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EXPERIMENTUL ÎN DRAMATURGIA DIN SECOLUL AL XX-LEA

Emilia TARABURCA
Universitatea de Stat din Moldova
From Antiquity to the end of nineteenth century, the art of scenic representation,
theoretically motivated still by Aristotle in Poetics, has not registered major changes. In
twentieth century there is a revolution that seems to try to recover everything that has not
been achieved in over two thousand years. The most obvious are the experiments of
modernists, whose innovations refer not only to the modification of the content structure
and to the characters reconfiguration, but also to the entire directorial conception.The
article researches:
- the innovative character of the Dadaist shows recepted by the contemporaries as true
public scandals with the aim of discrediting by means of parody traditional dramatic
representations,
- the scenic experiments of surrealism, the theater of cruelty, which through the ritual of
violence and cruelty has pursued to renounce any moral obligations and arguments in order
to awaken man from emotional hibernation and to discover mystical and metaphysical
surreality,
- the Theater of Absurd that brought the techniques of artistic experiments to the maximum
degree of deconstruction, in the tragic farces simulating an anti-world populated with antiheroes.
The experiment in the dramaturgy of twentieth century has also targeted the traditional one.
In this context, epic theater is researched, which, announcing itself as non-aristotelian and
experimental and aiming to create a synthesis art that will determine the spectator to think
and take attitude, inclusively by means of the "effect of detachment", has been also
included into the tendency of drama reform.
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Preambul
Din cele mai vechi timpuri i pân în prezent genul dramatic, spre
deosebire de celelalte, nu a suportat mari schimb ri, începând cu teatrul Greciei
antice, gândit ca instrument de educare a cet eanului i a mândriei na ionale. În
secolul al IV-lea î.H., prin Poetica, Aristotel, pentru care arta reprezent rii scenice
era mai important decât cea a relat rii narative, pune bazele teoriei literare:
realizeaz o clasificare a genurilor literare, delimitând i caracterizând tragedia i
comedia, propune conceptele de mimesis i catharsis, vorbe te despre finalitatea
educativ a artei, destinat s contribuie la corijarea omului de vicii i la ghidarea
lui pe calea virtu ilor, etc. Pe parcursul a peste dou mii de ani acest tratat r mâne
un argument fundamental pentru reprezent rile teatrale.
Procesul de re-gândire i re-semantizare, schimb rile de amploare în
câmpul artei dramatice încep la sfâr itul secolului al XIX-lea. Concomitent cu
teatrul care se orienteaz spre p strarea tradi iei se va impune i altul care va
urm ri spargerea canonului, pornind de la condi ia c schimb rile radicale din
realitatea obiectiv atrag dup sine un nou spirit al artei. Inova iile vor viza nu doar
planul referen ial al mimesisului, nu doar tematica i structura piesei de teatru, ci i
întreaga concep ie regizoral : interpretarea rolului de c tre actor, tehnica
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limbajului, amenajarea scenei, jocul cu luminile etc. Procesul reformei dramei prin
modificarea structurii fabulei i a deznod mântului, prin reconceptualizarea
statutului personajelor etc. începe în crea ia lui H. Ibsen, A. Strindberg i
A.P. Cehov, dar mai radicale vor fi, pu in mai târziu, la începutul secolului al XXlea, experimentele teatrale ale moderni tilor.
Experimentul în dramaturgia din secolul al XX-lea, care a surprins i a
reprodus ”o viziune specific asupra condi iei umane, sus inut de mijloacele
artistice destinate i ele s revolu ioneze modalit ile de expresie din teatrul
contemporan”, reprezint i o reac ie a timpului fa de anumite modalit i artistice,
considerate perimate (Munteanu, 1989: 6, 7).
