propria persoană, până când devine altcineva. El, spre deosebire de Diderot, a încercat să 

creeze o metodă, un anumit mod de a ajunge la acea imitație perfecta: actorul își creează un 

model în minte, iar apoi, „asemenea unui pictor, prinde fiecare trăsătură și o transpune, nu pe 

pânză, ci asupra lui însuși”
68

. Stanislavski oferă o perspectivă asupra procesului, anumiți pași 

spre a ajunge la acel model. Diderot a prezentat efectul final, redarea acelor semne exterioare 

ale simțămintelor, cuprinzând astfel întreaga întindere a unui rol, păstrând toate luminile și 

umbrele lui, considerând câ actorului, la finalul reprezentației, nu-i vor rămâne „nici tulburarea, 
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nici durerea, nici melancolia, nici întristarea sufletului”
69

, ci doar oboseala trupului. Stanislavski 

îndeamnă spre „a da o haină și un trup rolului...a prinde sufletul rolului”
70

 și nu încurajează 

niciodată spre o întrupare, o totală devenire a acelui rol. Putem observa astfel că cei doi se 

completează și formează împreună o mai bună concretizare a procesului creației, oferind în 

același timp și metoda, dar și tabloul final. 

Lăsând la o parte ideile ce par la prima vedere opuse, putem găsi în scrierile celor doi 

autori puncte comune, ce denotă o perspectivă cel puțin asemănătoare asupra artei actorului. 

Stanislavski, așa cum am menționat anterior, și-a dedicat ani din viață pentru a lăsa un sistem, 

o privire amănunțită asupra procesului creator, iar metodele sale reprezintă o bază solidă pentru 

mulți actori cunoscuți ai zilelor noastre. Exercițiile lui compun un model, o cale pentru 

dobândirea unei tehnici, considerate de el esențiale pentru această artă: „cu cât un talent este 

mai puternic, cu atât mai mult are nevoie de tehnică și cizelare”
71

. Desigur, nu putem să găsim o 

definiție, o concretizare a ceea ce înseamnă de fapt, talentul. Într-o viziune artistică, am putea 

spune că reprezintă un set de abilități, o vastă capacitate de folosire și fructificare a simțurilor și 

a funcțiilor cognitive pentru procesul imitației. În orice caz, pentru trecerea de la actorul diletant 

la un adevărat meșteșugar, este necesară folosirea unei tehnici, pe care Diderot o consideră 

posibilă doar în prezența raționamentului. El subliniază faptul că un actor „trebuie să fie 

înzestrat cu multă judecată”
72

 și să se folosească de această „liniște interioară” pentru a 

tempera „delirul entuziasmului”, pe care orice artist îl posedă. Pentru el, aceasta este singura 

modalitate prin care se poate ajunge la geniu, păstrând caracteristicile acestuia la orice 

reprezentație, pentru orice rol și în orice circumstanțe. 

Stanislavski susține, la rândul său, aceeași „liniște interioră” subliniată anterior de 

Diderot: „artistul scenei este dator să-și stăpânească inspirația și chiar să știe a o provoca în 

mod voluntar, ori de câte ori numele lui figurează în afiș”
73

. Astfel, cei doi oferă cititorilor o idee 

comună, o punere în pagină a ceea ce noi numim astăzi „munca actorului” și esența unei vaste 

pregătiri în arta teatrului. 

Aprofundând munca celor doi autori și mari teoreticieni, vom merge mai departe de 

această idee de contrazicere pe care probabil o observăm doar la o privire de suprafață. În 

realitate, chiar dacă anterior lui Stanislavski, Denis Diderot anticipează sistemul ce urma să 

apară și propune deja o continuare a acestuia. Actorii zilelor noastre ar putea să o analizeze 

pentru a avea o perspectivă cât mai largă și metode din ce în ce mai vaste în creația 

actoricească. Mai mult decât atât, nici unul nu a încercat să compună un set de reguli obligatorii 

sau un „cum” trebuie să fie actoria, amândoi fiind adepți ai teatrului ca artă în continuă evoluție, 

mai complexă și interesată de fiecare dată și încurajează găsirea propriei tehnici, în funcție de 

aptitudini, experiență și capacitatea de muncă. Pentru că arta actorului se reinventează cu 

fiecare actor autentic, fiecare descoperă „o imagine profund originală a lumii și a vieții, așa cum 

o simte, o percepe și o exprimă propria sa personalitate subiectivă, critică și proteică”
74

. 

Este indicat, atât pentru studenții ce simt această chemare spre arta actorului, cât și 

pentru actorii pe care îi vedem pe scenele teatrelor, să își continue neîncetat munca și căutările, 

să aducă fiecare experiență și bucățică nouă de viață în creația lor și să fie întotdeauna deschiși 

spre noi teorii, metode sau exerciții, pentru că viața e în continuă evoluție și la fel este și teatrul. 

În această artă căutarea adevărului nu se sfârșește niciodată, motiv pentru care, probabil, este 

și atât de interesantă, frumoasă și, bineînțeles, indispensabilă omului. Iar în ceea ce privește 
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multitudinea de idei și perspective asupra teatrului, nimic nu trebuie ignorat sau lăsat la o parte. 

„Faptul că adevărul unui sistem este la un moment dat înlocuit arată cel mult că rolul lui este 

încheiat, dar nu că nu a jucat nici un rol și nu a avut nici o valoare”
75

. Nu putem decât să vedem 

și să auzim cât mai multe, să citim, să știm, să fim mereu curioși și astfel să devenim din ce în 

ce mai bogați în arta noastră, să ajungem cât mai aproape de idealul propus, îmbrățișând tot ce 

ne-au oferit cei din trecut, trăind prezentul și fiind poate un ajutor pentru cei din viitor.   
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Utilizarea jocurilor teatrale cu rol în îmbunătățirea calității vieții 

pentru copiii cu afecțiuni oncologice76 

 

                              Ana VICOVAN –  

studentă Master Pedagogie Teatrală, an II 
 

 

Rezumat: În sistemul de învățământ actual, se observă din ce în ce mai mult ineficiența 

strategiilor bazate pe rezultate de scurtă durată, care nu țin cont de factori de natură psihică, 

emoțională, de personalitate etc. În consecință, în prezent, sunt căutate noi procedee 

educaționale bazate pe abilități și puncte forte ale individului și s-a concluzionat faptul că 

îndrumarea caracterizată prin răbdare, disciplină și afecțiune este esențială pentru un proces de 

educare cu efecte pozitive pe termen lung, indiferent de vârsta participanților, mai cu seamă în 

cazul copiilor, a căror structură este în formare, atât în plan fizic, dar și psiho-social. Din păcate 

însă, uneori, anumiți factori de necontrolat pot marca și transforma cu totul viața unor copii. 

Aceștia devin izolați de lumea cu care sunt obișnuiți și sunt forțați să înfrunte o realitate mult mai 

dureroasă, o boală atât de gravă încât viața le este pusă în pericol: cancerul.     

 

Cuvinte cheie: jocuri teatrale, strategii pedagogice, cancer, teatru de păpuși, aptitudini 

 

 

Activitatea profesorilor școlii de spital se desfășoară de multe ori în salonul individual al 

fiecărui copil, motivul fiind tratamentul perfuzabil care imobilizează pacientul la pat, pe care 

trebuie să îl primească copiii. Cu toate acestea, având în vedere că mulți dintre copii au fost 

nevoiți să amâne mersul la școală și le este dor de statul în bănci, există și o clasă în care elevii 

își pot desfășura activitatea școlară, bineînțeles ținându-se cont de vulnerabilitățile fizice și 

psihice ale fiecăruia. Pe lângă educație, scopul acestui program este și acela de a le oferi atât 

copiilor cât și părinților acestora ceva ce pot controla, un spațiu în care nu boala este cea care îi 

definește. Materiile studiate de copii sunt abordate cu succes atât în camerele individuale dar și 

în sala comună de activități, copiii fiind dornici de cât mai multe ocupații interesante.   

În sala principală de activități este posibilă organizarea diverselor evenimente cum ar fi 

sărbătorirea zilelor de naștere, lansări de cărți sau reviste, recitări de poezi sau povestiri, (unele 

dintre ele scrise chiar de copiii prezenți), jocuri sau reprezentații teatrale, activități muzicale, 

discuții libere în grup, sau vizionări de filme.   

