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ABSTRACT: In this paper, I tried to illustrate a poetics of contemporary
arts, viewed from a soteriological perspective, having as background the
book of Antonin Artuad – The theatre and its double, Hermann Hesse –
The steppenwolf and some Eliade’s writings in which appears the idea of
magical threater. The three mentioned writers, although operate with
different methods, have revolutionized the theater concept by empha‑
sizing the idea that theater is trans stake and that may be given up the
predictive role of the word during a theatrical show. The most impor‑
tant role is the foundation of the show after a ritualistic model, and the
spectator is not a simple viewer anymore because he is brought in the
show as an actor/player. So, some archetypal pose of the human being
are revealed, not the social identity which can be perceived in the classic
characters on the stage.
KEYWORDS: magical threater, ritual, sacred, stage, word.

Pornind de la ideea că „Teatrul nu mai este o artă; sau este o artă
inutilă”2, Antonin Artaud afirmă că teatrul trebuie să fie un loc sacru,
„sfânt”, unde actorii şi regizorul lucrează din pasiune, creând prin propria
lor fiinţă o serie nesfârşită de imagini „violente”, producând explozii ale
umanului atât de tulburătoare şi reale, încât spectatorii să nu mai fie inte‑
resaţi de teatrul de anecdotă şi de conversaţie.
Artaud se declară duşmanul teatralităţii europene, adeptă a con‑
ceptului de mimesis ce produce copii infidele, substituţii care falsifică şi
manipulează viaţa reală şi care, în loc să favorizeze comunicarea cu sacrul,
o îngrădesc. Ceea ce îşi propune Artaud reprezintă încercarea de a recupera
esenţa culturilor străvechi, care păstrau legătura şi comunicarea cu sacrul
prin intermediul unor ceremonii rituale deschise comunităţii. Idealul lui
Profesor dr. de Limba şi literatura română la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”
Comăneşti, județul Bacău.
2
	Antonin Artaud, Teatrul şi dublul său, în româneşte de Voichiţa Sasu şi Diana
Tihu‑Suciu, Ediţia îngrijită de Marian Papahagi, Editura Echinox, Cluj‑Napoca, 1997,
p. 92.
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Artaud este redescoperirea prin spectacolul teatral a energiilor invizibile
care înlesnesc comunicarea cu sacrul. Trebuie depăşit nivelul strict comu‑
nicaţional. Refuzând să imite realul, teatrul nu poate decât să evoce, nu să
invoce.
Autorul propune astfel revenirea la un teatru tipic şi primitiv creat
de un regizor a cărui putere de creaţie constă în eliminarea cuvintelor,
lăsând să vorbească gesturile şi atitudinile actorului: „Să ne îndepărtăm de
accepţia umană actuală şi psihologică a teatrului pentru a o regăsi pe cea
religioasă şi mistică, al cărei sens, din păcate, teatrul nostru l‑a pierdut cu
totul”3. Aceeaşi opinie privitoare la eficienţa limbajului originar prin care
invizibilul devenea vizibil o exprimă şi Mircea Eliade: „Şansa noastră de a
înţelege structura gândirii mitice constă în a studia culturile în care mitul
este un fapt viu şi unde el constituie însăşi temelia vieţii religioase, altfel
spus, acolo unde mitul, departe de a desemna o ficţiune, este considerat a
exprima adevărul prin excelenţă”4.
Ce este „teatrul cruzimii”?
În volumul Teatrul şi dublul său, Artaud denumeşte adevăratul specta‑
col teatral prin sintagma „teatrul cruzimii”; cruzimea nu înseamnă viciu
sau gesturi sângeroase, ci un „sentiment detaşat şi pur”5, viaţă în sens meta‑
fizic care „admite întinderea, grosimea, îngreunarea şi materia [...] răul şi
tot ce este inerent răului, spaţiului [...] toate acestea ducând la suferinţă şi
chin şi la conştiinţa în chinuire”6. Cruzimea „sentiment necruţător şi pur”7
este sinonimă vieţii sau necesităţii, astfel teatrul cruzimii se defineşte ca un
„act şi emanaţie veşnică [...] că nu există nimic imobil în el, că îl asimilez
unui act adevărat, deci viu, deci magic”8.
Perceput ca „poezie în spaţiu”9, teatrul trebuie să ia naştere direct pe
scenă, impunând astfel descoperirea unui limbaj activ şi anarhic „în care
să fie abandonate graniţele obişnuite ale sentimentelor şi cuvintelor”10.