Spectacolul dadaist i cel suprarealist
În dadaism, cea mai nonconformist
i distructiv manifestare a
modernismului, accentul decisiv se pune pe comunicarea nemijlocit cu
spectatorul, considerându-se c scriitorul trebuie s fie i un bun actor, s poat
improviza i crea instantaneu, comunicând cu publicul în regim imediat, textul
cându-se în momentul când este spus, nemijlocit în fa a mul imii. Acest tip de
crea ie, bazat pe spontaneitate i simultaneitate, oferea un rol activ auditoriului,
care în orice moment se putea implica, exprimându- i impresiile. Poetul-actor, la
rândul s u, î i transmitea mesajul (deseori – discursuri incoerente) nu doar prin
voce, ci i prin gesturi i prin zgomote stridente ce serveau ca mijloc de
consolidare, menit s ofere „discursului” o mai mare intensitate. Se afirma c el are
libertatea de a inventa i a alterna mi ri i sunete dup cum dore te. Replicile sau
versurile, de regul , erau strigate, inclusiv cu voce în ascensiune, de mai multe
persoane; în timpul reprezent rilor pe scen puteau fi aruncate diverse obiecte,
toate aceste „tehnici” urm rind sfidarea bunului-sim , spargerea lini tii i a iner iei.
Din aceste motive, spectacolele dadaiste deseori erau receptate ca adev rate
scandaluri publice cu menirea de a discredita prin parodie reprezent rile dramatice
tradi ionale, anticipând, în felul acesta, tehnicile teatrului absurd. Crescând pe
ruinele dadaismului, i suprarealismul î i are manifest rile în arta dramatic , aici
eviden iindu-se a a-zisul teatru al cruzimii, ale c rui principii au fost elaborate de
Antonin Artaud (1896 – 1948). În anul 1930 acesta public o culegere de articole
cu titlul Teatrul i dublul s u, în care mizeaz pe experimentul inovator i anun o
muta ie radical în câmpul teatral, punând la îndoial conceptul dramatic
tradi ional, care, în viziunea sa, a degradat în iner ie, plictis i prostie, i anun
a-zisul „teatru al cruzimii”, care se na te din convulsiile vie ii, care porne te din
haos, teatru ce va urm ri renun area la oricare obliga ii i argumente morale pentru
a descoperi suprarealitatea mistic i metafizic . Critic teatrul psihologic i
naturalist, neag valoarea artei ca panteon al capodoperelor, descoperind în cultul
pentru tradi ie o manifestare a conformismului. Viseaz la un teatru care s aleag
subiecte i teme în concordan cu agita ia i nelini tea epocii moderne, care s
reproduc realitatea i s trezeasc omul, îns propune o viziune deosebit despre
mijloacele prin intermediul c rora acest scop se poate realiza.
Cere eliberarea teatrului de influen a normelor estetice consacrate,
considerând c spectacolul trebuie s se transforme într-un fel de ritual al violen ei
i cruzimii, deoarece doar acestea îl pot trezi pe omul contemporan din hibernarea
emo ional , îi pot r scoli instinctele atrofiate, redobândindu-i gustul vie ii pe care
aproape l-a uitat. Astfel de spectacole trebuie s cad asupra spectatorului
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asemenea ciumei, având îns o ac iune binef toare: s -l împing s se vad a a
cum este, s -i smulg masca, s -i descopere minciuna, nimicnicia i ipocrizia.
A. Artaud men iona c , f
un element de cruzime la baza oric rui
spectacol, teatrul modern nu este cu putin . La no iunea de „cruzime” se recurge
nu în sensul de „a cauza durere”, ci de impuls care îl arunc pe spectator în vârtejul
piesei. În Al doilea manifest al teatrului cruzimii anun c acesta a fost creat cu
scopul de a reinvesti teatrul cu no iunea unei vie i pasionate i convulsive, inclusiv
printr-o extrem condensare a elementelor scenice. A pretins descoperirea unui
ansamblu de mijloace de expresie de dinaintea limbajului turnat în cuvinte, al unui
limbaj al formelor elementare, ce se redescoper prin îmbinarea pantomimei,
mimicii, strig telor, gesturilor, jocului de lumin , altern rii senza iilor de frig i
ldur etc. Prin piesele sale, A. Artaud a încercat s readuc la via imaginile
bizare, obsedante ale descompunerii i agoniei, produse ale visului sau/ i exalt rii
unei fantezii, eliberate de orice restric ie. Pornind de la psihanaliz , care afirma c ,
pentru a- i domina complexele, omul trebuie s le tr iasc , Artaud (care însu i a
suferit de depresie i diverse boli psihice) considera c scenele de violen
i
brutalitate, trezind cele mai josnice pasiuni, contribuie la eliberarea lor i,
respectiv, la purificarea omului. În felul acesta (chiar dac îl nega ca principiu), în
subtext, i teatrul cruzimii transmite un mesaj moral, sus inând c , eliberându- i
instinctele criminale în timpul spectacolului, omul nu va mai sim i necesitatea de a
le experimenta în via a real .În anii 20-30 ai secolului al XX-lea experimentele
scenice ale suprarealismului nu s-au bucurat de mare aten ie, r mânând la periferia
intereselor teatrului francez, îns pu in mai târziu, la mijlocul secolului, acestea au