Adaptarea jocurilor teatrale la spațiul disponibil reprezintă o decizie care va influența 

desfășurarea întregii activități, organizatorul fiind responsabil de planificarea tuturor detaliilor, 

ținând cont de posibilii factori ce pot interveni pe parcurs. Câteva dintre elementele de luat în 

considerare pentru organizarea activităților teatrale în cadrul spitalului de copii ar putea fi: 

dimensiunea spațiului de lucru, accesibilitatea copiilor în spațiu, posibilitatea de mișcare în 

spațiu, materialele necesare, afecțiunile copiilor care vor participa la activități și eventualele lor 

limitări de ordin fizic sau psihic.    

Atunci când ne gândim la activitățile de zi cu zi ale unui copil, ne imaginăm o mare 

parte a timpului său fiind ocupat fie de joacă fie de teme sau de mersul la școală. Pacienții 

secției de oncopediatrie trăiesc într-un univers în care resursele pentru educație și imaginație 
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sunt limitate. Cu toate acestea, datorită organizațiilor dedicate susținerii copiilor internați, se pot 

găsi diverse soluții, cu ajutorul voluntarilor și al cadrelor didactice.  

În continuare, voi prezenta câteva cazuri întâlnite la institutului oncologic prof. dr. 

Alexandru Trestioreanu din București, modalitatea în care am abordat fiecare situație și în final, 

concluziile aferente experiențelor relatate.  

Primul pacient cu care am interacționat a fost o fetiță de 9 ani. Acesteia îi era interzisă 

ieșirea din salon pe cât posibil, din cauza stării sale extrem de slăbite. Fiind întrebată dacă își 

dorește să lucreze, aceasta a spus că da, deși starea sa de bine lăsa de dorit. Inițial, am avut o 

conversație despre lucrurile pe care le învață la școală, despre preferințele personale și despre 

alte activități la care participă în spital. Apoi, am încercat un joc de cuvinte, care însă nu i-a 

captat interesul. Fiind o fetiță inteligentă cu o preferință pentru matematică, am considerat 

potrivit un joc în care se pot integra diverse operații de algebră, ale cărui reguli se stabilesc la 

început, în funcție de nivelul de cunoștințe al copilului. Pentru acest joc, sunt necesare un zar și 

o tablă cu marker. Pe tablă se desenează un robot sau un monstru cu mai multe membre și mai 

multe capete. Apoi i se sugerează copilului câte o consecință pentru fiecare fațetă a zarului. (de 

exemplu: când zarul indică 1, se adaugă un cap; când zarul indică 2, se elimină 2 picioare; când 

zarul indică 3, se adaugă 20x4-79 mâini etc.). Pe măsură ce robotul se modifică odată cu 

aruncările de zar, vorbeam despre diversele trăsături de caracter pe care le poate avea acesta 

ca personaj (cum îl cheamă, de unde vine, ce îi place să mănânce etc.). Durata jocului poate 

varia în funcție de starea copilului. În cazul acesta, după maxim 15 minute, am încheiat 

activitatea pentru a-i permite fetiței să se odihnească.   

Această primă experiență a fost cea în urma căreia am desprins o concluzie importantă 

despre așteptări, speranță și realitatea imediată în lucrul cu copiii din spital. O dispoziție 

interioară provocată de o stare de sănătate neplăcută este întotdeauna foarte greu de 

îmbunătățit deoarece necesită un consum de energie considerabil. Deși există perioade în 

decursul timpului petrecut în spital în care copiii se simt în regulă, se joacă și se pot concentra 

pe activități educative distractive, provocarea vine atunci când starea lor de bine lasă de dorit. 

Activitățile propuse în acest caz au ca scop nu distragerea atenției, ci captarea ei îndeajuns 

încât să le antreneze concentrarea și să le trezească interesul în momentul respectiv. Este deci 

extrem de important ca cel care va lucra cu copiii aflați în momente dificile, să fie întotdeauna 

conectat la nevoile acestora și să fie capabil de a se adapta la eventuale situații neprevăzute.  

Un alt pacient al spitalului, cu care am dezvoltat povești pentru teatru de păpuși, era 

întotdeauna dornic să-și împărtășească cunoștințele cu cei din jur. La cei 9 ani ai săi știa multe 

lucruri despre animale și țările lor de proveniență și era foarte interesat de povești, așa că i-am 

propus să construim împreună o poveste despre un papagal și un elefant care locuiau în capete 

opuse ale lumii. Am desenat pe o tablă, cu markere de culori diferite, habitatul fiecăruia și am 

folosit păpuși pentru degete, confecționate din cârpă. Băiatul a preferat să fie cel care dictează 

povestea în loc să joace unul dintre cele două personaje. El spunea cu voce tare ceea ce urma 

să se întâmple, iar eu făceam ca întâmplarea să ia loc, folosind voci diferite pentru fiecare 

personaj. Am considerat interesant momentul de teatru de păpuși creat în acest fel deoarece, în 

timp, libertatea interacției l-a determinat pe copil să povestească diverse dificultăți din viața lui, 

care nu aveau legătură directă cu povestea creată. Printre altele, mi-a mărturisit că nu îi este 

permis să mănânce anumite mâncăruri pe care și le dorea. Oglindind acest lucru în poveste, 

copilul îi oferea papagalului toată mâncarea la care se putea gândi, de la pizza, la cârnați și 

dulciuri.   

Dacă în mod normal o astfel de poveste durează în jur de 5-10 minute, durata acesteia 

se putea prelungi la nesfârșit deoarece băiatul nu avea intenția de a soluționa conflictul (faptul 

că cei doi prieteni nu se puteau întâlni) ci de a-l prelungi, găsind motive din ce în ce mai creative 
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pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Treptat, interesul acestui copil pentru activitatea la care 

lua parte, a început să-i atragă și pe cei din jur, și astfel, din ce în ce mai mulți copii, de vârste 

diferite, au început să participe la poveste, fiind motivați să împărtășească și ei diverse 

experiențe din viețile lor, să interacționeze unii cu alții și să joace și alte jocuri împreună.   

În urma acestei interacții am observat importanța exercițiului de a crea povești și 

personaje, cu atenție la detalii, pentru capacitatea de exprimare a copiilor. Dacă la început, ei 

folosesc păpușile fără un scop anume, lucrurile se schimbă atunci când își pun problema de a 

adăuga legături pentru a duce mai departe acțiunea inițială, iar creativitatea și imaginația încep 

să funcționeze.  

 O altă fetiță din secția de oncologie avea dificultăți cu limbajul vorbit. Avea vârsta de 12 

ani, dar nu mergea la școală din cauza tratamentelor și în consecință, nu se putea exprima în 

cuvinte și nu știa să scrie sau să citească. Cu toate acestea, nivelul său de expresivitate era cu 

totul special. Expresiile feței și ale sunetelor pe care le folosea îi permiteau să comunice destul 

de eficient cu cei din jur. În cazul ei, am observat o înclinație spre jocurile de colaborare și cele 

în care se folosesc sunete sau note muzicale. Gesturile expresive și atenția pe care învățase să 

și le folosească pentru a putea comunica, nu diminuau cu nimic nivelul de înțelegere al fetei, iar 

atunci când asculta cu atenție povești, imita sunetele cuvintelor pe care le auzea.  Putem 

vedea, astfel rolul pe care-l joacă empatia și răbdarea în procesul de comunicare în cazurile 

copiilor cu tulburări de vorbire. Crearea confortului și a sentimentului de acceptare sunt 

esențiale pentru a-i ajuta să treacă peste eventualele complexe de inferioritate și să se exprime 

liber în cadrul grupului din care fac parte.   

Vorbind despre copiii cu tulburări de acest fel, în cartea „Educația și dezvoltarea 

copilului”, Mihai Diaconu spune următoarele: „Profesorii vor încerca să le înlesnească 

participarea la discuții, (...), prin a le cere părerea în mod special, prin ascultarea răbdătoare și 

cu atenție a ceea ce doresc să spună, trimițându-le un semnal clar că se concentrează asupra 

conținutului pe care îl comunică, și nu asupra formei exprimării”
77

. Consider această abordare, 

bazată pe integrarea copiilor în grup, încurajând comunicarea deschisă, ca fiind cea mai utilă. 

De aici, se pot obține consecințe pozitive pentru toți cei implicați în grup, atât pe termen scurt 

(reușita activităților propuse), cât și pe termen îndelungat (integrarea în societate).   

Lucrul cu copii și adolescenți se bazează pe grupa de vârstă vizată și ar trebui să ia 

întotdeauna în considerare particularitățile fizice și psihice ale participanților. În cazul jocurilor 

teatrale practicate în spital, se impun anumite protocoale medicale necesare pentru protecția 

pacienților, precum și anumite cunoștințe medicale de bază pentru a înțelege semnificația unui 

diagnostic și a putea estima corect limitele fizice și psihice ale copiilor cu care se lucrează.   