Punerea în scenă, mai mult decât piesa scrisă şi vorbită, este teatrul.
Ibidem, p. 39.
Mircea Eliade, Nostalgia originilor, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 118.
5
	Antonin Artaud, op. cit. p. 91.
6
Ibidem, p. 91.
7
Ibidem, p. 91
8
Ibidem.
9
Ibidem, p. 33.
10
Ibidem, p. 35.
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Limbajul teatral pur scapă cuvântului rostit fiindcă el se întrupează din
semne, gesturi şi atitudini cu valoare ideografică: „a face metafizica limba‑
jului articulat înseamnă să pui limbajul să exprime ceea ce el nu exprimă de
obicei, aceasta presupune să‑l foloseşti într‑o manieră nouă, excepţională şi
neobişnuită, să‑i redai posibilitatea de zdruncinare fizică [...], să examinezi
limbajul sub formă de incantaţie”11. Singura posibilitate de realizare a unui
astfel de teatru o reprezintă îndepărtarea de accepţia actuală, umană şi
psihologică, a teatrului cu scopul de a o regăsi pe cea religioasă şi mistică
„al cărui sens din păcate teatrul nostru l‑a pierdut cu totul”12.
Solemnitatea scenică ţine de un rit sacru. De aceea, regizorul trebuie
să‑şi asume rolul unui conducător magic, devenind „un maestru de cere‑
monii sacre”13 capabil să ofere spectatorilor imagini scenice în stare pură
pentru înţelegerea cărora pare să fi fost inventat un nou limbaj. Teatrul
trebuie să devină egalul vieţii, dar nu al vieţii individuale în care triumfă
caracterele, ci „al unui fel de viaţă eliberată ce mătură individualitatea
umană şi în care omul nu mai este decât o răsfrângere”14. Adevăratul obiect
al teatrului este crearea Miturilor „traducere a vieţii sub aspectul ei univer‑
sal, imens şi extragerea din această viaţă a unor imagini în care ne‑ar plăcea
să ne regăsim”15.
Spaţiul în care se desfăşoară un astfel de teatru respinge scena şi sala,
înlocuindu‑le „cu un fel de loc unic”16, lipsit de bariere, favorizând comuni‑
carea directă între spectatori şi spectacol, între actori şi spectatori. Astfel,
spectatorul va fi în centrul acţiunii „învăluit şi străbătut de ea”17. Ideea
prefigurată de Artaud se regăseşte în nuvelele şi romanul Nouăsprezece
trandafiri ale lui Eliade: astfel, în Uniforme de general podul casei şi scena
Teatrului Experimental, în Incognito la Buchenwald sala vastă şi ruinată din
casa ce „ar fi trebuit să fie dărâmată astă‑toamnă”18, în Nouăsprezece tranda‑
firi Pandele, acum iniţiat, îi prezintă astfel sala secretarului său: „aici (sala
de gimnastică) au loc, de două ori pe săptămână, reprezentaţiile pentru
11
12
13
14
15
16
17
18

Ibidem, p. 39.
Ibidem.
Ibidem, p. 50.
Ibidem, p. 93.
Ibidem.
Ibidem, p. 77.
Ibidem, p. 77.
Mircea Eliade, Les Trois Grâces, Ediţie de Eugen Simion, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1992, p. 65.
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marele public. Dar adevăratele spectacole sunt improvizate extra muros,
în afara Taberei, într‑o clădire ruinată şi părtăsită de mai mulţi ani. A fost,
mi‑au spus, un fel de hangar pentru auto‑camioane şi cisterne”19.
Devenit „pantomimă nepervertită”20, acest teatru trebuie să surprindă
drama esenţială care stătea la baza Marilor Mistere, îmbrăţişând „al doilea
timp al creaţiei, cel al dificultăţii şi al Dublului, cel al materiei şi al îngroşă‑
rii ideii”21. Temele abordate sunt vagi, abstracte, dar extrem de generoase.
Actorii par a fi nişte „hieroglife însufleţite”22, iar semnele spirituale se
adresează intuiţiei, dar cu „destulă violenţă pentru a face să devină inutilă
orice traducere în limbaj logic şi discursiv”23. În acest teatru, totul este cal‑
culat „cu o adorabilă şi matematică meticulozitate”24, nimic nefiind lăsat
la voia întâmplării ori a iniţiativei personale: „este un fel de dans superior
în care dansatorii ar fi, inainte de toate, actori”25.