exercitat o anumit influen asupra dramaturgiei absurdului, promovat de c tre
E. Ionesco, S. Beckett .a.
Teatrul absurdului
Teatrul absurdului, cu scepticismul s u în fa a oric rei încerc ri de
obiectivitate, cumuleaz i dezvolt tehnicile experimentelor artistice de pân
atunci pân la gradul maxim al deconstruc iei. Se impune ca manifestare a
antiliteraturii, însu i E. Ionesco, care considera cuvântul ”absurd” destul de vag
pentru a nu mai însemna nimic i pentru a defini totul, calificându- i piesele ca
antipiese, pseudodrame, farse tragice. Reprezentan ii acestui fenomen în
dramaturgie consider c în antilume, populat cu antieroi, tentativa de a evada din
anonimatul cotidian este sortit e ecului. Automatismul existen ei i domina ia
stereotipurilor au determinat automatismul comportamental, iar în consecin –
dezarticularea, dislocarea limbajului.
Acest tip de reprezentare teatral reproduce o lume conven ional , f
o
structur unitar , f
consisten , f
cauz i determinism, o lume golit de
realitate, în care c derea valorilor a coincis cu „moartea lui Dumnezeu”, adic cu
dispari ia raport rii omului la un centru care îi poate asigura stabilitate i siguran .
Existen a, a a cum o percep autorii pieselor, este lipsit de repere, de sensuri
superioare, este o existen banal , în care totul e relativ, ambiguu, conven ional,
leg turi; ac iunea, atunci când exist , ipotetic poate reîncepe la infinit. În
Cânt rea a cheal , de exemplu, totul este absurd, pornind de la titlul piesei: în
varianta tradi ional acceptat , titlul unei opere trebuie s fie sugestiv, s
concentreze ceva important din esen a acesteia. Dup cum afirma chiar E. Ionesco,
unul dintre motivele pentru care piesa a fost intitulat astfel const în lipsa
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personajului ca atare – cânt rea a cheal nici nu- i face apari ia (sensul – în lipsa
sensului). Titlul se înscrie perfect în familia absurdului: a fost descoperit din
întâmplare (de c tre autor) i este un rezultat al gre elii spontane (a actorului);
exprim un personaj absent, f
identitate i sens. De altfel, purt toare de
semnifica ii nu sunt nici celelalte personaje, prezente fizic. În pies lipse te
ac iunea, lipse te conflictul, totul se reduce la prezentarea anumitor situa ii care
reproduc cli ee banale. De exemplu, domnul i doamna Martin locuiesc în aceea i
cas , îns nu se recunosc: în scena IV ei tr iesc tragica fars a reg sirii,
reconstituind, pas cu pas, unele momente din via a lor, ca s descopere, în final, c
sunt so i so ie. În locul lor îns ar putea fi so ii Smith, f ca con inutul piesei s
suporte schimb ri esen iale, deoarece personajele-fanto
sunt lipsite de
personalitate i pot fi u or confundate i/sau substituite. Repetarea cu insisten a
calificativului „englezesc”: familie englezeasc , interior burghez englezesc, fotoliu
englezesc, sear englezeasc , papuci engleze ti, ziar englezesc etc., parodiaz ,
chiar anihileaz , orice semnifica ie. Faptul c o mul ime de oameni poart numele
Bobby se include în acela i câmp semantic, demonstrând c lumea nu este altceva
decât o mas uniform , în care individualitatea lipse te. Repetitivitatea duce spre
minimizarea sensului (dac a existat cumva), spre degradare i banalizare; existen a
i omul au degenerat pân la nivelul zero al semnifica iilor.
În farsa tragic , de regul , conflictul tradi ional i deznod mântul lipsesc;
evenimentul este substituit de situa ie, care, la rândul ei, se poate transforma într-o
nesfâr it a teptare i repetare a unor evenimente presupuse, care îns nu se
realizeaz , ca, de exemplu, în teptându-l pe Godot de S. Beckett (1906 – 1989).
