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Două paradigme teatrale: Comunism şi
Postdecembrism. Tendinţe în evoluţia fenomenului
teatral actual
Rezumat
Această lucrare a pornit de la simpla dorinţă de a analiza anumite
prefaceri ale teatrului românesc din ultimele decenii care se asociază atât cu
schimbarea de regim politic, cât şi cu pătrunderea influenţelor paradigmelor
teatrale occidentale. Motivaţia acestui demers rezidă atât în experienţa de actor,
cât şi în cea de cititor şi spectator pasionat de teatru.
Constatând că analiza direcţiilor dramaturgiei după ’89, coroborată cu o
abordare contrastivă între dramaturgia perioadei comuniste şi cea a perioadei
postcomuniste, a avut, până în prezent, un loc relativ modest în preocupările
exegeţilor de teatru, am decis să dedicăm un amplu studiu avatarurilor teatrale
din perioada comunistă şi din cea postdecembristă.
În special, ne-a interesat modul cum se face trecerea de la rigoarea
dogmei şi de la tirania cenzurii la dorinţa abruptă de a arde toate punţile
construite până atunci (canon, convenţii, clişee etc.), cât şi măsura în care
renaşterea teatrului românesc după ’89 se poate numi sau nu o formă fără fond
rezultată în urma asimilării mimetice a unor modele.
Nu ne-am propus să surprindem în aceste pagini detaliile a aproape un
secol de teatru, cu toate zbaterile şi nuanţele, scânteile şi dezamăgirile,
revelaţiile şi căderile, ci să evidenţiem anumite aspecte cheie ale acestei
perioade. Fără a dori să realizăm o radiografie politico-socială a vremurilor
traversate, am punctat cele mai importante momente care influenţează evoluţia
literaturii, punând accent pe modul cum se modelează antrepriza teatrală în
contact cu meandrele istoriei. Mai mult, am analizat cu atenţie temele şi profilul

repertorial care au marcat cele două mari perioade (comunismul şi
postdecembrismul) şi am încercat să descoperim relaţia acestora cu regimul şi
codul în care s-au dezvoltat.
De asemenea, lucrarea a analizat necesitatea reteatralizării teatrului,
fenomen despre care s-a discutat insistent în ultimii 60 de ani, dar şi despre
necesitatea reteatralizării piesei de teatru româneşti, subiect mai rar abordat, dar
nu mai puţin stringent.
Atingerea acestui deziderat a fost cu atât mai dificilă cu cât perioada
comunistă a imortalizat viaţa în tipare stereotipe, care au ştirbit vitalitatea şi
spontaneitatea, transformând arta teatrală într-o formă fără adevăr. Astfel, pe un
fundal de sterilitate estetică determinată de dificultatea reprezentării pe scenă a
unui text sincer, numărul dramaturgilor a scăzut drastic, ca oglindire a faptului
că teatrul comunist refuză şi perverteşte realitatea.
Momentul ’89 a însemnat aşezarea teatrului sub o zodie în egală măsură
vitregă. Supusă variabilităţii şi continuei negocieri a formelor, dramaturgia îşi
caută pierdută noi repere şi forme de exprimare. Sub influenţa noi dobânditei
libertăţi de opinie, teatrul s-a conturat fie ca o artă „elitistă” – pentru teatrele
care beneficiind de subvenţii îşi pot permite un asemenea statut, fie ca o
încropire cu iz comercial-bulevardier, o suşă, pentru acelea ce încă mai speră să
se autofinanţeze. Preluând limbajul argotic ca instrument programatic, cât şi un
inventar proaspăt de teme adaptate societăţii de consum, noua generaţie de
dramaturgi încearcă să redimensioneze arta teatrală românească.
Căutările postdecembriste presupun şi poziţionarea în raport cu modelele
teatrale occidentale, aspect care a fost subliniat pe larg în cadrul acestor pagini.
Pentru a studia raportul noii dramaturgii româneşti cu tendinţele occidentale, am
ales spre analiză amănunţită modelul teatral britanic, care oferă drept exemplu
un tipar firesc, proaspăt, sincer, divers şi mereu în concordanţă cu schimbările
societale. Mai mult, analiza acestui model a fost justificată şi de faptul că mulţi

