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 În această epocă de confluenţă a mileniilor, atomizarea spiritualităţii într-o 

diversitate de proiecte spirituale, propuneri religioase, manifeste artistice etc. Este 

nevoie de unele repere unificatoare viabile. 

Teza de doctorat intitulată Rudolf Steiner – spre un teatru al formelor spirituale 

îşi propune o astfel de perspectivă culturală integratoare a teoriei antroposofice cu 

cîteva dintre principalele poetici teatrale ale secolului XX.  

Concepţia despre om a lui Rudolf Steiner (omul constituit dintr-un corp fizic, un corp 

eteric sau corp al vieţii, corp sufletesc, suflet al senzaţiei, suflet al raţiunii sau al 

înţelegerii, Eu, sine sprituală, spirit al vieţii şi om-spirit) stabilind legătura între 

antropocentrism şi cosmocentrism poate fi considerată ca paradigmă dominantă a 

lucrării.   

În prima parte a lucrării există o definire conceptului de antroposofie şi ceea ce 

ţine de clarificarea lui – apariţia antroposofiei, dezvoltarea ei dintr-o altă ştiinţă 

spirituală (teosofia), relaţiile cu teosofia, cauzele apariţiei precum şi o încercare de 

dezbatere a importanţei teatrului în antroposofie si  modul în care ea se manifestă prin 

teatru. Antroposofia este un curent spiritual modern, o „cunoaştere despre cunoaştere”, 

care a combinat în mod armonios mistica bazată pe experienţe interioare cu gîndirea 

ştiinţifică despre spirit. Ea se bazează pe principiul că oricărei realităţi materiale din 

univers îi corespunde o realitate spirituală şi invers. Dar antroposofia nu rămîne doar la 

stadiul teoretic, fiind o cunoaştere vie, care elaborează soluţii în domenii diverse: 

medicină, agricultură biodinamică, şcoala Waldorf, societate (societatea este privită ca 

un organism social, care, pentru a funcţiona perfect trebuie să fie constituită tripartit, în 

aşa fel încît economicul să nu sufoce juridicul şi spiritualul), arhitectura organică. Am 

Apoi, o evocare a fondatorul antroposofiei, Rudolf Steiner, care s-a desprins din 

curentul teosofic de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX punînd 

bazele noii doctrine în 1912. Teosofia devenise un curent cu influenţă budistă marcantă, 

care vedea în Cristos doar un mare învăţător al omenirii. Pentru un spirit deprins cu 

cercetarea riguros ştiinţifică în investigarea conştientă a spiritului - voinţa eliberată de 

dorinţe şi gîndirea de influenţe senzoriale -, formele exterioare ale teosofiei şi atmosfera 
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ei echivocă nu mai corespundeau. Însă izvoarele antroposofiei rămîn, în principal, cele 

teosofice, pe lîngă cele ale vechilor misterii occidentale şi orientale ale umanităţii. 

O altă parte a tezei o constituie abordarea conceptului de arhitectură organică şi 

încadrarea Goetheanum-ului, clădirea concepută după un proiect al lui Steiner, în acest 

curent. Plecînd de la ideea armoniei dintre om şi mediu, această formă de arhitectură 

este constituită din linii ondulate, care urmează tiparul corpului uman, fiecare parte, 

culoare, formă aflîndu-se într-o îngemănare cu ansamblul. Acest concept a fost 

materializat de Steiner în construcţia Goetheanum-ului, sediu universal al societăţii 

antroposofice. Aici există o şcoală de ştiinţe spirituale unde, pe lîngă secţiuni de 

antroposofie generală, medicină, matematică şi astronomie, ştiinţe ale naturii, 

agricultură biodinamică, pedagogie Waldorf, ştiinţe sociale, există şi secţiunea de arte 

plastice, arta cuvîntului, muzică, teatru. Goetheanum-ul are patru săli de spectacole 

avînd propriul ansamblu de teatru şi euritmie. Primul Goetheanum, o construcţie în 

întregime din lemn, inaugurată în 1920, a ars în întregime în noaptea revelionului din 

1923. Construcţia celui de-al doilea Goetheanum a început în 1924, iar inaugurarea în 

stare brută a clădirii a avut loc cinci ani mai tîrziu. Lucrările au continuat încă şaptezeci 

de ani. 