Spectacolul teatral redevine astfel un rit sacru ce relevă impresia de
neomenesc, de divin, de revelaţie miraculoasă a Vorbirii, de dinaintea apa‑
riţiei cuvintelor: „există în ele ceva din ceremonialul unui rit religios în
sensul că ele extirpă din spiritul cui le priveşte orice idee de simulare, de
imitaţie derizorie a realităţii”26.
Arta – „act magic” în opera lui Mircea Eliade
Motto: „Procesul de creaţie este un produs magic.”27

Mărturisind că scopul lui este „să identifice prezenţa miticului în expe‑
rienţa umană”28, Mircea Eliade se preocupă în opera sa ficţională de a vedea
sacrul în profan, manifestarea arhetipului, miticului în faptele comune
ale vieţii. Autorul este convins că renaşterea artei ar fi posibilă prin redes‑
coperirea funcţiilor mitului ce i‑ar permite să‑şi recapete „demnitatea
Mircea Eliade, Nouăsprezece trandafiri, Editura Românul, Bucureşti, 1991, p. 64.
Ibidem, p. 34.
21
Ibidem, p. 45.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Ibidem, p. 48.
25
Ibidem, p. 48.
26
Ibidem, p. 50.
27
	Adrian Marino, Hermeneutica lui Mircea Eliade, cap. VII. Hermeneutica. Arta şi
literatura, Editura Dacia, Cluj‑Napoca, 1980, p. 353.
28
Fragments d’un journal, apud Eugen Simion, Scriitori români de azi, I, Editura David
Litera, Bucureşti, Chişinău, 1998, p. 224.
19
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metafizică”29 pe care a pierdut‑o. În acest sens, autorul nota: „Mitul e aşadar
un element esenţial al civilizaţiei omeneşti, el nu numai că nu reprezintă
o vană a fabulaţiei, ci este, dimpotrivă o realitate vie, la care nu încetăm să
recurgem; nu o teorie abstractă sau o desfăşurare de imagini, ci o adevărată
codificare a religiei primitive şi a înţelepciunii practice”30.
Mircea Eliade considera că un mit îl desprinde pe om din timpul lui
individual, finit, cronologic, istoric, prin capacitatea lui de a‑l proiecta
simbolic în Marele Timp, universal, infinit: „Ceea ce înseamnă că mitul
implică o rupere de Timp şi de lumea înconjurătoare, că realizează o des‑
chidere către Marele Timp, către timpul sacru”31.
Creaţia nu se validează numai ca un act magic individual, ci mai ales
ca un act primordial ce determină întreaga existenţă. Exprimată de mit,
care se referă întotdeauna la origine, creaţie, istorie sacră, ideea creaţiei
se universalizează „totalitatea actelor şi valorilor umane sunt creaţii. Toate
participă ontologic la sacralitate şi repetă calitatea şi gestul esenţial al
sacralităţii: acela de a întemeia începe a crea ex nihilo, institui un fenomen
originar”32. Creaţia reintegrează în mod genuin un arhetip, înţeles ca o
potenţialitate dinamică: „mitul exprimă plastic şi dramatic ceea ce metafi‑
zica şi teologia definesc dialectic”33.
Concepţiile omului de ştiinţă Eliade sunt transpuse în planul ficţiunii
unde se evidenţiază un fantastic inspirat de mitologie, posedând funcţii
iniţiatice, un fantastic relativ, consecinţa omului modern de a gândi mitic.
Natura acestui tip de fantastic este sugerată în nuvela Adio!... unde, la un
teatru, se joacă o piesă cu cortina lăsată. Cortina simbolizează perdeaua de
nestrăbătut îndărătul căreia s‑a retras misterul din momentul faimoasei
proclamări a „morţii lui Dumnezeu”. Pentru actorii de pe scenă, adică cei
iniţiaţi, perdeaua nu există, misterul constituind modul lor de a fi însă
pentru public piesa, alcătuită din tăceri şi monologuri rostite în şoaptă sau
doar gândite, se confundă cu necunoscutul, cu taina, cu neînţelesul. Astfel,
mitul capătă în ochii profanilor dimensiunile insolitului, ale nepătrunsu‑
lui, ale fantasticului.
Eugen Simion, op. cit., p. 224.
Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Editura Univers, Bucureşti, 1978, p. 20.
31
Idem, Imagini şi simboluri, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 71.
32
	Adrian Marino, Hermeneutica lui Mircea Eliade, cap. VII. Hermeneutica. Arta şi
literatura, Editura Dacia, Cluj‑Napoca, 1980, p. 353.