În secția de oncologie, voluntarul va purta botoși de unică folosință, halat și mască 

sterile, și își va dezinfecta mâinile. Este foarte important să se ia în considerare sistemul 

imunitar extrem de slăbit al pacienților, pe care îi poate afecta letal orice microb sau virus adus 

în mediul lor înconjurător. Este deci, necesar ca orice coordonator de jocuri teatrale să dețină 

aceste informații pentru a putea planifica activități potrivite mediului, care să nu fie împiedicate 

de și să nu dăuneze la rândul lor procedurilor medicale obligatorii.  

Din cauza duratei îndelungate a tratamentelor, unii copii sunt nevoiți să-și petreacă 

timpul exclusiv în saloane, iar abordarea acestei situații poate fi o provocare pentru 

coordonatorul de activități, dar soluțiile constă în adaptarea la fiecare mediu în parte.  Primul 

pas este acela de a-i oferi alegerea de a lucra, iar în cazul în care copilul își manifestă interesul 

pentru activitatea propusă și părintele își dă acordul, se pot face diverse propuneri pentru a 
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stabili jocul care urmează să fie practicat. Printr-o discuție liberă despre diverse teme de interes 

pentru copil, la care poate participa și părintele sau gardianul acestuia, coordonatorul își poate 

planifica activitatea cea mai potrivită, de la caz la caz.  

În timpul activităților, copilul se poate simți rău sau poate avea diverse limitări de ordin 

fizic. Coordonatorul are responsabilitatea de a analiza reacțiile pozitive și negative din timpul 

jocurilor și de a lua decizii legate de durata activității, tipul acesteia, sau implicarea directă sau 

pasivă a copilului.   

În salon, activitățile teatrale au loc 1 la 1. De aceea este foarte important ca relația care 

se stabilește între coordonator și participant să fie una relaxată, rolul coordonatorului f iind acela 

de a amplifica starea de confort prin diverse mijloace accesibile (muzică, personaje familiare 

copilului, umor, subiecte de conversație pozitive, materiale educative interesante pentru cel mic 

etc.).  

Jocurile teatrale practicate în salon se pot baza pe diverse activități de interes și pot fi: 

muzicale, de relaxare, de conștientizare a simțurilor, de antrenare a imaginației prin storytelling, 

crearea sau relatarea poveștilor, de desen, sau modelarea plastelinei, de memorie, de atenție, 

de comunicare, teatru de păpuși interactiv etc.  

Unul dintre jocurile care poate fi adaptat atât la lucrul 1 la 1 cât și la un grup de copii se 

numește monstruleții fricoși și poate avea funcții terapeutice pentru copiii implicați. Jocul 

necesită următoarele materiale: coli de hârtie, acuarele, culori lichide sau albastru de metil, paie 

de unică folosință, marker. Prima etapă a jocului este un exercițiu simplu de respirație. Copilul 

este ghidat de coordonator și i se pot menționa mai multe situații prin care să experimenteze cu 

diverse modalități de a respira (suflă în lumânare, fă ca o albină etc.). Voluntarul va atrage de 

asemenea atenția copilului asupra senzațiilor sale din timpul exercițiului (cum te simți atunci 

când respiri profund? cum te simți când respirația este sacadată? când ai mai respirat așa?).   

Următorul pas constă în definirea monstrului. Se vor pune pe o coală de hârtie câteva 

picături de cerneală, sau orice alt fel de culoare lichidă,  iar copilul va sufla printr-un pai în așa 

fel încât picăturile se vor alungi, prinzând diverse forme abstracte. Aceste forme reprezintă 

forma corpului monstrului și li se pot adăuga ochi și alte elemente decorative, în funcție de 

preferințele copilului. La final, copilul poate privi monstrulețul creat și îi poate vorbi sau își poate 

exprima părerea în legătură cu acesta. Empatia față de această creatură imaginară care 

reprezintă frica are rolul de a-i oferi copilului libertatea de a explora și de a exterioriza ceea ce 

simte el însuși în legătură cu acest subiect.  

Pentru a realiza acest proiect cu un grup de copii, se pot păstra elementele de bază și 

se pot adăuga subiecte de discuție din sfera aceleiași tematici. Astfel, copiii pot vorbi deschis 

despre ceea ce li se întâmplă atunci când le este frică și își pot împărtăși temerile într-un spațiu 

în care se simt în siguranță.   

Din cauza naturii reziliente a copiilor, stările acestora, chiar și ale celor aflați în timpul 

unor tratamente destul de puternice, pot alterna de la letargie totală la energie debordantă, în 

decursul câtorva minute. De cele mai multe ori, atât copiii cât și părinții își doresc participarea la 

activități menite să le antreneze atenția micuților, să le distragă atenția de la situația neplăcută 

în care se află și de a le da acestora ocazia să își investească energia, atenția, imaginația și 

toate trăsăturile copilăriei într-o ocupație plăcută.  

Pentru a lucra în echipă și a include diverse activități parcurse în etape structurate, le-

am propus copiilor teatrul de păpuși. Exercițiul începea întotdeauna cu o poveste cunoscută de 

toți cei implicați. Povestea putea fi inventată pe loc, individual sau în grup. Următorul pas consta 

în alegerea personajelor și definirea caracteristicilor principale ale acestora. Este important ca 

fiecare copil să își aleagă un personaj care să îl intereseze din povestea stabilită, sau care 

poate fi adăugat acesteia. Deși activitatea are un număr de etape, acestea nu se încheie odată 
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ce au fost stabilite, dându-le copiilor posibilitatea de a reveni asupra aspectelor pe care își 

doresc să le modifice. După alegerea personajelor, urmează confecționarea acestora din hârtie. 

Aici se poate pune accentul pe creativitatea fiecărui participant în parte. Se pot folosi markere, 

carioci sau creioane colorate, abțibilduri, sclipici, sau alte materiale decorative pentru a obține 

personaje cât mai originale și mai interesante.  

Este posibil ca unii copii să întâmpine dificultăți fizice la mânuirea ustensilelor necesare 

(foarfece, lipici etc.) din cauza afecțiunilor de care suferă. În acest caz, ei pot fi ajutați de 

coordonator sau de alți copii pentru a obține rezultatele pe care și le doresc. Acesta este un 

exercițiu excelent pentru comunicare, concesie și cooperare, pornind de la ideea că fiecare 

dintre noi avem puncte forte pe care le putem evidenția și utiliza cu succes atunci când se 

ivește ocazia. Cel care nu poate mânui foarfeca poate fi un bun narator, cel care nu are o 

memorie sclipitoare poate fi extrem de creativ. Ceea ce este important este faptul că, 

participând la actul de creație, fiecare își pune amprenta personală asupra rezultatului final, iar 

coordonatorul le poate reaminti acest lucru copiilor în timp ce aceștia lucrează, îndemnându-i 

să-și conștientizeze acele abilități sau caracteristici individuale, care le pot fi de folos în viața de 

zi cu zi.   

 După ce fiecare copil și-a creat personajul, este timpul stabilirii detaliilor spectacolului 

de păpuși. Cine este naratorul, ce replici are fiecare personaj în parte și care este ordinea în 

care acestea apar în poveste. Coordonatorul activității le va reaminti copiilor faptul că 

spectacolul se joacă pentru public, iar personajele trebuie să fie văzute și auzite. Pentru a 

păstra atenția asupra activității, mai ales în cazul în care lucrează copii mai mici (4-7 ani), 

coordonatorul poate prelua rolul naratorului și poate astfel păstra ordinea personajelor, 

oferindu-i fiecăruia oportunitatea de a fi prezent în scenă și de a interacționa cu celelalte 

personaje și de a-și spune replicile stabilite. Alternativ, responsabilitatea povestitorului poate fi 

atribuită unui, sau mai multor copii, pe rând, având grijă ca aceștia să respecte atât reperele 

stabilite cât și colegii de scenă.    

Un alt exemplu, în cazul în care cei care participă la atelier sunt preșcolari sau elevi 

care abia au învățat să scrie și să citească, este vânătoarea de comori. Pentru a organiza acest 

joc, coordonatorul trebuie să pregătească diverse obiecte ce pot fi ascunse în sala de activități 

sau pe holurile spitalului (bineînțeles cu permisiunea asistenților medical). Aceste obiecte pot fi 

bărcuțe, avioane sau alte figurine de hârtie, creioane, cărți de joc, abțibilduri, jucării, etc. Fiecare 

copil va primi o listă cu obiectele pe care trebuie să le găsească. În cazul în care unii dintre copii 

nu știu încă să citească pot fi ajutați de coordonator sau cuvintele pot fi scrise cu diverse culori, 

în așa fel încât obiectul va fi definit de o culoare specifică (avion e scris cu albastru, creion e 

scris cu verde, etc.). Alternativ, se pot folosi desene sau poze în loc de cuvinte.  După 

explicarea regulilor, vânătoarea poate începe. Pe parcursul acesteia, coordonatorul va observa 

unde se descurcă cel mai bine fiecare copil și îi poate încuraja pe copii să se ajute unii pe alții în 

funcție de abilitățile fiecăruia. De exemplu, cel care a găsit mai multe bărcuțe, îl poate ajuta pe 

cel care nu a găsit nici una, sau cel care știe să citească, le poate reaminti celorlalți ce obiecte 

sunt pe listă. Colaborarea este mai importantă decât competiția, putându-se găsi modalități de a 

răsplăti jucătorii pentru lucrul în echipă și nu neapărat pentru viteza cu care au rezolvat sarcina.   