 

Misteriile Antichităţii şi ale Evului Mediu aduc în prim-plan eroi şi zei. Ele 

narează istorii sacre. La Steiner apar individualităţi pornite pe drumul cuceririi 

spiritualităţii care întîlnesc entităţi divine, lucru posibil prin iniţiere. Personajele lui 

sunt oameni care caută să se depăşească pe ei înşişi, pe un parcurs strict interior. 

Schema adoptată de Steiner este aceea a dramei cosmice. Primele două drame au ca 

temă interacţiunea dintre iubire şi înţelepciune. În cea de-a treia, trecutul reapare în 

sînul curentelor tradiţionale, modelînd prezentul. În a patra dramă asistăm la derularea 

unor procese mentale, prin care fiinţele înlănţuite de karma lor şi supuse tentaţiilor, 

îndoielii, disperării, reuşesc să deschidă porţile lumii spirituale, retrăind în temple şi 

sanctuare etape ale vieţilor lor trecute. A cincea dramă urma să fie scrisă în 1914, dar 

Primul Război Mondial a pus capăt acestui proiect. Dramele-mister au fost jucate la 

München, pe măsura scrierii lor: Poarta iniţierii în 1910, Încercarea sufletului în 1911, 

Păzitorul pragului în 1912 şi Trezirea sufletelor în 1913. 
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 În prima dramă-mister, Poarta iniţierii, personajele descoperă legăturile 

destinale dintre ele, fapt ce le va permite să-şi descopere cursul vieţii anterioare. Ele vor 

dori să-şi lase la o parte dorinţele personale pentru a ajunge la o viziune reală a 

existenţelor lor anterioare. Vor ajunge astfel să înţeleagă raportul dintre karma vieţii 

cotidiene şi realitatea vieţilor anterioare, începînd din Evul Mediu şi pînă în vechiul 

Egipt. Această dramă-mister îşi află inspiraţia în povestea lui Goethe, Şarpele verde şi 

floarea de crin. Limbajul utilizat de Steiner este lirico-mistic pentru a putea reda 

complexitatea personajelor, dar şi cea a lumii în care ele se mişcă, o lume pe jumătate 

onirică, pe jumătate reală. În această lume,  omul află esenţa veşnică a spiritului său, 

situată în vecinătatea miturilor şi legendelor. Poarta iniţierii conţine un Preludiu, în 

care două personaje feminine, Philia şi Sophia, dezvăluie „conflictul” întregului ciclu – 

aplecarea spre aspectele superficiale ale vieţii versus latura ei spirituală, suprasensibilă. 

Tehnica este cea a punerii în abis. Personajul central în toate cele patru drame-mister 

este Johannes Thomasius, artistul visător al cărui pandant feminin este Maria. Cei doi 

asistă la o conferinţă despre ştiinţa spirituală ţinută de maestrul spiritual Benedictus, 

fapt ce le va schimba întregul destin. La această conferinţă mai participă: Capesius, 

reprezentant al ştiinţei oficiale, atras însă de problemele spirituale, dar opunîndu-se lor, 

Strader - un fel de Faust agnostic, care consideră sentimentele mistice şi ştiinţa 

spirituală drept vise şi utopii irenconciliabile cu ştiinţa, apoi clarvăzătoarea Theodora. 