dramaturgi români aleg să studieze în Londra şi, implicit, preiau mentalităţi şi
paradigme.
Dincolo de abordarea diacronică expusă pe scurt mai sus, miza lucrării a
constat, în acelaşi timp, în identificarea modului în care coexistă vechiul şi noul,
conformismul şi revolta, simularea şi viaţa în noile forme de teatru. În acest
context, ne-am întrebat în ce măsură persistă vechile mentalităţi comuniste, cum
se modifică relaţia dintre actul teatral şi public odată cu câştigarea libertăţii de
expresie, în ce măsură se mai poate vorbi despre cenzură în postdecembrism
(chiar dacă nu despre una ideologică), dar şi cum se poziţionează textul de
teatru original, nou pe radarul dramaturgiei româneşti.
Aceste zbateri critice se aşază pe fondul conştiinţei că bătălia pentru
dramaturgie (sau, în cuvintele lui Alecsandri, pentru „repertoriul naţional”)
continuă şi în zilele noastre, mai ales în contextul unor mutaţii estetice majore,
declanşate în special de momentul ’89.
Cuvintele cheie ale lucrării de faţă sunt: teatru, piesă de teatru, text,
paradigmă, comunism, postdecembrism, ideologie, totalitarism, realism
socialist, cenzură, cenzor, spectator, spectacol, instituţia de spectacol, modelul
teatral românesc, teatru de repertoriu, canon, tradiţional, mentalitate, estetică,
teatrul

nou,

generaţia

nouă,

dramaturgie

contemporană,

dramaturg

contemporan, dramaturgul-scriitor, dramaturgul-regizor, dramaturgul-actor,
dramaturgul-critic de teatru, statut, actualitatea, tematică, teatru alternativ,
teatru independent, modelul teatral britanic, curentul teatral in-yer-face, blood
and sperm, brutalişti, limbaj dur, violenţă, şoca, dramAcum, tangaProject,
antepriză teatrală, consumerism. Subiectul fiind vast, punând în dezbatere două
paradigme teatrale: comunism şi postdecembrism, precum şi influenţele
exercitate de modelul teatral britanic, ne-am conceput lucrarea în conformitate
cu un plan bine definit reunind trei capitole.
Prima direcţie în cercetarea noastră, ASPECTE ALE TEATRULUI
ROMÂNESC POSTBELIC. PERIOADA 1948 – 1989, surprinde aspecte ale

ambiguităţii acestei epoci prin ilustrarea influenţelor ideologice asupra mediului
teatral, precum şi libertăţii de manifestare a dramaturgilor. Pentru că presiunea
ideologică şi cenzura sunt elemente determinante în ce priveşte destinul
evoluţiei teatrului românesc, prima parte a acestui capitol este destinată
reconstituirii mecanismului cenzurii ideologice în teatru și, implicit, a formelor
de rezistență la ea. Mai departe, cercetarea urmărește identificarea și descrierea
mutaţiilor suferite de literatura dramatică la nivelul tematicii sub acţiunea rigorii
ideologice. Pornind de la variaţiile legate de imixtiunea Statului în actul artistic,
s-a efectuat o periodizare a fenomenului dramaturgic autohton: teatrul după
primul val al sovietizării, cu o tematică împregnată de sloganurile vremii, urmat
de perioada „dezgheţului” ideologic ce marchează primul reviriment postbelic
în condiţiile unei relative deschideri spre Europa culturală. Cea de-a treia etapă
corespunde „minirevoluţiei culturale” dorite de eşaloanele superioare ale
partidului unic caracterizate de un nou val de interziceri şi, implicit, de strategii
de supravieţuire culturală. Inventarierea pieselor şi dramaturgilor reprezentativi
pentru perioada postbelică, cu indicarea temelor tipice şi modalităţilor predilecte
de expresivitate stilistică, este de natură să contureze reacţia teatrală la regimul
totalitar. Libertatea de exprimare a devenit un drept formal de care scriitorii şi
dramaturgii s-au bucurat numai în condiţiile impuse de autorităţi. Deşi
obiectivul principal era uniformizarea producţiilor teatrale, care se voiau
subordonate criteriului politic, în spatele uşilor închise, au continuat să existe
opere îndrăzneţe care au înfruntat tiparele impuse. Ostilitatea faţă de noile
tendinţe s-a manifestat fie printr-o opoziţie făţişă, fie printr-o atitudine
duplicitară.
Sub aspectul accesibilităţii textul dramatic a suportat un fenomen de
ocultare care a variat în funcţie de puritatea ideologică a mesajul politic şi a
impactului social. Un alt mod dramaturgic prin care scriitorul de teatru s-a
detaşat de presiunea ideologică a fost apelul la metaforă, la parabolă, la absurd
sau suprarealism, metodă ce atestă o vocaţie pentru comentariu indirect, de