33
Ibidem, p. 362.
29
30
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Aşa cum teoretizase Artaud, teatrul magic propus de Eliade în Adio!...
nu se exprimă prin cuvinte. Actorul ieşit pe scenă rosteşte doar „Adio!...
Adio!... Asta era tot ce aveam să vă spun...Adio!...”34. Eliade utilizează teh‑
nica fragmentării discursului epic, ce relevă în subtext falii intertextuale
şi metatextuale. Limbajul iniţiatic se articulează prin reiterarea laitmoti‑
velor „profet, teroarea istoriei, atman, Mahayana” şi a motivelor „nirvana,
samsara”. Sintagma‑cheie a nuvelei este „Mahayana nu e Mahayana”, care
sugerează faptul că arta nu bate viaţa, deci ficţiunea nu poate întrece ade‑
vărul, faptele.
Conceptul de teatru în teatru reiese din prezenţa celor trei interpre‑
tări actanţiale: Melania, directorul teatrului şi Darius. Elementul „nou”
neîncercat până acum îl constituie intervenţia unui spectator care intră în
dialog cu cel de pe scenă. Autorul capătă statutul de Deus Absconditus care
nu doreşte să‑şi influenţeze spectatorii prin nimic. Primul actor îndepli‑
neşte o misiune ingrată, aceea de a de‑construi iluziile unui public obişnuit
cu un altfel de teatru, care va riposta „Nu suntem un public de rând”35.
Totodată, acest prim actor are privilegiul de a mânui şnurul cortinei şi de
a‑i provoca pe spectatori să participe şi ei. Deşi publicul susţine că „s‑a
pregătit”, el este încă neiniţiat, de aceea nu reuşeşte să capteze mesajul:
„Dar nu ne înţelegem. Nu ne puteţi înţelege, deşi în aparenţă vorbim ace‑
laşi limbaj”.
Autorul, în ipostaza naratorului de gradul întâi, devine personaj ultim,
coborând abia spre sfârşit pe scenă. Prezenţa lui fusese sesizată numai de
către cititor. Avusese rolul de autor spion, un rol de care se dezice în final:
„Ştiam eu bine de ce nu voiam să scriu teatru, i‑am şoptit. Eu sunt timid,
nu ştiu să vorbesc în public. Publicul mă intimideată. Publicul savant, mai
ales, publicul din zilele noastre cunoaşte atâtea lucruri, studiază, meditează.
Simbolurile, sensurile profunde... Ştiam de ce nu voiam să scriu piesa asta [...]
Continua să zâmbească, dar îl ghiceam: era şi el dezamăgit”36. Dezamăgirea
autorului provine din faptul că publicul de astăzi este incapabil să pătrundă
sensul adânc al lucrurilor, orbit de aparenţe, nu recunoaşte esenţa.
Romanul Nouăsprezece trandafiri (1980) are ca temă fundamentală
funcţia cathartică a spectacolului ca instrument de iniţiere şi eliberare,
34

35
36

Mircea Eliade, Proză fantastică III, Ediţie îngrijită de Eugen Simion, Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 1991, p. 57.
Ibidem, p. 59.
Mircea Eliade, Adio!..., p. 75.
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temă fructificată de Eliade şi în povestirile Uniforme de general, În curte
la Dionis şi Adio!... Protagonistul romanului Anghel D. Pandele, supranu‑
mit Maestrul, este un renumit scriitor bucureştean, propus chiar pentru
Premiul Nobel (ca şi Eliade însuşi). Într‑o seară, în timp ce îşi dicta memo‑
riile secretarului său, Eusebiu Damian, un tânăr intră în biroul în care
cei doi lucrează şi pretinde că este fiul lui Pandele (aflase de la defuncta
sa mamă). Treptat, Pandele îşi aminteşte de o tânără actriţă, care ar fi
urmat să joace rolul principal în singura piesă scrisă de el, intitulată Orfeu
şi Euridice, ce rămăsese nereprezentată (se cuvine a fi menţionat că Eliade
însuşi scrisese în tinereţe trei piese: Ifigenia, Coloana fără sfârşit, Oameni şi
pietre). Datorită unui inexplicabil lapsus, rezultat al unei trăiri traumatice
sau chiar magice, nu‑şi poate aminti decât vag de iubita lui de acum 30 de
ani. Întrebările de ce a părăsit‑o şi de ce a renunţat la dramaturgie rămân
pentru moment fără răspuns.