Există şi două personaje capabile să atingă pragul lumii spirituale fără ajutorul unei 

ştiinţe spirituale sofisticate: Felix Balde şi soţia sa, doamna Balde. Există personaje 

alegorice, Theodosius, Romanus, Germanus şi personaje aparţinînd lumii spiritelor, 

Retardus, Lucifer şi Ahriman. În prefaţa la dramele-mister, Simonne-Rihouët Coroze 

observa existenţa unor „noduri destinale” între personaje, care nu vor putea fi desfăcute 

decît dacă ele se vor reîntoarce pe firul existenţelor anterioare, lucru posibil numai în 

condiţiile „despuierii” de orice dorinţă personală, egoistă. Doar astfel va dispărea orice 

urmă de îndoială în ceea ce priveşte relaţiile din prezent. „Fire karmice” leagă 

personajele între ele - doamna Balde, prin poveştile ei, redeşteaptă fantezia şi 

ingenuitatea în gîndirea aridă a lui Capesius; savantul materialist Strader este bulversat 

de previziunile clarvăzătoarei Theodora; Johannes Thomasius, se confruntă cu eul său 

superior, contemplînd disperat sterilitatea vieţii lui de pînă atunci. Acest lucru se 

întîmplă la întîlnirea cu Maria, ghid spiritual care-l călăuzeşte spre trezirea forţelor de 
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compasiune, cu ajutorul cărora Johannes va reuşi să pătrundă în sufletele semenilor, 

această înţelegere conducîndu-l spre graniţa propriei fiinţe. Maria se află pe o treaptă 

superioară de iniţiere, cea a inspiraţiei, pe cînd Johannes este plasat doar pe nivelul 

imaginaţia. Philia, Astrid şi Luna sunt personaje alegorice simbolizînd, în sufletul 

arhetipal, sensibilitatea, conştienţa şi înţelegerea. Capesius şi Strader trec prin 

experienţe extrasenzoriale, cel de-al doilea ajunge chiar să-l întîlnească pe Păzitorul 

Pragului1. Johannes trece prin etape de evoluţie succesive, începînd cu acea şoaptă a 

naturii pe care el o percepe - „Omule, cunoaşte-te” -  urcînd apoi nivelurile cele mai de 

jos ale gîndirii imaginative, unde îi întîlneşte pe Lucifer şi Ahriman – forţele vitale ale 

eului fizic: instinct de supravieţuire şi dorinţă sexuală, pe de o parte, şi intelectualism, 

pe de alta. Gîndirea materialistă a celor doi savanţi, Capesius şi Strader, declanşează 

forţele naturii, deoarece idealul lor este acela de a nega spiritul. Cea care-i conduce pe 

cei doi spre pragul lumii spirituale este doamna Balde, care printr-o „magie a naturii” 

ascunsă în poveştile ei, aprinde nostalgia după absolut, prezentă în stare latentă în 

sufletele celor doi savanţi. Johannes ajunge într-un loc imaginar, un templu subteran 

consacrat misterelor hierofanţilor, unde el este nevoit să-şi sacrifice iluzia personalităţii. 

Legătura karmică dintre el şi Maria le este revelată lor de Theodora, prin „vizualizarea” 

vieţilor lor trecute. Sufletele celor doi se completează. Ceea ce Johannes învaţă din 

îngemănarea celor două forţe care-l călăuzesc – cea a dragostei şi a înţelepciunii -  este 

că iubirea universală, spre care omul trebuie să tindă, poate fi atinsă doar atunci cînd 

iubirea instinctuală se va uni cu lumina înţelepciunii. 

 În Încercarea sufletului îl regăsim pe Capesius meditînd la cuvintele lui 

Benedictus. Durerea lui Faust la constatarea neputinţei ştiinţei de a da omului o cale 
                                                 
1
 Primul stadiu al iniţierii rosicruciene presupune desprinderea discipolului de corpul fizic. El ajunge astfel să-i 

cunoască esenţa, precum şi acţiunea pe care corpul fizic o exercită prin „trăirea” în el, ca într-un înveliş. Sentimentul 

pe care discipolul îl încearcă în urma acestei desprinderi poate fi de amărăciune, ori poate fi un resentiment faţă de 

corpul fizic care-l ţine înlănţuit. Dacă educaţia ocultă este suficient de evoluată, această amărăciune va fi învinsă. Pe 

o treaptă mai înaltă a evoluţiei spirituale, individualitatea noastră, deja reîncarnată, este responsabilă de ceea ce 

trupul a devenit. Odată învins acest sentiment de amărăciune se (poate) ajunge la etapa în care sîntem conştienţi de 

faptul că „eu însumi sînt cel care este în corpul fizic. Şi dacă pînă în prezent nu ştiu nimic de el, este pentru că eram 

sufocat de el” (v.Dictionnaire de Christologie, textes de Rudolf Steiner recueillis à l’intention des Etudiants en 