reflex parabolic al unei realităţi contemporane care, prin factorul politic, nu era
dispus să accepte cultura ca fenomen de rezistenţă. Cel mai mare merit îl au,
însă, marile spectacole care au arătat, în mod subtil, datorită unei viziuni
regizorale magistrale, faptul că dincolo de aparenţe realitatea era alta.
Stategia culturală impusă de comunism a declanşat dezvoltarea unei
paradigme paralele. Abordarea individuală a creatorului de teatru s-a cristalizat
în timp, fără a se mai putea stabili cu precizie cât din această nouă strategie este
compromis, cât bună credinţă şi cât încredere în reuşita celei de-a doua culturi.
Odată stabilită imaginea obiectivă a dramaturgiei originale româneşti la
momentul ʼ89, cel care a marcat dispariţia regimului comunist, trecem la
următorul capitol intitulat TEATRUL ROMÂNESC CONTEMPORAN DUPĂ
1990. Ne propunem să identificăm transformările pe care acesta le-a cunoscut
după 1989 şi modul cum se redefineşte şi se restructurează după eliberarea de
restricţiile comuniste. Primul pas va fi să identificăm cu exactitate starea
teatrului românesc la momentul ʼ89 în urma dispariţiei regimului totalitar. În
acest sens, începutul capitolului se structurează în jurul următoarelor noțiuni:
instituţia de spectacol şi noile dificultăţi economice, dezvoltarea infrastructurii
teatrale – companiile independente, internaţionalitatea anilor ʼ90 şi febra
schimburilor culturale, influenţa uniunilor de creaţie, profilul repertorial al
tranziţiei, simptomele dramaturgiei româneşti după schimbarea regimului
totalitarist. În continuare, atenţia noastră se canalizează pe determinarea
motivelor crizei identitare traversate de teatrul românesc şi, implicit a artistului,
în primul deceniu postdecembrist. Astfel ne-am concentrat asupra impactului pe
care l-a generat dispariţia restricţiilor politice asupra fenomenului teatral
autohton şi a reflexului declanşat în urma confruntării cu o realitate nouă, în
permanentă mișcare și prefacere, în care adevărul nu mai avea nevoie de nicio
ocultare pentru a fi decodificat de imaginarul spectatorilor. Pentru început,
scenele româneşti refuză sistematic textele autorilor contemporani, iar atunci
când acceptă producţii teatrale ce dezbat actualitatea, impactul receptării este