Pandele începe un proces labirintic de anamneză, încercând astfel să
recupereze trecutul. El îşi urmează fiul, Laurean Serdaru, şi pe logodnica
acestuia, Niculina Niculae, fiinţă cu însuşiri supranaturale, la teatrul de
vară al acestora situat în munţi şi condus de Ieronim Thanase, un personaj
misterios, iniţiat în practici oculte. Trupa de actori a lui Ieronim crede că
toate întâmplările istorice, dar şi individuale, sunt manifestări concrete
ale sufletului universal în accepţia filosofiei lui Hegel, manifestări al căror
conţinut simbolic poate fi descifrat prin teatru: „revelarea semnificaţiei
simbolice a gesturilor, acţiunilor, pasiunilor şi chiar a credinţelor noastre
se obţine participând la un spectacol dramatic aşa cum îl înţelegem noi
[...]. Numai după experienţa câtorva spectacole de acest fel, spectatorii
vor izbuti să descopere semnificaţiile simbolice, transistorice, ale oricărui
eveniment sau incident cotidian. Într‑un cuvânt [...] spectacolul dramatic
ar putea deveni foarte curând o nouă eschatologie sau o soteriologie, o
tehnică a mântuirii”37. Ieronim Thanase scrisese o lucrare, Introducere la o
artă a tehnicii dramatice, care va deveni „Cuvânt înainte” la dramaturgia lui
Pandele. Teatrul său ilustrează metoda libertăţii absolute, singura condiţie
fiind să cunoşti la lectură, ca şi la spectacol, codul corespunzător.
Astfel, Nouăsprezece trandafiri pune problema funcţiei magice a artei
spectacolului, care redevine ceea ce a fost la începuturi. Niculina e adepta
spectacolului total unde textul dramatic e însoţit de mimică, muzică şi
37

Mircea Eliade, Nouăsprezece trandafiri, Editura Românul, Bucureşti, 1991, p. 54.
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coregrafie. Descrierea amănunţită a eleganţei mişcărilor, a costumaţiei,
mersul luminilor şi al umbrelor de pe figurile interpreţilor creează citi‑
torului/spectatorului impresia că el însuşi participă la spectacol. În faţa
încercării originale a tinerilor artişti de a dezvolta scenic, în cadrul unui
fel de operă de artă totală, mituri, istorie şi subiecte dramatice, scriitorul
Pandele se iniţiază, devenind conştient că teatrul (ca şi dansul, pantomima
sau cântul), înţeles ca un ritual cvasimagic şi religios, poate oferi omului
modern oportunitatea de a evada din contingentul profan: „Dragul meu,
în zilele noastre, spectacolul este singura noastră şansă de a cunoaşte liber‑
tatea absolută şi acest lucru se va adeveri şi mai mult în viitorul apropiat.
Precizez: libertate absolută, pentru că n‑are nimic de‑a face cu libertăţile
de ordin social sau politic”38. Actorii din trupa lui Ieronim „din anumite
motive, practică un ritual al tăcerii...”39, probabil pe parcursul iniţierii.
Secretarul Maestrului, Eusebiu Damian, nu face parte dintre cei aleşi, de
aceea ratează ritualul iniţierii: „Păcat că mă simt atât de obosit. Mă lupt cu
somnul...”40. Incapabil să urmeze îndemnul Corului „torna, torna, retorna,
fratre”41, Eusebiu Damian „întorcând spatele scenei, am încercat să fug spre
ieşire [...] Cred că nu reuşisem încă să ies din acel uriaş hambar, când m‑am
împiedicat şi am căzut”42.
Iniţiat, Pandele reîncepe să scrie drame şi trăieşte într‑un mod care îl
face inaccesibil autorităţilor şi serviciilor secrete ale ţării sale. De aceea,
Pandele, fiul său şi logodnica acestuia sunt oficial daţi dispăruţi. Sfârşitul
romanului sugerează că prin tehnici magice de tip yoghin persoanele
căutate s‑au făcut probabil nevăzute pentru ceilalţi oameni, trăind în conti‑
nuare în lumea profană. Nouăsprezece trandafiri pe care Pandele îi trimite
cu ocazia unor date simbolice îi amintesc din când în când devotatului său
secretar că maestrul, eliberat de încărcăturile sale sufleteşti, triumfă asupra
limitelor spaţiului şi timpului, dar potrivit tradiţiei yoga, mai zăboveşte
încă printre muritori în condiţia paradoxală a „eliberatului‑în‑viaţă”43.