Science spirituelle par Maurice Novel, EAR, Suisse, 1999, p. 151).  
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spre infinit este resimţită şi de Capesius, care, ajutat de Benedictus, pătrunde în zona 

clarvederii  spirituale, unde va vedea evenimente ale reîncarnării lui trecute din secolul 

XIII, împărtăşită cu celelalte personaje. El va constata că viaţa lui actuală nu este decît o 

continuare a celei dinainte. Capesius, în întruparea trecută, a fost un cavaler al ordinului 

templului, care şi-a abandonat familia, cei doi copii părăsiţi fiind Johannes şi Theodora. 

Maria, în întruparea trecută, era un duşman înverşunat al esoterismului confreriei 

mistice, care i-a îndepărtat pe cei doi fii de tatăl lor. Felix Balde şi soţia lui erau simpli 

ţărani atraşi de esoterismul templierilor. Strader era un medic evreu, persecutat şi tratat 

ca magician de ţărani. La trezirea din această viziune Capesius este bulversat. El evocă 

sensul cuvintelor cosmice pe care le-a auzit rostite de o fiinţă necunoscută, această fiinţă 

nefiind altcineva decît eul lui spiritual, acela pe care Steiner îl numeşte Păzitorul 

Pragului. Astfel Capesius îşi recunoaşte karma, devenind conştient atît de trecutul, cît şi 

de viitorul lui. 

 Păzitorul pragului cuprinde trei teme majore – sarcina pe care Lucifer şi 

Ahriman o au pe parcursul evoluţiei omului, precum şi natura acestor entităţi. Alegerea 

pe care omul, înzestrat cu inteligenţă şi sensibilitate artistică este dator să o facă între a 

rămîne în zona dorinţei sau a urca spre înălţimi spirituale şi importanţa măsurii şi a 

numărului, în cosmos. Johannes apare aici ca un om de cultură, care, depăşind cercurile 

secrete ale Alianţei rosicruciene, propagă mistica între oameni. El a dus „ştiinţa fondată 

numai pe raţiune şi simţuri” la „forme care fac posibilă o înţelegere a lumilor spirituale”. 

Spre deosebire de prima dramă, în care Johannes se afla într-o stare de spirit disperată, 

aici toate speranţele sunt îndreptate spre el. El va uni contrariile pentru ca toţi cei 

înzestraţi cu diverse daruri să se unească la un moment dat într-o activitate comună. 

Johannes a reunit arta cu ştiinţa, gîndirea cu fapta, ideea cu realitatea. De altfel, atît 

Felix Balde, cît şi Strader văd în Johannes personajul capabil să unească cunoaşterea 

spirituală cu aceea empirică. Stările succesive prin care Johannes trece pot fi 

caracterizate ca un parcurs în mai multe etape, prin singurătatea absolută  a „cîmpurilor 

de gheaţă”, o „escaladare a unei lumi necunoscute, despre care însă ştii că o porţi în 
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tine”2. Din sfera lui Ahriman, domeniu al calculabilului, Johannes trece în aceea a lui 

Lucifer, imperiu al dorinţelor eulului inferior. Depăşirea celor două sfere înseamnă 

pentru viitorul iniţiat trecerea spre o Imitatio Cristi. Capesius spune despre natura lui 

Lucifer că este o fiinţă neutră în al cărei areal omul este capabil să transforme răul în 

bine şi invers. Sarcina unirii iubirii cu cele trei forţe ale sufletului – imaginaţia, 

inspiraţia şi intuiţia – îi revine Mariei, care, în templul alianţei mistice, vorbeşte despre 

Christos cel ce îi învaţă pe oameni să iubească. Capesius, ajuns la maturitate spirituală, 

sesizează că în întregul curs al evoluţiei cosmice există o trinitate – lucifericul, stăpîn al 

gîndirii solitare, ahrimanicul, conducător al scrierii, iar, între cele două, divinul pur - 

starea de mijloc. Ajuns la constatarea că numărul trei trebuie căutat pretutindeni, 