Dup cum s-a men ionat, reprezentan ii acestui fenomen consider repetarea unul
dintre semnele distinctive ale existen ei: se pot repeta acelea i situa ii, nume,
replici, cuvinte etc. Reluarea parc la nesfâr it a acelora i segmente sugereaz
imaginea vie ii asemenea unui ecou sau poate doar ecou al ecoului în care omul
absurd, prizonier al unui timp i spa iu nedeterminate, este prins într-o mi care
ciclic , lipsit de perspectiv .
Personajul farsei tragice nu depinde de un timp concret-istoric, diacronic,
liniar i succesiv, fiind aruncat într-un „timp” ce se caracterizeaz prin fracturarea
determinismului, ce este eliberat de constrângerea încadr rii în paradigme rigide.
Acesta se transform într-o durat interioar , depinde de receptarea fiec rui
subiect, deseori e lipsit de consisten i con inut, este elastic, are capacitatea de a
se dilata i comprima, se poate dezintegra în imaginar. Într-o astfel de „structur ” a
timpului oricând e posibil revenirea la oricare eveniment/situa ie. Bun oar , în
Cânt rea a cheal timpul curge împotriva tuturor regulilor. De fapt, aici timpul
propriu-zis nici nu exist : pendulul poate bate în gol i la întâmplare, la început de
7 ori, apoi de 3 ori, apoi de 5, de 2, poate, în genere, s tac ori s bat în ritmul
replicilor personajelor. Este deosebit perceperea scurgerii timpului i în piesa
Regele moare de E. Ionesco, unde Omul, Timpul i Spa iul sunt hiperbolizate la
maximum, reprezentând Universul i Existen a. Regele num
o vârst mitologic
de 14 veacuri, a domnit o împ
ie de 9 miliarde de supu i, a purtat o sut optzeci
de r zboaie, în fruntea armatei a participat la dou mii de b lii, la început, pe un
cal alb, apoi, când i-a modernizat armata, în picioare pe un tanc sau pe aripa
avionului de vân toare din fruntea escadrilei, a fost un erou, via a i-a fost o
succesiune de glorii i pl ceri. Într-un moment dat îns , aceast s rb toare a Vie ii
ia sfâr it, vine apocalipsa, Universul se stinge, Omul fiind cuprin i de îmb trânire
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(degradare, dec dere) brusc i nea teptat . Timpul, considerat cândva etern, stabil,
pe nea teptate se uzeaz i se pr bu te în neant. Din perspectiva timpului concret,
nici nu se poate în elege care a fost momentul de început al sfâr itului: acum câteva
decenii sau acum câteva zile, sau doar acum câteva ore. În aceast oper , ca i în
teptându-l pe Godot, existen a este divizat în Ieri i Azi, doar c acum
delimitarea este i semantic , nu doar formal : Ieri semnific gloriile, pl cerile
vie ii, puterea, via a îns i, Azi – ruinele i dispari ia, moartea, dar în acela i timp
i o percepere mai acut a fiec rei clipe a tr irii, a micilor mari pl ceri ale vie ii.
Regele: ”Î i dai seama c te treze ti în fiecare zi? S te treze ti în fiecare
zi… Ne na tem în fiecare diminea … Deasupra, cerul! Po i s -l prive ti… Respiri.