Titlul romanului are şi el valenţe mitice: numărul nouăsprezece este
considerat în numerologia mistică, mai ales în tradiţia cabalistică, drept
38
39
40
41
42
43

Ibidem, p. 47.
Ibidem, p. 55.
Ibidem, p. 65.
Ibidem, p. 67.
Ibidem, p. 68.
Richard Reschika, Introducere în opera lui Mircea Eliade, Editura Saeculum I. O.,
Bucureşti, 2000, p. 117.
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numărul fericirii şi al vieţii; trandafirul este simbolul vieţii, al sufletului,
al inimii şi al iubirii. Concluzia la care ajunge Pandele reprezintă taina
romanului ce constă în voinţa de a întregi prin intermediul teatrului mito‑
logia celor vechi cu realizările spirituale ale omului occidental. Este tocmai
ideea prefigurată de Artaud în Teatrul şi dublul său şi exprimată de Eliade
prin cuvintele lui Pandele: „Greşeala pe care au făcut‑o toţi dramaturgii
contemporani, greşeala pe care am făcut‑o şi eu (pentru că trebuie să‑ţi
mărturisesc, am scris şi eu o piesă în tinereţe) este că am încercat să rein‑
terpretăm drama în perspectiva istoriei moderne. Or, trebuie dimpotrivă să
prelungim şi să completăm mitologia antică prin tot ce omul occidental a
învăţat în ultima sută de ani. De aceea piesele mele trebuiesc întâi tipărite,
adică făcute accesibile meditaţiei fiecărui cititor în parte, şi numai după
aceea reprezentate (şi nu neapărat pe scenele marilor teatre). Mai ales că
aceste piese se presupun şi se implică una pe alta, aşa cum întreaga mito‑
logie greacă este implicată în fiecare din marile tragedii clasice”44.
Însuşi numele personajului, Ieronim (apare şi‑n nuvele), are semni‑
ficaţii aparte: „La baza lui stă un nume de persoană grecesc Ieronymos
cu tradiţie în Grecia antică, fiind atestat la Herodot, Xenofon, ceva mai
târziu la Strabon. Este compus din două cuvinte: I
„sfânt”,
„sacru”+
„nume”, deci „nume sacru”45.
În Uniforme de general, Ieronim este un tânăr actor (fost copil‑minune)
care dispreţuieşte rutina şi locul comun, fiindu‑i pe plac inovaţiile. În
această nuvelă, apare teatrul ca „punere în scenă” a misterului existen‑
ţei şi ca poartă către readucerea în preajmă a spiritelor celor dispăruţi
atunci când le îmbraci vechile costumaţii. Ieronim recuperează uniforma
de general pentru a juca rolul tatălui lui Hamlet: „Şi doar am precizat că
montăm Hamlet în teatrul nostru, care e un teatru experimental”46. Având
„geniu”, Ieronim este considerat un copil‑minune de către cei de la Teatrul
Municipal, dar el respinge regulile impuse, se răzvrăteşte şi ajunge să‑şi
caute libertatea în moarte: „M‑au distrus, mi‑au secătuit orice urmă de
talent. Şi doar pentru asta m‑am născut: pentru spectacol. Dar mi‑au muti‑
lat imaginaţia, mi‑au năclăit inteligenţa, mi‑au alterat toate darurile cu
care mă copleşiseră ursitoarele în leagăn [...] A fost singura dată când m‑a
Mircea Eliade, Nouăsprezece trandafiri, op. cit., p. 30.
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ispitit gândul sinuciderii. Dar atunci m‑am revoltat şi am părăsit tot [...]
am izbutit să uit. Am redevenit mai ignorant, mai naiv şi mai pur decât a
fost vreodată un actor în toată istoria teatrului...Şi după aceea am luat totul
de la început. Am recreat spectacolul, am reinventat arta dramatică”47.
Sintagma „blestemată precocitate”48 sugerează vocaţia de artist ce‑i fusese
hotărâtă încă din primordii, din cealaltă veşnicie, pe care trebuia s‑o împli‑
nească creând spectacolul pur „într‑un cuvânt, tragedia”49.