Capesius simte, pe de o parte „fiinţa numărului în devenirea lumii”, şi pe de alta „îi 

apare clară şi fiinţa măsurii - el înţelege că în fiecare triadă, două se comportă ca opuse 

şi trebuie aduse în armonie”3. Şi Strader se confruntă cu numărul. El a cunoscut în 

regatul lui Ahriman durerea, apăsarea sufletească, încremenirea gîndirii, dar şi seria 

celor doisprezece oameni de care s-a simţit legat destinal. El este călăuzit de Theodora, 

atîta timp cît ea mai este în viaţă, pe parcursul a şapte ani. Ea nu-l va părăsi nici după 

dispariţie, fiinţa ei spirituală arătîndu-i calea de acolo, din sferele spirituale. Lumina 

mijlocită de Theodora îl va îndruma în constatarea că această strălucire aparţine 

Reprezentantului omenirii, care reuneşte în el ţelurile adevăratei umanităţi.  

 Trezirea sufletelor este a patra dramă-mister. Aici apare interesul pentru opera 

socială. Strader este surprins în procesul de unire a artei cu spiritualul, revelat prin 

operele artistice. Marile lui proiecte îl vor călăuzi spre depăşirea egoităţii. Johannes, la 

rîndul lui, trece prin experienţa unei deziluzii în ceea ce priveşte propriul lui spirit, 

simţind o nostalgie după vechiul ego hedonist, estetizant. Maria este aceea care-i 

trezeşte conştienţa adormită, făcîndu-l responsabil de faptul că el trebuie să continue 

pentru a ajunge la conştienţa propriului sine. Cînd Johannes acceptă provocarea Mariei, 

vede apărînd fiinţele elementare, gnomii, spiriduşii şi silfidele, dar şi cele trei forţe 

sufleteşti -Philia, Astrid şi Luna, şi o altă entitate, cealaltă Philia, care îl face conştient de 

                                                 
2
 Comentariile lui Hugo Reimann pe baza notelor Matildei Scholl în Păzitorul pragului. Evenimente ale vieţii 

sufleteşti în imagini scenice, traducerea din limba germană a dramei: Adriana Onofrei, Adriana Iliescu şi Gheorghe 

Paxino, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000, p.10. 

3
 Ibidem p.6.   
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faptul că fiinţele elementare sunt cele care îi împiedică evoluţia. Apariţia şi percepţia 

acestor fiinţe elementare nu este altceva decît consecinţa dorinţelor nesupuse ale 

sufletului său din timpul unei încarnări trecute, lucru relevat de o fiinţă fantomatică, de 

care îl salvează Theodora. Salvarea de această fantomă simbolizează sublimarea iubirii 

fizice şi transfomarea ei în iubire eliberată şi dezinteresată. După ce şi-a eliberat o parte 

a fiinţei de influenţa luciferică, Johannes atinge sinea superioară, contemplînd acţiunea 

seducător-irezistibilă a sinei inferioare. El se „vede” încarnat într-o tînără eigipteancă 

din perioada celei de-a treia civilizaţii pămînteşti, îndrăgostită de un mist. Pentru tînăra 

egipteană, înălţarea mistului la treapta de iniţiat înseamnă pieirea ei, sacrificarea, dar în 

timpul ceremoniei solemne de iniţiere, mistul profanează tempul cu extazul lui 

voluptuos. Sacrificatorul, în figura căruia îl recunoaştem pe Capesius, nu vrea să 

împiedice profanarea, avînd presimţirea suflului unei noi epoci a umanităţii, în care 

individualitatea se va elibera de ignoranţă şi prejudecăţi. El ştie că tînărul mist se va 

reîncarna pentru a împlini etapele iniţierii. În alt plan, Maria şi ceilalţi discipoli ai lui 

Benedictus  contemplă soarele de amiază – este etapa iniţierii în care omul simte ce 

anume este solar în el. Ultimul nivel, cel al întîlnirii cu Dumnezeu, nu este posibil decît 

după împlinirea misteriului de pe Golgota, cînd Christos înviat uneşte pentru vecie 

etericul cu pămîntul. 