Nu- i trece niciodat prin minte c respiri. Gânde te-te. Adu- i aminte. Sunt sigur
nici nu- i dai seama. E un miracol… E minunat… s i ie i din min i i s nu- i
ie i din min i, s fii nemul umit i s fii mul umit, i s te resemnezi i s ba i cu
pumnul în mas . Lumea se-agit , vorbim i ni se vorbe te, atingem i suntem
atin i. Totul e-o feerie, o s rb toare f
sfâr it.” (Ionesco, 2014: 205-207). Înc un
atribut al absurdului ce aprofundeaz dimensiunea tragic a existen ei este
invocarea insistent a mor ii. Obsesia mor ii, care presupune descompunerea,
dezagregarea, întoarcerea în haos, permanenta vulnerabilitate uman , este unul din
motivele centrale ale pieselor. Inevitabilitatea i, în acela i timp, neexplicitatea ei
determin , în mare m sur , comportamentul personajelor. Omnipoten a mor ii este
un aspect esen ial al dramei existen ei. i piesa Scaunele are un deznod mânt
tragic: b trânii se sinucid, iar pe scen r mân doar scaunele ca semn al absen ei
omului. Suprema ia mor ii, mitologia neantului, moartea valorilor, a rela iilor
sociale i de familie, a gândirii i a limbajului reprezint un laitmotiv al pieselor
teatrului absurdului. Realitatea, a a cum au perceput-o autorii pieselor, reprezint o
existen claustrat , care nu mai poate i nici nu mai dore te s g seasc solu ia
dep irii crizei, o existen în care, de fapt, nici tragicul nu trebuie în eles în sensul
comun al acestei no iuni. Este o tragedie latent , estompat , care abia-abia
mocne te (îns din aceast cauz nu înceteaz s fie tragedie), deoarece omul din
societatea de consum s-a epuizat spiritual i nu mai este capabil de pasiuni.
Tonalitatea tragic deseori nu vine din confrunt ri, conflicte, ci din absen a lor, din
inactivitate.
Personajul antiteatrului, ca i realitatea, al c rei produs este, nu e prezentat
în paradigme sociale concrete. Chiar dac uneori în oper se pot descoperi accente
de aceast rezonan , ele nu sunt decât conven ii generale, menite s creeze iluzia
normalit ii. Fiind deposedat de context, nefiind determinat de un cronotop concret,
personajul nu mai are fizionomie individual , fixând condi ia uman în genere:
tr turi similare se pot întâlni la to i oamenii în toate timpurile. Acesta reprezint
omul f
identitate, angoasat de existen , care deseori nici nu mai este acela cine
se crede c este. În acest context, este semnificativ replica B trânului, personajul
de nume propriu din Scaunele: „Eu nu sunt eu. Eu sunt un altul” (Ionesco,
2003: 117). Personajele teatrului absurdului se las dominate de conjuncturile
existen ei i de criza identitar , nu atât î i tr iesc via a, cât o suport . Nu au
biografie i destin propriu, nu posed con tiin unitar , nu evolueaz psihologic,
se caracterizeaz prin sciziune spiritual , impersonalitate, deseori nu au nici m car
nume, autorul generalizându-l cu conven ii de tipul: El, Ea, B trânul, B trâna,
Oratorul etc. So ii Martin i Smith (nume comune, care ar trebui s reprezinte
„englezescul”) din Cânt rea a cheal se includ în acela i registru semantic. În
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cazuri aduse pân la limite, personajul poate fi i absent: cânt rea a cheal din
piesa cu acela i nume, Godot, despre care nu se tie nimic ( i al c rui nume de
asemenea este adus în titlul operei), oaspe ii din Scaunele – nev zu i i neauzi i de
nimeni, cu excep ia b trânilor. Exist îns i excep ii. La Ionesco acesta ar fi, în
primul rând, Berenger. Personajul cu acest nume se întâlne te în mai multe piese i
reprezint omul care încearc s ia atitudine, s se contrapun dezagreg rii i
haosului. Personajul central din Rinocerii este unicul care nu accept rinocerizarea,
adic dizolvarea identit ii în mase, îns este neputincios în fa a stihiei ira ionale
ce-i asimileaz pe to i ceilal i.
Într-o lume în care devine tot mai evident deconstruc ia individualit ii i
dezagregarea ei în nimic criza valorilor marcheaz un semn distinctiv al raport rii
omului la realitate. Dar, posibil, anume prin prezentarea acestei situa ii aduse pân
la absurd s-a urm rit îndreptarea spectatorului spre reculegere i rena tere. În
piesele teatrului absurdului în locul cuvintelor ar putea vorbi t cerea, absen a,
simbolul, imaginea etc. Într-o oper a antiteatrului de cele mai multe ori mesajul
este doar exprimat, nu i explicat (cel pu in – nu în mod direct), fapt ce nu-l poate
împiedica pe spectator/cititor s i formuleze propriile atitudini, deoarece, în
realitate, dramele teatrului absurdului reprezint parabole ale existen ei,
demonstreaz un caracter deschis din punctul de vedere al interpret rilor i uneori
sensul poate fi descoperit tocmai în lipsa sensului, totul este un exerci iu de gândire
care depinde de gradul de informare i de receptivitate al fiec rui om.