Îl vom regăsi apoi pe Ieronim în Incognito la Buchenwald, unde împre‑
ună cu câţiva tineri intenţionează să joace un spectacol a cărui acţiune
se petrece în cunoscutul lagăr de exterminare. Prinşi în capcana contin‑
gentului, oamenii pot căuta doar libertatea interioară, pe care Ieronim
a găsit‑o în spectacolul teatral: „numai prin teatru, adică prin spectacol,
(incluzând, evident, mimul, coregrafia, corul), numai prin spectacol am
putea izbuti să arătăm că [...] nu suntem asemenea şoarecilor prinşi în
cursă...”50. În această nuvelă, mitul este dezvăluit în final de personajul
Ieronim care explică exaltat, cu voce caldă: „Ai vrut să spui că oricând
şi oriunde putem fi fericiţi, adică liberi, spontani, creatori. Nu e nevoie
de peisajele paradisiace, nici de prezenţe nobile şi înălţătoare, de muzica
angelică şi celelalte. Aici, ca şi oriunde în altă parte, oricând, în altă parte,
oricând, în orice împrejurare – dacă ştim cum să privim, şi înţelegem
atunci [...] Ştiam că aşa au vazut şi ei acolo. Acolo, la Buchenwald ... Dar
cum să le‑o arăt şi celorlalţi? exclamă el deodată, ridicând brusc glasul.
Cum să le arăt că este aceeaşi lumină ascunsă pretutindeni în toate lucru‑
rile cât ar fi ele de urâte? În orice pată de igrasie, pe un perete, în orice
împroşcătură de noroi?”51
Ideea teatrului magic apare şi în Lupul de stepă a lui Hermann Hesse:
„Teatru magic. Intrarea nu e permisă oricui. Nu e permisă oricui. Numai
pentru nebuni.”, adică numai cei iniţiaţi. Personajul Harry Haller este un
om nemulţumit în planul existenţei profane, sălbatic şi dezordonat care
avea sentimentul dedublării „că trăieşte când ca lup, când ca om, lucru
ce se întâmplă tuturor fiinţelor astfel amestecate însă că, atunci când era
lup, omul din el stătea mereu la pândă, uitându‑se cu atenţie, cântărind
47
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şi judecând – iar în timp ce era om, lupul proceda la fel”52. Harry Haller
era nefericit, pentru că „Lupul de stepă contamina cu propria sa dualitate
şi sfâşiere toate destinele cu care se întâlnea”53. Privind în jur, societatea
filistină în care trăieşte îi dezvăluie doar prostie, vulgaritate şi înstrăinare.
Sentimentul de înstrăinare îi cotropeşte întreaga fiinţă, ajungând la dispe‑
rare, vrea să evadeze în moarte. Se salvează însă prin intermediul teatrului
magic, un spaţiu destinat jocului de imagini, ce se răsfrâng asupra eului
său încercând să‑l schimbe. Porţile teatrului magic i se deschid după un
bal mascat cu rol iniţiatic, fiind anunţat printr‑un bileţel în care scria:
„ÎN NOAPTEA ACEASTA DE LA ORA 4 TEATRUL MAGIC – NUMAI
PENTRU NEBUNI – INTRAREA SE PLĂTEŞTE CU MINŢILE. NU E
PERMISĂ ORICUI. HERMINA ESTE ÎN IAD”54.
Spaţiul teatrului magic este labirintic şi echivalează cu o coborâre în
Infern: „Am păşit mai departe prin lungile coridoare înţesate de o mulţime
afectuoasă şi am coborât scările spre iad. Acolo pe pereţii negri ca smoala
ardeau lampioane cu o lumină stridentă, malefică, în vreme ce orchestra
diavolilor cânta cu febrilitate”55. Străbaterea teatrului magic reprezintă un
ritual de iniţiere: „Prieteni, v‑am invitat la o reprezentaţie pe care Harry
şi‑o doreşte de multă vreme, pe care de multă vreme o visează”56. Oglinda
magică din această lume atemporală îi relevă lui Harry intransigenţa, lupta
dureroasă a vieţii precum şi „lupul acela fluid cu chipul conturat numai pe
jumătate mă privea trist, trist de tot, cu nişte ochi frumoşi, timizi”57. Harry
Haller descoperă că viaţa este un rol pe a cărei scenă se derulează figurile
eului propriu dirijate de un păpuşar: „Teatrul meu are uşi pentru câte
loje doriţi, zece sau o sută sau o mie, iar îndărătul fiecărei uşi vă aşteaptă
exact ceea ce căutaţi”58. Coridorul rotund al teatrului magic îi oferă lui
Harry posibilitatea de a alege orice uşă doreşte, fiecare uşă având câte o