 

Dramele-mister steineriene ar putea să joace azi, ele însele, rolul unor exerciţii 

spirituale, avînd ca efect înălţarea sufletului în sfera divinului, deoarece ele reprezintă o 

formă de rugăciune eliberatoare. Actualitatea dramelor-mister ar consta în modul în 

care autorul lor tratează misterul iubirii şi al sacrificiului. Aceste drame constituie piese 

de tranziţie între vechiul şi noul esoterism, limbajul lor simbolic fiind o reflectare a 

faptului că lumea spirituală se află într-o metamorfoză neîncetată tot aşa cum percepţia 

noastră asupra lumii spirituale se schimbă mereu. Teatrul steinerian este azi derutant, 

contrariant pentru spectatorul neiniţiat, este static, cu monoloage lungi, semănînd cu 

mici conferinţe - o manieră filosofică de a dialoga. Despre aceste drame se poate spune 

că produc o revelaţie a spiritului sub veşmîntul artei. 

Între limbajul  dramelor-mister şi formele Goetheanum-ului se poate observa o 

lege comună, un acelaşi principiu – ideea metamorfozei. Goetheanum-ul reprezintă în 

sine un uriaş Ritual materializat în forme arhitecturale şi scenografice. El însuşi este un 



 

10 

 

Mister care se reprezintă pe sine, concretizînd scenariul cosmic, uman-divin. E firesc, 

deci, ca acest spaţiu să fie consacrat, în primul rînd, unui teatru al formelor spirituale, 

un teatru sacru, creat chiar de cel care a conceput şi locul de desfăşurare. Aici, ca şi în 

teoria despre teatru, există o altă confluenţă între Steiner şi urmaşii lui. Şi cînd spun 

asta, mă gîndesc la faptul că aşa cum Steiner şi-a creat un edificiu în care să „oficieze” un 

teatru de sorginte spirituală, tot aşa şi oamenii de teatru care l-au urmat au avut, chiar 

dacă nu toţi, un loc special de desfăşurare al tipului de teatru sacru-spiritual-ritualic pe 

care l-au practicat sau îl practică şi astăzi. Grotowski cu Teatrul Laborator, Brook cu 

Bouffes du Nord, sediu al CIRT-ului, şi Andrei Şerban cu încercările lui de a-şi înfiinţa 

un Institut de Cercetări Teatrale, materializate, din anumite motive, însă, doar într-o 

Academie Itinerantă. 

 

Concepţia despre teatru a lui Rudolf Steiner  i-a influenţat pe unii regizori ai 

secolului XX. Voi analiza în acest sens legăturile care se pot stabili cu Antonin Artaud şi 

dublul teatral teoretizat de el, Jerzy Grotowski şi teatrul său laborator, în care actorul 

oficiază un ritual sacru, Peter Brook şi întoarcerea la rădăcinile teatrului, şi nu în ultimul 

rînd, Andrei Şerban care este într-o permanentă căutare a „echilibrului fragil între 

vizibil şi invizibil, între viaţă şi artă, între două lumi”. 

Arta actorului este chemată să contribuie la dezvoltarea conştienţei, revenindu-i 

sarcina de a menţine trează capacitatea intuitivă a omului, întrucît în cadrul activităţii 

intelectuale “se pierde mult din facultatea percepţiei intuitive“.  

Andrei Şerban, la master-class-ul pe care l-a ţinut în iunie 2005 la Teatrul 

Naţional din Cluj, venea în prelungirea spuselor lui Steiner afirmînd că este convins „că 

teatrul nu este teritoriul ideilor, el nu transmite idei. Acum două mii cinci sute de ani, 

cînd a fost inventat [teatrul] a fost inventat nu ca să transmită idei, ci ca să evoce o 

realitate, alta, decît cea pe care o ştim. Ca să deschidă o fereastră spre altceva, unde cu 

toţii sîntem pe un teren în care nu ştim şi avem o dorinţă de a şti, avem o dorinţă de a fi 

în contact cu o altă energie, despre care ştim foarte puţin, ceva care corespunde unei 

inteligenţe care nu este necesară, aceea a creierului. Pentru că avem în noi mai mulţi 

centri de inteligenţă. Nu doar cel pe care credem că îl folosim în majoritatea timpului. 