 Ca variație a acestui joc, se poate propune împărțirea tuturor obiectelor pe categorii, iar 

fiecare copil primește ca responsabilitate una dintre grupele de obiecte (Andrei ascunde toate 

bărcuțele, Maria ascunde toate avioanele etc.) apoi fiecare alege cine va căuta obiectele 

respective.   

 În timpul desfășurării jocului, am putut observa diversele tipuri de atitudini pe care copiii 

tind să le adopte pentru a duce la bun sfârșit sarcinile dictate de regulile jocului. Este important 

ca regulile să nu fie rigide, în așa fel încât să le permită tuturor participanților să funcționeze atât 



52 

individual, dar și să-și folosească abilitățile venind în completarea celorlalți. Astfel, un copil care 

a găsit mai multe obiecte de același fel, îl poate ajuta pe altul să-și completeze lista, iar unul 

care este ușor dezamăgit poate fi încurajat să nu renunțe așa ușor.  

Rolul coordonatorului aici este acela de a utiliza datele fiecărui jucător în avantajul său 

și al grupului format, rezultatul fiind o atmosferă de lucru lejeră și în același timp, antrenantă.  

Acest tip de joc este o oportunitate pentru a încuraja copiii să lucreze împreună și să se sprijine 

unii pe alții. Colaborând pentru a descoperi obiectele ascunse, sunt puși în situația de a-și 

exersa abilitățile înnăscute de atenție, observare, memorie, dar și cele învățate la școală. 

Pentru copiii care nu știu încă să citească, acesta poate fi un exercițiu util, având în vedere că 

lista folosită conține cuvinte scrise. Pentru a înlesni efortul copilului, se poate utiliza o culoare 

diferită pentru fiecare cuvânt sau în loc de cuvinte se pot folosi desene, poze sau imagini.  

 În cazul părinților, cele mai comune reacții la primirea diagnosticului sunt, negarea prin 

diverse mecanisme de apărare, tristețea copleșitoare, frica, izolarea, iar în unele cazuri, poate 

apărea ostilitatea față de cadrele medicale, sau chiar față de copii. Unii părinți nu pot plânge 

sau vorbi deschis despre suferința pe care o simt. „Majoritatea familiilor trec prin mai multe 

etape înainte de a accepta diagnosticul de cancer la copil. Șoc și negare, apoi vinovăție și furie 

(posibil manifestate prin confruntări cu personalul medical) și în cele din urmă, acceptare, 

întâmpinarea problemei și depășirea ei – acestea sunt faze comune în reacția emoțională a 

familiei la diagnostic”
78

. Deși acest proces poate dura un timp îndelungat, cu ajutorul terapiei și 

sprijinului celor din jur, revenirea la o viață normală este posibilă.  

 Grupurile de sprijin, unde părinții își pot exprima diverse puncte de vedere sunt extrem 

de valoroase în cadrul spitalului, efectele fiind benefice atât pentru părinte ca individ, dar și 

pentru relația dintre acesta și copil.  

 Este important ca voluntarii, psihologii, doctorii și asistenții medicali să exprime o 

atitudine care să aducă alinare fără însă a exagera. Uneori, optimismul dus la extremă poate fi 

mai dăunător decât susținerea cuiva în tăcere, doar prin prezență și validare emoțională, dar 

acest lucru diferă în funcție de situație.  

 Uneori părinții copiilor duc lipsă de sprijinul moral de care au nevoie pentru a depăși 

adversitatea situației lor, tinzând să se izoleze și să-și formeze puternice blocaje interioare. Din 

acest motiv au nevoie de ajutor în conștientizarea emoțiilor, a stărilor interioare prin care trec, 

dar și pentru a găsi modalități care să le permită înțelegerea situației în care se află și căi de ai 

face față în mod sănătos. „Ceaiul de la ora cinci” este o activitate propusă de voluntarii 

asociației P.A.V.E.L. pentru a le oferi părinților un spațiu de relaxare, unde aceștia pot dezvolta, 

în grup, discuții despre experiențele trăite și ce efecete au avut acestea asupra lor. 

Întreprinderea de activități din sfera normalului are rolul de a menține, pe cât posibil, echilibrul 

psihic al părintelui, de a-i aminti acestuia că există soluții, în ciuda aparentei lipsă de speranță și 

că nu este singur, având posibilitatea de a interacționa cu alți oameni care trec prin experiențe 

similare.  

Activitatea se desfășoară o dată pe săptămână și începe cu așezarea tuturor 

participanților într-un cerc, în așa fel încât nimeni să nu se simtă expus sau inconfortabil. Pentru 

destinderea atmosferei, părinții beau ceai, în timp ce se stabilește o atmosferă relaxată prin 

jocuri de prezentare sau mima, la care pot participa și copiii ai căror părinți doresc acest lucru. 

Jocurile pot fi un alt mijloc de a stabili relații între cei care participă la întâlnire. Punctul principal 

al activității este constituit de tematica propusă pentru discuție. Aceasta poate fi propusă de 
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coordonator sau poate veni din partea participanților, varianta din urmă fiind mai benefică având 

în vedere că este bazată pe nevoile concrete al grupului. Câteva teme ar putea fi: „povestea 

mea”, „tipuri de personalități”, „credința ca modalitate de adaptare la situații neprevăzute”, „cea 

mai frumoasă întâmplare”, „mi-am dorit întotdeauna să...” ș.a.  

Discuțiile libere pot fi combinate cu anumite jocuri teatrale (mima, jocuri de spart 

gheața, asocieri de cuvinte, storytelling, etc.) care să destindă atmosfera, astfel încât 

participanții să se simtă confortabil abordând deschis subiectele cele mai importante pentru ei. 

Într-o asemenea activitate este de dorit încurajarea participanților să își exprime părerile și 

gândurile cele mai sincere, iar în consecință, va fi foarte probabil să existe răbufniri, lacrimi de 

tristețe sau de furie și puternice sentimente de vinovăție – reacții perfect umane și naturale, 

având în vedere circumstanțele în care se află. Va fi deci, datoria coordonatorilor să le 

reamintească părinților, de câte ori va fi nevoie, că toate aceste manifestări le sunt benefice și 

că este în regulă să le lase să se desfășoare, în ciuda sentimetelor inevitabile de rușine sau de 

vinovăție care le însoțesc.  

Consider că, în cazul părinților cu copii aflați în tratament, un aspect foarte important de 

menționat în discuțiile de grup este sentimentul de vinovăție, senzația că orice acțiune cu un 

efect de îngrijire al propriei persoane îl trădează cumva pe copilul suferind. Deși este un proces 

natural, rezultat din legătura puternică dintre cei doi, atât părintele cât și copilul vor avea mult 

mai multe avantaje în cazul în care cel mic observă la cel care are grijă de el faptul că 

preocuparea pentru sine este un aspect important al unei stări de sănătate echilibrate. Este deci 

extrem de important să i se reamintească părintelui faptul că îngrijirea propriei persoane este la 

fel de importantă ca a copilului.  

Izolarea sau auto-izolarea poate fi de asemenea o consecință a timpului petrecut în 

spital, alături de copil, iar încurajarea părinților să participe la activități de grup, în care li se dă 

ocazia să formeze legături cu alte persoane care trec prin situații similare, ar putea fi un sprijin 

puternic pentru aceștia.   