inscripţie interesantă: „Toate feţele sunt ale tale!”, „Introduceţi o monedă
de o marcă”, „Hai cu toţi la vânătoare! Mare vânătoare de automobile!”,
„Esenţa artei. Transformarea timpului în spaţiu prin muzică!”, „Lacrima
52
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care râde. Cabinetul umorului.”, „Îndrumări pentru modelarea personali‑
tăţii. Succes garantat!”59. Iniţiat, Haller descoperă bucuria şi iluzia şi faptul
că marii creatori de înţelepciune şi frumuseţe n‑au întors spatele vieţii,
ci şi‑au construit lumile prin sublimarea lucrurilor mărunte ce alcătuiesc
existenţa umană „Da, înţelegeam totul, îl înţelegeam pe Pablo, îl înţele‑
geam pe Mozart undeva, îndărătul meu i‑am auzit teribilul hohot de râs,
ştiam că în buzunar aveam toate acele sute de mii de figuri ale jocului vieţii
al cărui sens îl intuiam cutremurându‑mă, simţeam în mine voinţa de a
lua jocul încă o dată de la capăt de a gusta încă o dată chinurile sale, de a
mă înfiora încă o dată de absurditatea lui, de a străbate încă o dată iară şi
iară infernul dinlăuntrul meu. Într‑o bună zi, voi juca mai bine acest joc
cu figuri, într‑o bună zi voi învăţa să râd, mă aştepta Pablo. Mă aştepta
Mozart”60.
Concluzii
Supranumit de Grotowsky „poet al teatrului” şi „poet al posibilităţilor”,
Artaud forţează permanent limitele teatrului, întrezărind continuu noi
posibilităţi de a‑şi recupera forţa magică, de a redeveni rit. Forţa limbajului
teatral vine din capacitatea semnului lingvistic de a deschide o multitudine
de sensuri inexprimabile prin cuvântul rostit.
Ideea esenţială a lui Artaud este aceea că limbajul trebuie să treacă
din nou prin corp. Pentru aceasta era necesară cunoaşterea corpului şi a
energiilor actorului. Limbajul actorului devine astfel unul în care rostirea
e legată de corp, e un limbaj trasat în spaţiu. Referindu‑se la spectatori,
Artaud spune că are nevoie de unul capabil de un devotament total să‑şi
rişte chiar viaţa, să se dedice întru totul operaţiei magice. Trăind o experi‑
enţă singulară, o situaţie limită ce nu exclude pericolul, există un risc trăit
şi asumat, deopotrivă, de spectatori şi actori.
Nuvelele lui Mircea Eliade dezvăluie o poetică implicită a teatrului de
tip artaudian, putând fi interpretate ca o descriere orfică a mitului gnostic,
teatrul fiind aici cântecul orfic. Ieronim îşi asumă rolul de iniţiere spiritu‑
ală a concetăţenilor săi, având convingerea că omul se poate salva pentru
că descoperă dimensiunea spirituală pierdută. Valorificând motivul pla‑
tonician al anamnezei, Eliade dezvăluie prin personajul Pandele ipostaza
omului ce‑şi re‑capătă menirea. Mântuit, Maestrul scrie piese de taetru
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ca în tinereţe şi încearcă să le reamintească oamenilor lumea arhetipuri‑
lor spirituale. Prin experienţa teatrului magic, eroul lui Hesse evadează
din prizonieratul intelectului şi al raţiunii, datorită sfatului dat de Mozart:
„Trebuie să înveţi să râzi, asta ţi se cere. Trebuie să pătrunzi latura umo‑
ristică a vieţii, umorul negru al acestei vieţi [...] trebuie să admiri spiritul
care se ascunde dincolo de ea”61.
Parafrazându‑l pe Nichita Stănescu, se poate concluziona că „Teatrul
nu se face cu cuvinte”, menirea lui – şi a artei, în genere – fiind una soteri‑
ologică. Este pertinentă, în acest sens, şi afirmaţia lui Artaud: „Spre acest
teatru ideal, ne îndreptăm noi înşine ca nişte orbi. [...] prin faptul unei
apropieri de viaţa clocotitoare, viaţa în stare pură, se va regăsi ceva esenţial
în fiinţă, ne vom decide să separăm din nou principiile psihologice, dar
să le separăm metafizic şi pentru ceea ce reprezintă ca transcendent, iar
inconştientul va invita din nou la simboluri şi imagini, luat ca mijlocde
recunoaştere a ceea ce depăşeşte psihologia”62.
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