Teatrul epic
Este de remarcat c experimentul artistic din secolul al XX-lea a vizat nu
doar dramaturgia de factur modernist , ci i pe cea numit tradi ional . În acest
context se eviden iaz teatrul epic, care, pornind de la denumire, se opune purit ii
genurilor literare, provocând conlucrarea lor pentru a crea o art de sintez . E
sugestiv c B. Brecht î i intituleaz lucr rile teoretice în felul urm tor: Teatrul
experimental, Noua tehnic a artei dramatice, Despre o dramaturgie
nonaristotelic .a. Pornind de la premisa c , dac se schimb realitatea, trebuie s
se schimbe i mijloacele de a o exprima i considerând c teatrul tradi ional a ajuns
la limitele sale, teoreticianul teatrului epic se pronun pentru dep irea canoanelor
printr-o confruntare productiv cu teatrul dramatic.
Teatrul epic se include în tendin a, popular în dramaturgia din acea
perioad , de intelectualizare a mesajului transmis, evident în crea iile lui L.
Pirandello, B. Shaw, J. Jiraudoux .a. Se consider c drama nu trebuie doar s
comunice tr iri, s genereze catharsis, ci i s determine aprecieri, atitudini, luare
de pozi ii. Drama de idei provoac exerci iul de gândire; conflictul înceteaz a fi
unul de ac iune exterioar sau de acumulare a tensiunii psihologice i devine unul
de opinii, de concep ii. Transformarea spectacolului într-un dialog cu spectatorul,
atunci când acesta nu se implic emo ional, ci se transform în participant la
discu ia care va continua i dup sfâr itul spectacolului, devine una din modalit ile
principale ale artei scenice, practicat i de teatrul epic. În studiul s u critic Bertolt
Brecht, R. Munteanu men ioneaz
diferen ele esen iale dintre teatrul
tradi ional/aristotelic i cel epic (Munteanu, 1966: 71-72).
Teatrul epic adopt o atitudine de critic constructiv fa de problemele
contemporaneit ii cu scopul de a le solu iona. Fiind un teatru nonaristotelic,
experimental, nu înceteaz s fie i un teatru realist, pentru c se inspir din
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realitatea obiectiv i sluje te acestei realit i prin încercarea de a instrui i educa
contemporanii. Scopul principal al teatrului epic const în crearea efectului de
distan are, a distan ei dintre spectator i scen , pentru a-i permite spectatorului s i p streze luciditatea, provocându-i o atitudine polemic fa de situa iile
prezentate, i pentru a demistifica scena ca substituitor al realit ii. Pe scen actorul
„joac ”, i nu „tr ie te” rolul. Actorul nu se identific cu rolul, nu se implic
spiritual (a a cum se procedeaz în teatrul tradi ional, aristotelic), ci doar îl
interpreteaz , îl prezint , exprimându- i chiar atitudinea fa de el, astfel încât
spectatorul e con tient de distan a dintre actor i rolul pe care acesta îl
interpreteaz . În teatrul epic modalit ile de realizare a efectului de distan are se
refer nu doar la condi ia personajelor, tematica i structura operei, ci i la
specificul mont rii spectacolului, la jocul actorilor, la decor i muzic , la
amenajarea scenei i folosirea sunetului, a luminii etc. În a a mod se distruge iluzia
realit ii, se sugereaz celor din sal c ceea ce urm resc pe scen nu e via , ci
spectacol, oper de art .