Dacă un copil se poate juca pentru a-și gestiona nivelele de stres sau anxietate, 

părintele are nevoie de comunicare, el trebuie să vorbească despre ceea ce simte, ceea ce i se 

întâmplă și să exprime în cuvinte acele elemente ale vieții sale pe care simte sau nu că le poate 

controla. Grupul de suport are avantajul de a fi un catalizator chiar și pentru aceia care la 

început nu se vor implica în discuții. Ideile dezbătute și poveștile împărtășite pot avea efectul de 

a-l inspira pe cel care ascultă sau de a-i oferi celui care vorbește o ocazie de defulare 

emoțională. Poveștile metaforice pot fi de asemenea un element ajutător pentru exprimarea 

emoțiilor reprimate, adesea scoțând la iveală sentimente de care povestitorul este posibil să nu 

fie conștient, iar construirea și rostirea lor în cadrul unui grup îl poate ajuta pe povestitor să își 

ordoneze aceste sentimente, iar publicul poate empatiza, la rândul lui, cu cel care vorbește.   
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Teoria motorilor animați 

 

                              Ștefan PAVEL –  

student doctorand UNATC 
 

 

Rezumat: Chiar și marii actori mai aveau dificultăți din când în când cu câte un monolog. 

Articolul de față aduce în discuție un asemenea moment, petrecut în timpul repetițiilor la Teatrul 

Național cu piesa Avarul din anul 1898. Având convingerea fermă că, deși este o artă a lui “aici 

și acum”, arta teatrală este o sumă a tuturor strădaniilor celor de dinaintea noastră, redăm aici 

câteva întâmplări demne de istoria teatrală a țării noastre. Ion Brezeanu a fost un actor foarte 

îndrăgit de Caragiale, a jucat în toate piesele dramaturgului, a făcut în fiecare din ele câte o 

mare creație. Între cei doi s-a legat și o strânsă prietenie. Cartea de amintiri a actorului, apărută 

în 1939, este un document teatral care poate călăuzi pașii actorilor contemporani în drumul lor 

spre regăsirea sensurilor pierdute ale pieselor lui Caragiale.    

 

Cuvinte cheie: Ion Brezeanu, Cetățeanul turmentat, Harpagon, rezervă de energie, putere 

mecanică 

 

 

Stagiunea 1897-1898 găsește publicul bucureștean într-o stare de derută, năucit de 

apariția unui inamic ce s-a insinuat încetul cu încetul în clădirea Teatrului Național și și-a făcut 

un obicei din a strica serile celor ce vin în locașul muzelor pentru Fântâna Blanduziei, Femeia 

îndăratnică sau Bolnavul închipuit. Ne putem imagina cât de sâcâitoare trebuie să fi fost lupta 

spectatorilor cu acest flagel, mai ales în timpul spectacolelor de la sfârșitul lunii februarie date 

de ansamblul condus de actorii francezi Antoine, Joset și Coquelin. Poate din cauza acestui 

neînduplecat barbarism, publicul spectator bate în retragere, înfricoșat, nepăsându-i câtuși de 

puțin de o nouă trupă aflată în turneu la București, cea a Teatrului Imperial din Viena, trupă care 

din păcate, în pofida prestigiului numelui său, n-a a avut succes la București în luna aprilie a 

acelei stagiuni. Care era cauza acestei nefericite scindări în cadrul masei spectatorilor români? 

Între cine și cine se dădeau luptele acestui crâncen resbel ? Pentru înlăturarea oricăror 

nelămuriri, dăm citire presei vremii:  

“Ne facem și noi ecoul a miilor de guri care cer soluționarea chestiunii pălăriilor gentilelor doamne 

la teatru. E momentul să dăm asaltul definitiv. Asalt! Da! E un asalt în regulă, căci avem de-a face 

cu niște redute monstre, cu niște cupole enorme, cu niște ridicături cu parapete. Pălăriile 

doamnelor au ajuns fenomenale! Ne prindem că măsoară o jumătate metru înălțime. Și tu, 

nenorocitule purtător al unei pălării moi pe care ți-o ghemuiești sub braț sau în buzunar, ești 

nevoit să asaltezi redute de pene și panglici, pentru a răzbi cu privirea pe scenă. Soluția! Cerem 

soluția! Care ar fi? Pălăriile mici și mari să fie lăsate la garderobă. Unde le pune însă nenorocitul 

de garderobier? Închipuiți-vă 100 de pălării de câte o jumătate de metru cub la garderobă. 

Trebuie o odaie de 50 de metri cubi numai pentru pălării! Pălăriile să fie lăsate acasă. Ce? – ni se 

va striga. După ce din stal nu ni se văd  decât pălăriile, vreți să ne luați singura podoabă cu care 

ne putem făli? Soluția! Unde e soluția!”
79

 

Soluția întârzia să apară, odată cu pacea dintre cele două aprige forțe combatante. 

Doamnele cu pălării au lovit pe revoltați acolo unde a durut cel mai tare: în suflet. Ele au refuzat 
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să mai vină la teatru. Domnii și-au dat seama că e „rău cu rău, dar mai rău fără rău”. Teatrul 

Național a început să introducă pe afișe propoziția „Doamnele cu pălării nu sunt admise în 

staluri”, anunțându-le totuși pe doamne că beneficiază de un spațiu amenajat unde își pot lăsa 

podoabele pe durata reprezentației. Cu timpul, spre norocul nostru, moda a reglat de la sine 

aceste disensiuni, reducând din ce în ce mai mult dimensiunile pălăriilor și, odată cu acestea, 

ranchiuna dintre cele două părți beligerante. Este însă posibil să se fi petrecut altceva care să fi 

deturnat cursul ostilităților. Este posibil ca în anumite seri larma fracurilor și a rochiilor să fi 

înțepenit în scaune la vederea întâmplărilor neobișnuite de pe scenă. Căci printre foșnete și 

înjurături se nășteau pe scena acelui sfârșit de secol creații actoricești remarcabile, cărora se 

cuvine să le dedicăm câteva rânduri, în speranța că și ele ne vor revela nouă, celor care nu mai 

avem probleme cu pălăriile, dar avem cu telefoanele, învățăminte.  

Teatrul Național din București aduna în stagiunea 1898-1899, sub direcția lui Petre 

Grădișteanu, nu mai puțin de 91 de titluri, cu tot cu spectacolele de operă sau operetă și cu cele 

găzduite, toate acestea aducând încasări de 350.179 lei. În această stagiune s-au inaugurat 

matineurile (11 octombrie 1898), iar pe 1 februarie s-a jucat „revista istorică națională a 

secolului XIX, în 10 ilustrațiuni” 100 DE ANI, de Ion Luca Caragiale
80

. Două sunt însă datele 

care ne vor apropia de subiectul acestui articol. 3 octombrie și 1 decembrie 1898. Prima, data la 

care Ion Brezeanu a jucat pentru prima oară rolul Cetățeanului turmentat din O scrisoare 

pierdută. A doua este data la care același Ion Brezeanu interpreta întâia dată rolul lui Harpagon 

din Avarul.  

Ion Brezeanu, rămas în conștiința contemporanilor săi mai ales ca Iancu Brezeanu, a 

fost un imens actor al Teatrului Național, angajat ca actor gagist
81

 în această instituție în 1885, 

la numai 17 ani. A urmat cursurile profesorului Șt. Vellescu la Conservator nu din convingere, ci 

mai mult la insistențele prietenului său Vasile Toneanu
82

, care studia la clasa de declamațiune a 

aceluiași profesor. Începuturile carierei lui Brezeanu stau sub semnul întâlnirii cu Caragiale. 

Piesa O noapte furtunoasă avusese premiera la 18 ianuarie 1879
83

, cele (doar) două 

reprezentații contabilizându-i cât se poate de sugestiv căderea. Tânărul Brezeanu se 

îndrăgostește însă de personajul Nae Ipingescu, rol pe care îl învață în întregime, fără a fi 

titularul lui, doar din pasiune, repetându-l prin vreun cotlon al Cișmigiului după ce isprăvea 

rolurile de mică întindere pe care le primea la teatru. Dar Caragiale este numit în iunie 1888 

director la Teatrul Național (din păcate doar pentru o stagiune) și norocul tânărului actor e pe 

cale să se schimbe.  

Odată cu numirea lui Caragiale este reluată și piesa O noapte furtunoasă. Actorul 

Ștefan Iulian, cel care îl interpreta pe ipistatul Nae Ipingescu, pretinde însă înainte de un 

spectacol 1000 de lei avans. Directorul îi refuză (amicului său!) acest favor, iar Iulian anunță că 

în acest caz nici el nu joacă. Caragiale îl văzuse odată în teatru pe un tânăr care repeta singur 

rolul lui Ipingescu și...îl cheamă să intre în spectacol! Tânărul intră în aceeași seară în 

spectacol. Spre sfârșit, Ștefan Iulian (care aștepta lângă teatru, la Berăria Cooperativă, să fie 

chemat să joace) intră nedumerit în sală. Se pare că tânărul a avut succes, din moment ce după 

spectacol Caragiale îi trimite cei 1000 de lei pe care Iulian îi solicitase inițial și care 

declanșaseră toată situația, iar Iulian îl îmbrățișează, îl felicită, după care dimineața îi găsește 

pe cei doi Ipingescu, cel vechi și cel nou, printre clondirele cu vin din cârciuma “Albu și Chirilă”. 