destul de neconvingător, pentru că le lipseşte verosimilitatea. Totuşi, pe măsură
ce schimbarea de regim se împământeneşte în conştiinţa românească, şi teatrul
se apropie treptat de societate, ca rezultat al nevoii naturale a dramaturgilor de
a-şi găsi teme autentice. Abordarea unei tematici de sorginte socială s-a
remarcat cu precădere în a doua decadă a perioadei postdecembriste, coroborată
cu încercarea de a revitaliza interesul publicului prin reinventarea spaţiului de
spectacol, cât şi prin modificarea raporturilor cu acesta. România şi
interminabila ei tranziţie, deruta identitară, despărţirea de comunism, complexul
vinovăţiei, manipularea politică, conflictul dintre generaţii, spectacolul morţii,
lumea contemporană şi spaţiul virtual, feminismul, transexualitatea şi
schimbarea de sex sunt doar câteva din obsesiile tematice ce conturează
programul estetic al dramaturgiei româneşti postdecembriste.
După trasarea coordonatelor crizei de început a teatrului postdecembrist,
ne-am focusat pe identificarea piedicilor întâmpinate de creatorii de teatru în
încercarea de a propune noi orientări şi abordări artistice, prin analiza modelului
teatral românesc centralizat şi a ansamblului de mentalităţi moştenit de la
vechiul regim. În contextul avalanşei proiectelor de resuscitare a dramaturgiei
autohtone, al competiţiilor dedicate piesei de teatru originale din cadrul
diverselor festivaluri şi al rolului puţin marcat pe care îl joacă dramaturgul în
antrepriza teatrală, devine aproape imposibilă conturarea unor direcţii coerente
ale teatrului românesc. Perioada evocată este marcată de experimente, de
explorări stilistico-tematice stângace şi de încercarea renegocierii statutului
scriitorului de teatru.
Următorul sector de analiză este rezervat literaturii dramatice
contemporane româneşti. Începem prin inventarierea unora dintre cele mai
importante proiecte de revitalizare a dramaturgiei originale autohtone pentru a
stabili impactul generat de acestea în spaţiul teatral românesc. De asemenea,
punem în dezbatere relaţia de lucru dintre dramaturgul român şi antepriza
teatrală din perspectiva necesităţii renegocierii poziţiei scriitorului de teatru faţă

de propria operă, dar şi faţă de produsul artistic final – spectacolul. Unii
dramaturgi rămân prizonierii unei mentalităţi ce denotă o aroganţă a propriului
mit, considerându-se scriitori şi, prin urmare, opera lor vorbeşte de la sine,
nefiind necesar înteprinderea unui efort suplimentar pentru a deveni un element
determinant în ce priveşte reuşita viitorului spectacol. Prin urmare, evidenţiem
faptul că piesa de teatru, funcţionează, mai nou, după conceptul de work in
progress, fiind doar o parte din marele angrenaj al spectacolului de teatru.
Atenţia se concentrează, apoi, asupra dramaturgilor consacraţi, preocupaţi să
asigure o continuitate fenomenului dramaturgic original, precum şi asupra
trăsăturilor specifice ale textelor acestora care încearcă o conectare reală la o
lume aflată într-un moment de reformare istorică. Din acest punct de vedere, am
operat un criteriu de selecţie a pieselor care să sistematizeze cumva multitudinea
de texte inegale ca valoare şi substanţă luând în calcul şi aprecierea de care s-au
bucurat acestea atunci când au fost scrise. În concordanţă cu această abordare,
parcurgem textele cotate ca cele mai bune piese ale anului în cadrul concursului
organizat de UNITER, cele care au reuşit să atragă atenţia şi recunoaşterea
breslei şi care au fost reprezentate fie scenic, fie adaptate radiofonic. Conform
criteriului enunţat, vom acorda atenţie sporită acelor piese care fac parte dintr-o
activitate dramaturgică constantă şi asumată, cum este cazul lui Dumitru
Solomon şi Iosif Naghiu. Un caz special este Matei Vişniec, căruia am decis săi acordăm un spaţiu mai amplu de analiză. Pe lângă piesa câştigătoare la
UNITER, am optat pentru discutarea şi a altor texte scrise de dramaturg după
1989. Excepţia este justificată de bogata şi general apreciata activitate
dramaturgică a lui Matei Vişniec, scriitor de teatru a cărui operă a fost montată
în numeroase rânduri, căruia i s-au dedicat festivaluri teatrale şi căruia i s-au
recunoscut la nivel internaţional talentul şi viziunea.
După ce am stabilit cine sunt dramaturgii care se adaptează schimbărilor
de paradigmă, ne propunem să descoperim care sunt scriitorii noi ce dovedesc
calităţile necesare pentru a fi validaţi ca dramaturgi, dar şi capacitatea acestora