Un rol esen ial în aceast ordine de idei se acord songurilor: în spectacol –
cântece, în varianta lecturat – versuri, în care se concentreaz , deseori în mod
ironic, chiar paradoxal, idei esen iale ale operei. Songurile sunt interpretate de c tre
actori sau cor i ajut la în elegerea mesajului; pot fi prezentate ca adres ri directe
ale actorilor c tre spectatori i nu întotdeauna se încadreaz nemijlocit în derularea
concret a fabulei. Servesc pentru a crea înc un plan exterior, un contrapunct ce
eviden iaz polifonia unghiurilor de vedere. Separând un episod de altul, songul
distruge unitatea liniei de subiect, modalitate ce încurajeaz receptarea
spectacolului ca supleant al realit ii. În consecin , procedeu principal de
structurare a operei devine montajul sincronic (vertical), ce duce spre fragmentarea
elementelor i serve te pentru o mai reu it epicizare a dramei. Argumentând acest
mod de lucru, B.Brecht apela la pictura chinez , men ionând c chinezii nu accept
urm rirea realit ii dintr-o singur perspectiv : în picturile lor coexist mul imea de
fragmente, detalii, imagini, a ezate astfel încât, interac ionând, ele reu esc în
acela i timp s i p streze autonomia. Într-o oper a teatrului epic, de regul ,
evenimentele nu decurg liniar, fiecare parte concentrând mesajul s u. În
consecin , spectatorul e interesat nu atât de linia general de subiect, cât de
derularea concret a ac iunii. Totu i, montajul scenelor separate face trimitere nu
doar la caracterul variat al realit ii, ci permite, în aceast polivalen a vie ii, s se
observe i unele legit i: prin intermediul coresponden elor i analogiilor în
diferen e se descoper tangen ele.
În direc ia poten rii efectului de distan are, reprezentan ii teatrului epic
recurgeau la fabule deja cunoscute, preluate din crea ia altor scriitori, atât
contemporani, cât i clasici. În acest sens, s-au revalorificat linii de subiect sau
situa ii din opera lui Sofocle, Marlowe, Shakespeare, J. Swift, F. Schiller, M. Gorki
.a. Nu este original nici subiectul dramei
icu a Courage i copiii s i de
B. Brecht, acesta fiind inspirat din Vagabonda Courage de Grimmelshausen,
scriitor german din secolul al XVII-lea. Brecht a împrumutat nu numai numele
personajului central i timpul ac iunii (R zboiul de Treizeci de Ani: 1618 – 1648),
ci i unele aspecte ale personalit ii lui, precum i accente din concep ia despre
zboi. Îns chiar dac este p strat timpul ac iunii, secolul al XVII-lea, cititorul i
spectatorul din secolul al XX-lea descopereau în istoria din trecut analogii cu
starea de lucruri din prezent. Astfel, datorit confrunt rii trecutului cu prezentul,
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problemele prezentului se observau mai bine. Piesa care prezint r zboiul cu fa a sa
real , cu mizerie, lipsuri, suferin i moarte, a fost scris în 1939, în ajunul celui
de-al Doilea R zboi Mondial, i trebuia s fie interpretat ca avertisment pentru to i
cei ce credeau în efectele pozitive ale acestuia. Astfel, intertextualitatea, solicitarea
subiectelor cunoscute serve te pentru a l rgi cadrul de interpretare, pentru a c uta
geneza unor situa ii din prezent, pentru a releva, prin compara ie, esen a unor
fenomene actuale, precum i în calitate de exemplu (negativ), ca preîntâmpinare,
pentru a nu repeta gre elile.
Personajul teatrului epic nu este transparent i unidimensional. Efectul de
distan are se impune i aici, acesta parc cumulând toate ipostazele, încercând toate
tile, fiind i „pozitiv”, i „negativ”, în realitate îns dep ind orice încercare de
încadrare în paradigme valorice concrete. Comportamentul s u uneori pare ilogic i
nu poate fi determinat de mersul ac iunii sau al circumstan elor sociale; inten iile
bune pot finaliza cu un rezultat lamentabil, iar ceea ce la prima vedere s-a v zut ca
u, se dovede te de fapt a fi masca dup care se ascunde virtutea.
Maica Courage, mam i negustoreas , fire ager i întreprinz toare, nu
înva nimic din lec ia dur pe care i-a dat-o via a: nici pierderea tuturor copiilor
(de i crede c fiul cel mai mare e viu), nici ruinarea nu o determin s i schimbe
rerea despre r zboi. A a cum considera la început, când avea to i copiii lâng ea
i c ru a plin cu marf , c e bine s fie r zboi, deoarece acesta constituie unica ei
surs de existen , a a consider i la sfâr it, când e nevoit s trag c ru a singur .
Este un final ce decep ioneaz : în mod normal, dup canoanele artei dramatice
tradi ionale, Ana ar fi trebuit s înve e din lec ia pe care i-a dat-o r zboiul. La
Brecht îns lipse te evolu ia interioar a acestui personaj. Un astfel de final
decep ioneaz , dar în acela i timp avertizeaz pentru a nu repeta acelea i gre eli.