Ipistații sărbătoreau nașterea unui mare actor. Avea numai 20 de ani.  
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În stagiunea următoare intră ca al doilea gropar în Hamlet. Cu ocazia turneului de la 

Viena din 1891 (primul turneu românesc în străinătate
84

), Iancu Brezeanu figurează însă în 

distribuția aceluiași spectacol cu rolul Polonius.  

“S-a spus de unul și de altul că am revoluționat Viena. Inexact. E adevărat că Manolescu era 

formidabil; că Romaneasca nu departe de el; juca Ofelia, și că Iancu Petrescu în Actorul, cu toate 

că nu știa carte, a avut o magistrală creație, subliniată de întreaga critică vieneză. Dar cum să faci 

revoluție când nu venea nici dracu’?...”
85

 

 Brezeanu își făcea cunoscut de pe atunci stilul său frust, liber, care l-a 

caracterizat toată viața și care l-a transformat într-un prieten atât de apropiat al lui Caragiale. 

Era, fără îndoială, un element tânăr și foarte promițător al Naționalului. Dovadă că în 1893 este 

trimis de direcțiunea Grigore Cantacuzino, împreună cu colegul său Vasile Toneanu, la Paris, 

pentru a lua contact cu stilul interpretativ folosit în acea vreme la Comedia Franceză. Se 

întoarce în țară și „joacă tot”: Glutto (Fântâna Blanduziei), Ciubăr (Despot Vodă), Sganarelle 

(Doctor fără voie), Domnul Purgon (Bolnavul închipuit), Grumio (Femeia îndăratnică), Pristanda 

(O scrisoare pierdută), Vlad (Mort fără lumânare). În 1896, e înaintat societar al Teatrului 

Național. Se juca încă cu loji pe scenă, „parcă ar fi făcut parte din piesă; în fiecare spectacol 

existând un soi de teatru în teatru. Prezența aceea, lângă artificiile lângă efortul nostru, 

stingherea. Machiajul, oricât ar fi fost de măiestrit, se cunoștea; privirile pornite să nască 

plecarea depărtată pe gând a spectatorilor, se isbiau de iscodirea chițibușară a directorului; 

pauzele fiindu-ne străbătute de săbiile răutăcioase ale reflecțiilor trântite în gura mare de 

ocupanții locurilor de onoare. «Uite cum se belește ăla!» «Și ălălalt ce s-o fi strâmbând așa!...ca 

un maimuțoi?». Ca să nu ieșim din rol, nu răspundeam. Burdușelele imbecile le simțeam 

zdravene, atât cât să rănească visul, care pentru parter, totuși rămânea, căuș cu apă vie.”
86

 

Petrache Grădișteanu decide să reia spectacolele cu piesele lui Caragiale. Cetățeanul 

turmentat rămăsese din păcate fără interpret după moartea actorului Mihai(l) Mateescu. 

Caragiale cere direcțiunii ca rolul să fie preluat de Brezeanu. Păstrându-și convingerile care îl 

călăuzeau în alegerea personajelor pe care să le joace sau nu [„Ce e aia gen preferat? Joc tot 

ce mi se dă: dramă, comedie, tragedie, operetă, revistă (bineînțeles asta din urmă, fără nas 

mare și multe pulpe de femei...)”] 
87

, Brezeanu preia rolul, cu care înregistrează un incredibil 

succes și căruia îi va întipări maniera sa personală de interpretare, fiind o creație unică în istoria 

teatrul românesc. Mărturia lui Caragiale, din articolul intitulat Ion Brezeanu, apărut la 25 

decembrie 1898 în Revistă pentru literatură și artă, ne dă dimensiunea justă a creației pe care 

actorul a înfăptuit-o, la numai 30 de ani:  

„Artistul nostru se afirmă și aci ca un talent de elită, confirmând încă odată clasicul precept că și un 

monstru urâcios, redat de artă trebuie să placă. Din acel respingător alcoolic Brezeanu face o 

nesămuit de interesantă întrupare. Are acest Cetățean turmentat atâta dulceață în ochi și pe buze, 

atâta măsură în mișcări, atâta onestitate și mansuetudine
88

 în suflet, încât încetează a mai fi un tip 

real înjosit; el se ridică sus și ia proporțiile largi și demne ale unui tip abstract: simbolul unui popor 

întreg. […] Cu două vorbe spuse cald, din adâncul sufletului
89

, el pune un fel de pecete morală pe o 

poemă, poate, condamnabilă, pe o operă intelectuală de o moralitate cu drept cuvânt atât de 
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contestată. După toastul lui Brezeanu, un om de inimă nu poate ieși din teatru fără să se împace, 

ba chiar fără să simpatizeze, cu distinsa damă de lume și cu bețivul josorât de cârciumă, două 

creaturi greșite, rătăcite, vinovate, Dumnezeu știe din ce pricini, dar bune – zică ce le place ipocriții! 

– cu siguranță bune.”
90

 

Acest articol-document, rămâne dovada vie (pentru cei care s-ar putea întreba în 

vremurile viitoare dacă actorul e creator sau doar interpret) că la sfârșitul veacului XIX, în 

București, un actor care interpreta un personaj secundar dintr-o comedie a reușit să meargă 

într-atât la inima publicului încât a tras după el și celelalte personaje ale piesei, învăluindu-le și 

pe ele în lumina aprobatoare a spectatorilor. Este un minunat exemplu de colaborare între actor 

și dramaturg, în care primul ajunge la nivelul optim de înțelegere al operei celui de-al doilea, 

astfel încât opera lor comună ajunge să fie o reprezentare ideală a ideii inițiale a autorului. Căci 

cu asta avem de-a face aici. Cu un caz rar în care dramaturgul este absolut încântat de 

prestația unui actor pe textul lui, recunoscându-i galant acestuia din urmă puterea de a 

caracteriza întreaga lume a piesei printr-o singură replică.   

Iancu Brezeanu l-a înțeles pe Caragiale, a jucat piesa așa cum și-ar fi dorit autorul ei. 

Se vorbește adesea despre un „stil Caragiale”. Dar Caragiale nu are un „stil”, are doar 

amănunte de interpretare rămase de la toți marii actori care au făcut rolurile în trecut și care s-

au perpetuat într-un fel sau altul și ajung astăzi să creeze o imagine preconcepută despre 

lumea lui Caragiale. Nici un mare autor nu poate fi însă constrâns în îngustimile unei matrițe. 

Actoricește este periculos să ne încredem în orice tip de șabloane, chiar dacă ele s-au verificat 

în trecut. Ce nu trece prin filtrul propriului nostru mecanism de gândire nu poate fi o temelie 

solidă pentru un personaj verosimil.  

În cazul nostru însă, Caragiale însuși a fost în sală și a fost impresionat de Cetățeanul 

turmentat care electriza audiența. Expertiza lui nu va putea fi pusă la nicio îndoială. Ne aflăm în 

perioada de grație când dramaturgul nu devenise încă un stil, era încă un om în carne și oase, 

iubit de unii, huiduit sau acuzat de plagiat de alții. Dezlegările enigmelor noastre despre cum 

trebuie abordat Caragiale își pot găsi răspuns prin studiul acelor momente (nu foarte 

numeroase) când dramaturgul a fost impresionat de o creație actoricească. Or Iancu Brezeanu 

a fost actorul căruia autorul Scrisorii pierdute i-a spus: „Sunt fericit, Iancule, că n-a trebuit să te 

caut mult...aș fi obosit. Și poate...”
91

 Din fericire pentru noi se păstrează și câteva amănunte 

importante din procesul de creație al marelui actor. 

„Pe Cetățeanul turmentat l-am întâlnit la Târgoviște. […] De câteva zile, la aceeaș oră, remarc un 

tip care, îmbrăcat fistichiu, gambetă în mijlocul caniculei, înfășoară strada pe baston. Lăsându-mi în 

pumnul urechii, ca pe o monedă a sufletului său, oridecâteori pășește pe lângă mine, revolta: 

«Răscrucea mă-sii de ciocoi!» Pitorescu-i dulce m-a intrigat, interesându-mă pe loc cine e. 