de a crea un curent dramaturgic destul de puternic pentru a influenţa realmente
spaţiul teatral românesc. Cum „ajutorul” pentru revigorarea suflului dramatic
autohton vine din toate palierele care compun teatrul românesc: regie, actorie,
critică teatrală şi dramaturgie, am operat o clasificare a direcţiilor estetice
abordate în dramaturgia şi spectacologia autohtonă în funcţie de aceşti
parametri. Din această perspectivă este analizată şi specificitatea scriiturii celor
patru tipuri de dramaturgi, selecţia textelor făcându-se în funcţie de acelaşi
criteriu de selecţie amintit. Dramaturgul-scriitor pune accentul pe valențele
literare

ale

textului,

fiind

mai

puțin

interesat

de

dimensiunea

de

reprezentabilitate a textului creat, dramaturgul-critic de teatru îşi extinde
atitudinea critică cu care analizează un act artistic şi asupra propriilor creaţii,
dramaturgul-actor scrie, de cele mai multe ori, partituri pentru anumiţi actori în
funcţie de emploi-ul acestora, iar pentru dramaturgul-regizor ideea de spectacol
precede textul. Textele cu aparenţă minimalistă – replici scurte, personaje puţine
şi decor modest, înglobează, nu de puţine ori, elemente de realism: se referă la
aspecte autobiografice, la poveşti cotidiene sau la întâmplări personale ale
creatorilor. Acestea se remarcă, de cele mai multe ori, prin caracterul lor viu,
simplu, care nu exclude o anumită complexitate, iar cotidianul redat nu se
înscrie neapărat în categoriile banalului, ci reprezintă o realitate filtrată prin
viziunea dramaturgului.
Am intitulat capitolul al treilea MODELUL TEATRAL BRITANIC, în
care am pus în evidenţă influenţa exercitată de mişcarea teatrală britanică inyer-face şi a atelierelor de scriere dramatică din cadrul şcolii Royal Court din
Londra asupra spaţiului teatral autohton. Pentru început, am ilustrat filosofia
promovată de Teatrul Royal Court în ce priveşte relaţia scriitorului de teatru cu
antepriza teatrală prin analizarea conceptului de work in progress. Pasul
următor a fost o scurtă trecere în revistă a istoriei curentului teatral brutalist din
perspectiva similitudinilor, precum şi a deosebirilor prezente în spaţiul teatral
românesc. Trebuie precizat că abordarea comparativă a celor două modele

teatrale se dezvoltă pornind de la câteva premise de bază. În primul rând,
condiţiile similare legate de libertatea de expresie au dus la o reacţie intens
exprimată la nivel dramaturgic şi scenic. În al doilea rând, similitudinile sunt
văzute în contextul unei influenţe manifeste pe care descătuşarea britanică a
avut-o asupra noii generaţii de dramaturgi de după ’89. Analiza trăsăturilor
definitorii ale operelor tinerilor brutalişti britanici este susţinută cu un larg
corpus de exemplificări. Ultima etapă o constituie ilustrarea influenţei
curentului teatral in-yer-face asupra mentalităţii tinerei generaţii de dramaturgi
români din perspectiva violenţei şi a necesităţii limbajului dur în teatru –
caracteristică a teatrului in-yer-face. Pentru evidenţierea felului în care au
înţeles scriitorii de teatru români adaptarea discursul literar la noile realităţi
sociale create în funcţie de modelul teatral britanic, am selectat trei dintre
dramaturgii autohtoni, rezidenţi ai şcolii Royal Court: Ştefan Peca, Saviana
Stănescu şi Gianina Cărbunariu. Ideea principală care se desprinde din noile
texte este dată de revolta generaţiei tinere care poate căpăta diverse forme şi
care se poate face auzită acum prin propriu limbaj împotriva societăţii.
Folosindu-se de modele de succes din teatrul britanic, dar fiind nevoită să le
adapteze la particularităţile sociale, dar şi ligvistice româneşti, noua dramaturgie
încă nu îşi găseşte făgaşul.
În ultima parte a tezei, CONCLUZII GENERALE am precizat
observaţiile la care am ajuns în urma analizei celor două paradigme teatrale şi a
felului în care se poziţionează teatrul şi dramaturgia românească în contextul
european. Raportându-ne la tabloul vastei perioade analizate, am putea spune
că, dacă cenzura comunistă a determinat caracteristici uşor reperabile ale
fenomenului teatral, dramaturgia postdecembristă este marcată de sentimentul
de alunecare în derivă. Aşa cum afirmăm în corpul lucrării, este important de
subliniat că efectele totalitarismului se resimt puternic chiar după eliberarea de
sub regimul comunist, chiar în opera celor din generaţia 2000. Această
dureroasă moştenire nu trebuie neapărat scuturată cu înverşunare, ci acceptată