Dup cum precizeaz autorul, fiindc Mutter Courage nu a înv at nimic din
catastrofele prin care a trecut, publicul trebuie s înve e multe privind-o,
distan ându-se de ceea ce s-a întâmplat cu ea i analizând calm cele v zute în
scen . Un astfel de final provoac luare de atitudine, judecat critic .
Dac , de regul , în teatrul aristotelic deznod mântul, determinat de logica
ac iunilor i de natura caracterelor, genereaz catharsis, eliberarea emo iilor, i este
teptat, în cel epic deznod mântul, în sensul tradi ional al no iunii, lipse te, iar
finalul spectacolului nu r spunde la întreb ri, ci provoac noi discu ii i polemici.
Opera teatrului epic nu impune anumite abloane de gândire sau/ i solu ii,
acordându-i spectatorului (cititorului) posibilitatea de a reflecta de sinest tor, de
a- i crea opiniile proprii. Din acest motiv r mâne atractiv , libertatea gândirii i a
exprim rii, tendin a de a dep i canoanele, cercetarea permanent a noilor
modalit i de cunoa tere, spiritul polemic fiind calit i ce-l determin i pe omul
secolului XXI. Astfel, în dialog i în polemic cu tradi ia, teatrul epic, ca i alte
forme de teatru din secolul trecut (teatrul poetic, teatrul plastic, teatrul mitic, teatrul
politic .a.), s-a înscris în procesul de c utare a noilor modalit i de promovare a
mesajului, de experimentare a procedeelor dramatice, lansând perspective inedite
în dramaturgia universal contemporan .
Încheiere
Spiritul experimental este i cartea de vizit a dramaturgiei postmoderne.
Odat cu dezvoltarea noilor tehnologii i apari ia societ ii de consum cu cerin ele
pie ii care au dus spre volatilitatea principiilor morale fondatoare i suprema ia
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valorilor practic-utilitariste, atunci când criteriu principal de apreciere, inclusiv a
artei, nu mai este cel estetic, ci comercial, modul de exprimare se elibereaz i mai
mult de conven ii, sim indu-se liber s jongleze cu toate posibilit ile,
desacralizând tradi ia, parodiind canonul, amestecând stiluri, alternând fragmente,
jucându-se cu sensul etc. Jocul este procedeu fundamental în teatru, iar
postmodernismul îl con ine în esen a sa: jocul cu sensurile, alternarea
perspectivelor, deconstruc ia ironic i critic , împr tierea întregului pe mai multe
direc ii, inducerea în eroarea a spectatorului/cititorului, deform ri de percep ie .a.
În procesul de c utare a valorilor alternative postmodernismul dep
te
hotarele stabile dintre arta elitist i cea de mas i, în felul acesta, fenomene
culturale devin teatrul alternativ i teatrul de strad , cu un stil de comunicare i
rela ie dintre personaj i public noi, un teatru neconven ional, experimental, care se
declar actual i independent. Într-un astfel de teatru, unde scen poate deveni orice
spa iu: strada, cafeneaua, cl dirile vechi, subsolurile etc., arhitectura lor fiind
inclus în mesajul piesei, unde se mizeaz mult pe improviza ie, ”adaptare” i
”actualizare” (în special când se lucreaz cu texte cunoscute), publicul poate
interveni direct, uneori chiar luând locul actorilor, cu propriile replici i ac iuni. În
alte variante, teatrul alternativ chiar se dezice de atributele consfin ite ale
prezent rii unui spectacol: f scen , f decor, f cortin , f culise.
Dramaturgia postmodern urm re te deschiderea spre noi modalit i de
reprezentare, inclusiv prin r sturnarea valorilor consacrate, ridicând obi nuitul la
nivel de art i (re)aducând arta în strad (atunci când strada în sine reprezint o
scen de teatru unde zi de zi se joac tragedii, comedii i farse tragice), considerând
teatrul este liber s i transmit mesajul sub cele mai diferite forme. Iar în
ultimele decenii este tot mai evident interac iunea ”teatru – TV”, inclusiv prin
aplicarea noilor tehnologii, a proiec iilor, a efectelor video pentru a spori receptarea
mesajului.
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