Crâșmarul mă lămurește. «Proprietarul de la Ioropa...Marinică Ivănescu. Stai la el la han și nici nu 

știi cu cine ai onoare.”
92

  

Destinele celor doi se întâlnesc, la masa unei cârciumi. Marinică Ivănescu comandă 

mereu și după fiecare pahar se ciupește de mână
93

. Brezeanu avea spectacol peste drum, la 

grădină, unde se aprindeau luminile. Marinică însă nu cunoaște legile scenei și-i trage-nainte cu 

„răscrucile” și cu „ciocoii”. Abia când l-a invitat la spectacol, s-a mai potolit puțin. Brezeanu 

ajunge la cabina cu „crătiți” pe pereți (îndeplinea și rol de bucătărie a grădinii de vară unde se 

juca spectacolul): 
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“Îmi hăue în ureche, multiplicată, replica celui lăsat la cârciumă. Ce va zice când m’o vedea pe 

scenă?...Ia să-l fac. Gândul săgetându-mă, găsesc în fundul lăzilor, un pantalon, un soi de 

redingotă, o vestă, o pălărie tare cu mărginile întoarse’n părți, ciuntite în față și la spate, încăputând 

o identică înfățișare vestimentară. Amuzat, insist asupra machiajului, sgâindu-mă de aproape, de la 

distanță, în balta oglinzii. Care în momentul când s’au stins lămpile grădinii și cârpa cortinii s’a 

încolăcit pe stâlpi, îmi întoarce, exact cum e, pe revoltatul Marinică. Cum am pășit pe scenă, omul 

meu, care era pe undeva prin besna grădinii – fusesem informat – s’a pipăit, probabil, nedumerit 

cum putea să se privească, pe el, și să fie în același timp privit, tot de el...Numai când n’am avut de 

lucru și am adăugat uneia din replici, obsesia lui – «răscrucea...de ciocoi!»  – a constatat că cel 

după scenă nu era el, replicându-mi puternic: «Răscrucea mă-tii, Iancule!»“
94

 

Marinică Ivănescu nu se gândea în acea după-amiază că servea drept sursă de 

inspirație pentru personajul pe care nenea Iancu Brezeanu îl va juca toată viața. Indiferent de 

schimbările de distribuție pe care O scrisoare pierdută le-a suferit până la moartea actorului din 

1940, Cetățeanul turmentat a avut la Teatrul Național un singur interpret. Brezeanu a plecat de 

la Târgoviște cu „strâmbăturile, felul de a vorbi, atitudinile” lui Marinică, toate strânse în 

„pieptarul minții”, și le-a adus pe scena Naționalului, printre C. I. Nottara (Tipătescu), Iancu 

Petrescu (Trahanache), N. Soreanu (Pristanda). După ce Brezeanu și-a spus ultima replică din 

piesă, deși cortina nu căzuse, parterul s-a ridicat în picioare și-a aplaudat îndelung triumful 

nașterii noului Cetățean, întârziind o bună bucată de vreme replica lui Cațavencu.  

La nici două luni de la acest succes, Brezeanu se întâlnește cu un alt mare autor de 

comedie. Rolul lui Harpagon îl știa de multă vreme (“La teatru să ai, că ocazia se ivește.”). 

Repetițiile nu sunt scutite însă de „emoția groaznică a nesiguranței”. Îndeosebi celebrul 

monolog de la finalul actului al patrulea (în care descoperă că cineva i-a furat caseta cu bani) 

opunea rezistență. Episodul este relatat de Caragiale în același articol din 1898: 

„Cu două zile înainte de prima reprezentație, am asistat la repetiție. Fără să-i fi făcut vreo 

observație, că nici n-aveam vreuna de făcut, Brezeanu mi-a spus: «Mi-e peste putință să mai fiu 

sobru și concentrat la monolog: trebuie să izbucnesc, trebuie să-mi dau drumul cu toată puterea.» 

«Firește că trebuie, i-am răspuns.» «Da, adaugă el, după un moment de gândire, 

da...Dar...Harpagon...stârpitura asta neputincioasă de șaizeci de ani...se potrivește să aibă atâta 

putere? Nu cumva trebuie să alerg la alt artificiu?» «Ba, de loc!» 

Și i-am făcut pe scurt – e de ajuns cât de scurt pentru inteligența lui – teoria motorilor animați, cari 

trebuiesc să dispună totdeauna de o rezervă de energie înmagazinată. Iată o gloabă spetită și 

stinsă de puteri, pe care n-ai crede-o în stare să se mai târască trei pași. Călărețul e atacat de 

vrăjmași înarmați, cari descarcă focuri asupră-i. El smucește frâul, dă pinteni și țipă desperat. 

Atunci, gloaba năucă dă drumul rezervei de energie; din câteva sărituri supreme, a urcat dealul; 

într-o clipă a fost departe de primejdie. Poate crăpa în vârful dealului, dar l-a urcat. Este incalculabil 

în câtă putere mecanică se poate transforma energia înmagazinată cheltuită dintr-o singură dată. 

Brezeanu a surâs, mulțumit că, fără să fi cunoscut teoria, îi știa intuitiv adevărul; și cât îl știa de 

bine a dovedit-o la reprezentație. În monologul lui, Harpagon, ridicat la cea mai înaltă treaptă de 

iritare, s-a arătat în stare să cheltuiască o putere colosală pe care nimeni nu i-ar fi bănuit-o până 

aci. Și atât a cheltuit-o de generos, încât un singur râs n-a venit din toată sala să turbure nepotrivit 

liniștea care ne trebuia tutulor pentru a contempla acel înfiorător fenomen ce se cheamă cea din 

urmă nădejde.”
95

 

Harpagon este, după cum bine știm, bătrânul zgârcit care visează la grațiile unei tinere 

fete cu care ar vrea să se căsătorească. După ce o prezintă familiei, are stupoarea să afle că și 

băiatul său (Cléante) este îndrăgostit de aceeași domnișoară. Iată-i idealul de fericire pus în 

pericol de omul la care se aștepta mai puțin. Bătrânul nu cedează în fața pretențiilor legitime ale 

fiului său, îl amenință cu bătaia și până la urmă îl dezmoștenește. Acestea sunt evenimentele 
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care preced monologul din finalul actului al patrulea, în care Harpagon „cu capul gol, intră 

urlând din grădină”. Motivul urletului său este groaznica descoperire pe care o face în grădină: 

lipsa obiectului în jurul căruia gravitează viața sa: banii. Ascunzătoarea atât de dragă lui fusese 

profanată. Caseta în care ținuse banii ascunși de ochii tuturor nu mai era la locul ei, după ce 

mai devreme căsătoria la care visa se dovedea a nu fi chiar atât de lesne de înfăptuit. 

Monologul ne arată un Harpagon surescitat, care strigă ca un apucat după ajutor, se confundă 

pe el însuși cu hoțul, imploră ajutorul divinității, suspectează pe toată lumea. Finalul îl găsește 

complet ieșit din minți: „Repede, repede, poliția, străjile, judecătorii, temnicerii, spânzurătorile și 

călăii! Spânzurați-mi-i pe cine nimeriți. Iar dacă nu se găsesc bănișorii, spânzurați-mă și pe 

mine!”
96

. 

Iancu Brezeanu se temea că forța pe care simțea că trebuie să i-o imprime acestui 

monolog va contrasta cu felul „sobru și concentrat” cu care își construise personajul până la 

acel punct al piesei. Judecând de undeva din afara situației temerile sale erau justificate. 

Harpagon este totuși un bătrân. Un bătrân care vrea să iasă din tiparele vârstei sale, care se 

visează însurat din nou, dar care nu poate scăpa totuși de neputințele inerente etății sale. 

Privind însă situația mai îndeaproape realizăm că aceasta este una excepțională pentru 

personaj, una care-i vizează însuși centrul existenței sale. Este climaxul piesei, motivul pentru 

care spectatorul vine să vadă o piesă despre un avar. Ce posibilitate mai bună de a cunoaște 

un asemenea tip uman decât a-l pune față în față cu furtul agoniselii lui?  

Logica umană însă pare că se împotmolește în asemenea situații. Firește că asta e 

doar o impresie exterioară, în interiorul concepției de viață a personajului nimic nu se schimbă, 

el având exact reacția pe care ar fi trebuit să o aibă. Este ceea ce îi face pe spectatori interesați 

de ce se întâmplă în acel moment pe scenă. Ei vor resimți intensitatea unui moment prin 

intensitatea pe care actorul i-o conferă acelui moment. Teatrul trebuie să prezinte oameni puși 

în situații excepționale, altfel nu interesează. Întrebarea ce se naște pentru noi, ca și pentru 

actorul Brezeanu de acum mai bine de un secol, este în ce fel trebuie să se apropie actorul de 

aceste momente de intensitate excepțională? 