ca fiind o componentă identitară indispensabilă şi o posibilă sursă de
originalitate în literatură în general. Teatrul românesc ale cărui trăsături cheie
am încercat să le surprindem prin această lucrare a trecut prin două mari
provocări în decursul celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut. În perioada
1945 – 1989, legitimitatea sa a fost disputată între o lume artificială, construită
pe falsul fundament al dicteului ideologic şi politic, şi una ce aspira, timid şi
subversiv, spre înfăţişarea adevărului artistic pe scenă. A doua confruntare are
loc după 1989, între realitatea apusului unei ere şi acelaşi adevăr artistic,
imortalizat de această dată deschis, fără dublu cod, pentru publicul
postdecembrist.
Deşi derulate pe fundalul unor regimuri politice şi ideologice diferite,
cele două perioade sunt, după cum am demonstrat în aceste pagini,
asemănătoare prin principiul zbaterii care le defineşte – eterna luptă şi căutare
între două lumi care condiţionează teatrul românesc. În contextul prefacerilor
sociologice şi politice, teatrul încearcă mereu să se adapteze, redefinindu-şi
relaţia cu lumea şi mijloacele prin care o descrie sau o refuză. Criza este modul
său de a se trezi din latenţă, semnalând neliniştea şi, în acelaşi timp, generând
fecunditate culturală. Deşi învechit din punct de vedere instituţional, teatrul
românesc se adaptează ca repertoriu noilor tendinţe.
Perioada postdecembristă în sine a implicat o căutare a vocii teatrale, o
creativitate regizorală ieşită din comun, o creştere fără precedent a forţelor
artistice, dar şi confruntarea cu democraţia şi principiile societăţii de consum.
Această experienţă a revelat discrepanţele instituţiilor teatrale, consfinţind noi
forme de control asupra scriitorului şi operei sale. Trauma cenzurii ideologice
este înlocuită de umbra cenzurii economice, pe care oamenii de teatru încearcă
să o evite.
Privind în ansamblu perioada analizată, considerăm că, în linia marilor
ironii istorico-literare, cenzura nu a dispărut, ci doar şi-a modificat formele de
manifestare. Deşi neinstituţionalizată, aceasta şi-a rafinat strategiile de

subjugare a percepţiei publice, ascunsă sub umbrela egal ideologică a unei
iluzorii democraţii.
Totuşi ne exprimăm credinţa că fenomenul teatral are atributele unui
spaţiu privilegiat, fiind în mai mare măsură protejat de mecanismele acesteia. În
plus, dramaturgia românească este acum capabilă să gestioneze transformările şi
capcanele erei liberului acces la informaţie. Îngrijorarea noastră se referă mai
mult la o tendinţă culturală constantă, care va afecta implicit şi teatrul:
calculatorul, tehnologia şi sistemele moderne de comunicaţii răstoarnă din ce în
ce mai violent ordinea culturală, modificând identitatea individului şi nevoile
sale spirituale.
Fără a dori să alunecăm fără rost într-o lamentaţie privind lumea
contemporană lipsită de valori, considerăm că este probabil ca teatrul să se
transforme treptat în ceea ce cultura este pretutindeni: într-o afacere particulară,
într-o chestiune de iniţiativă personală, cu toate beneficiile şi pericolele tipice
oricărei activităţi a societăţii noastre pluraliste.
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