Răspunsul lui Caragiale pare că este: nu cu logica general umană, ci cu logica 

personajului pus în acea situație excepțională. Într-adevăr, fiecare poate identifica în memorie 

cunoscuți care în fața pericolului au avut o viteză de reacție nebănuită sau, din contră, au rămas 

impasibili. Caragiale pare că ne spune să atacăm „în plin”, nepunându-ne problema că va fi 

„prea mult”. Dacă respectăm coordonatele interioare cu care am conturat personajul până 

atunci, fără a căuta efecte din afara situației, personajul nu va deveni neverosimil, ci va fi 

receptat de către spectator ca atare, uimindu-l.  

Teoria motorilor animați nu face însă elogiul actorului înfierbântat, care uzează 

numaidecât de enorme cantități de energie, dar uită unde îi este capul, „trăiește”, „simte” și este 

un pericol pentru parteneri și recuzită. Dimpotrivă, însăși ideea dozării energiei pentru a o putea 

utiliza doar atunci când e nevoie de ea presupune un actor conștient, care a studiat rolul și i-a 

stabilit momentele care trebuie scoase în evidență, joacă pentru a ajunge la ele și pentru a se 

modifica în funcție de ele. „El știe momentul precis când își va scoate batista și când îi vor curge 

lacrimile; așteaptă-le la cuvântul acesta, la silaba aceasta, nici mai curând, nici mai târziu. 

Tremurul glasului, cuvintele nehotărâte, sunetele înăbușite sau tărăgănate, înfiorarea 

membrelor, tremurul genunchilor, leșinurile, furiile sunt imitație pură, lecție repetată dinainte, 

strâmbătură patetică, maimuțăreală sublimă, a cărei amintire actorul o păstrează multă vreme 

după ce a studiat-o și o are prezentă în minte în clipa când o execută, lecție care-i lasă, din 

fericire pentru poet, pentru spectator și pentru el, toată libertatea spiritului și nu-i răpește, ca și 
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alte exerciții, decât puterea trupului”
97

. Teoria motorilor animați nu impune actorilor abordarea 

fiecărei scene la intensități remarcabile, pledând la tot pasul pentru soluții actoricești provenite 

din tenebrele subconștientului, ci legitimizează, pe baza observațiilor făcute naturii, utilizarea 

unor importante resurse de energie în scenele de o deosebită încărcătură dramatică.  

De altfel, poziția lui Caragiale în polemica „actor conștient/actor înflăcărat” se revelează 

cât se poate de sugestiv într-un articol apărut în 1899:  

„S’a pus adesea întrebarea: artistul în genere și în deosebi artistul comedian trebue oare să fie 

sincer?  

Diderot este de părerea mea: nu! Nu trebue artistul să fie sincer; el nu trebuie să aibă sinceritatea 

propriu zisă, ci sinceritatea sincerității; cum am zice, artistul nu trebue să simtă el – nu trebue să 

aibă chiar simțirea; el trebue să aibă simțirea simțirii...”
98

 

Iancu Brezeanu era un actor care poseda acest tip special de simțire, iar teoria 

motorilor animați și-a găsit în el un fecund receptor. Premiera a fost un triumf. În monologul lui 

Harpagon, actorul a cheltuit resurse de energie pe care nimeni nu i le-ar fi bănuit. Caragiale își 

amintește că spectatorii au ascultat înmărmuriți, „încât un singur râs n-a venit din toată sala să 

turbure nepotrivit liniștea care ne trebuia tuturor pentru a contempla acel înfiorător fenomen ce 

se chiamă cea din urmă deznădejde.”
99

 

Actorul evocă amintirea acestei seri de premieră prin doar câteva rânduri:  

“1 decembrie 1898. 

Am treizeci de ani. 

Și îmbrățișarea lui Caragiale este aceeași, ca după interpretarea Cetățeanului turmentat.”
100

 

În încheiere, dăm cititorului ocazia să afle despre ce îmbrățișare e vorba, citând aici, 

fără a îndrăzni să retezăm o silabă măcar din acest minunat omagiu pe care cel mai mare 

dramaturg al țării noastre l-a făcut actorului care la 3 octombrie 1898 intra, după moartea lui 

Mateescu, în Cetățeanul turmentat:  

“Cu cerbicea încovoiată ședeam în fundul unei loji la o reprezentație a «Scrisorii pierdute», gândind 

la acu vreo cincisprezece ani. Melancolia îmi apucase capul bine cu amândouă mânile și-mi lingea 

rar și apăsat fruntea și ochii, cum linge felina obrazul prăzii pe care o ține supusă în ghiare, 

săgetând-o cu privirea până în fundul luminii ochilor. Să mă mai apăr?... degeaba. Am închis 

pleoapele, acoperindu-le cu stânga, și, amețit în întunerec de tortură, am oftat din adâncul ostenitei 

inimi. Iar spiritul a trecut atunci printr’unul din acele momente de bizarerie, care-i sunt așa de 

frecvente; nesocotind povara a cincisprezece ani aproape și rupând orice solidaritate cu trupul 

chinuit, a voit să se amuze. Am simțit – lucru ce nu mi se întâmplă foarte des – că ochii mei sunt 

uzi: erau balele melancoliei. Totdeodată am auzit pe scenă explicația cetățeanului turmentat, care 

aduce «adresantului cu domiciliul cunoscut» pierduta scrisoare regăsită. Am ridicat mâna de pe 

ochi și prin perdeaua lor umedă, sub slaba lumină a lustrului, am văzut alăturea mea în lojă, am 

văzut bine pe vechiul prietin Mateescu. Am vrut să strig, am dat să fac o mișcare, dar am rămas 

mut și încremenit pe loc, atât de absorbit urmărea el desfășurarea priveliștii de pe scenă. Cu ochii-i 

mari fără clipire, cu degetele înfipte pe rampa de catifea a lojei, cu capul pornit înainte, cu finele lui 

buze strânse, extaziându-se treptat și transfigurându-se ca sub farmecul unei nespuse bucurii ce i 

se apropie și-l apucă tot mai mult, Mateescu a urmărit toată scena, și când cetățeanul turmentat a 

ieșit plecând triumfător în fugă la vot, Mateescu s’a ridicat în picioare ș’a început să aplaude 

frenetic... – L-am văzut numai; palmele nu-i sunau...Apoi s’a întors cu fața radioasă cătră mine, și l-

am auzit distinct șoptindu-mi: «Ah! ce frumos!». În sgomotul aplauzelor, cortina s’a lăsat; lumina 
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aproape moartă a candelabrelor electrice a reînviat... Mateescu pierise de lângă mine – se dusese 

la locul său... 

Am alergat pe scenă. L-am îmbrățișat pe Brezeanu cu căldura de care eram capabil acum 

cincisprezece ani, așa de cald, că, o clipă, n-am putut ști cine e lipit de pieptul meu – el ori 

Mateescu. 

Fii fericit și vesel acolo unde-i fi, iubite prieten dispărut! Cetățeanul turmentat tot trăiește, e sănătos 

și bine, și mă însărcinează să-ți spun că, d’aci de departe, te salută grațios.”
101

 

Epocile se schimbă, publicul se transformă, tehnica actoricească trebuie deci și ea să 

fie mereu racordată la cerințele publicului căruia i se adresează. Partiturile actoricești rămân 

însă aceleași și, odată cu ele, dificultățile pe care le întâmpină actorii în asumarea și 

reprezentarea lor devin perene, se repetă din generație în generație, diferite rămânând doar 

soluțiile descoperite. Ar fi stupid să credem că noi suntem primii care se luptă cu dedesubturile 

unei opere dramatice, ar fi o dovadă de inconștiență să nu luăm în seamă descoperirile făcute 

de cei de dinaintea noastră și să nu ne folosim de ele. 

Iancu Brezeanu a fost un actor care nu merită uitarea. Trebuie să ne aducem aminte că 

a jucat în toate piesele lui Caragiale. A fost Ipingescu, Pristanda, Cetățeanul turmentat, 

Catindatul, Conu’ Leonida și Ion Nebunul. Trebuie să ne aducem aminte că avea seri când 

avea rolul titular două spectacole în aceeași seară, întâi Ulcica de Plaut și apoi Avarul de 

Molière. 10 acte în care juca același tip uman, cel al zgârcitului, în două epoci diferite. Un 

exercițiu teatral formidabil, pe care îl reedita în serile când juca Năpasta (cu Ion Nebunul actorul 

are o poveste similară cu a Cetățeanului, “furând” personajul de la un nebun pe care l-a surprins 

cum privea într-o fântână, la Govora) și apoi O noapte furtunoasă. Iată un actor care întruchipa, 

în aceeași seară, două fațete ale aceluiași Caragiale: comedia și drama. Fie și numai pentru 

asta și tot trebuie să ne aducem aminte de Iancu Brezeanu.    
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