Pentru că, de fapt, în inteligenţa inimii, în ceea ce cuprinde inteligenţa inimii (cuvînt 

foarte misterios), există un potenţial de deschidere extraordinar de fin, de subtil, de 
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sensibil şi care devine vizibil în momentul cînd spectacolul se întîmplă sau relaţia se 

întîmplă. Şi, după aceea, ceva rămîne sau dispare pentru totdeauna. Imposibil de definit 

dar foarte, foarte concret. Nu e ceva abstract. E ceva foarte concret. De aceea, e foarte 

greu de spus, pentru că este, poate, o calitate transparentă. Cum poţi să defineşti 

transparenţa? E imposibil.” Şi Aureliu Manea susţinea că „teatrul este o artă a 

misterului şi a poeziei” şi că pentru ca el să nu eşueze în rutină e nevoie de un impuls 

neaşteptat, de o „infuzie de natură şi respiraţie”, de o reîntoarcere la „gesturi şi cuvinte 

primordiale”4, cu alte cuvinte, la o reîntoarcere spre originile teatrului, spre sacralitatea 

lui. Acest lucru apare la Grotowski sub chipul „actorului sfînt”, care „nu-şi vinde corpul, 

ci-l sacrifică”, la el, esenţa vocaţiei actorului constă în actul de „dezvăluire totală a unei 

fiinţe” care devine „o ofrandă de sine, ce se învecinează cu transgresiunea barierelor şi 

cu dragostea”5. Pe de altă parte Grotowski observa că arta teatrală ne interesează 

„pentru a ne depăşi frontierele, pentru a merge dincolo de limitele noastre, pentru a 

umple golul din noi – pentru a ne împlini. Nu este o condiţie, ci un proces în cursul 

căruia ceea ce este întunecat în noi devine treptat transparent”6. Tot astfel, cînd vorbeşte 

despre teatrul sacru, Peter Brook îl defineşte ca fiind „Teatrul Invizibilului – Făcut 

Vizibil”7. Nevoia de „invizibil” este legitimă atunci cînd omul contemporan realizează că 

din viaţă lipseşte ceva esenţial – un univers paralel de care ar trebui să devină conştient 

în parcursul său spiritual, în conştientizarea faptului că nu sîntem doar ceea ce vede 

ochiul fizic, ci, făcînd corp comun cu ce ne înconjoară, putem ieşi din „cercul nostru 

strîmt”, ca dintr-o haină mult prea ajustată care ne ţine captivi, limitîndu-ne mişcările, 

cînd am fi capabili de o adevărată cavalcadă de piruete, salturi, plutiri. Araud, la rîndul 

său, căutînd sacrul, a vrut să ajungă la absolut. Voia un teatru care să fie un loc sfînt, în 

care, prin imagini scenice violente, spectatorul să se lase pătruns, şocat, uimit, violat 

pentru a fi pătruns de o trăire puternică. 

 

Un alt loc de întîlnire între gîndirea lui Rudolf Steiner în ceea ce priveşte arta 

teatrului şi regizori ai secolului XX este acela despre corporalitatea actorului. 

Cunoaşterea ei profundă este vitală, susţine Steiner, „fiindcă această corporalitate 

                                                 
4
 Aureliu Manea, El, vizionarul, Bucureşti, Revista „Teatrul azi” (Supliment), 2000, p.20. 

5
 Jerzy Grotowski, Spre un teatru sărac, Bucureşti, Ed. Unitext, 1998, p. 62. 

6
 Jerzy Grotowski, Spre un teatru sărac, Bucureşti, Ed. Unitext, 1998, p. 13. 

7
 Peter Brook, Spaţiul gol, Bucureşti, Ed. Unitext, 1997, p. 44. 
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proprie este, de fapt, pentru omul real care trebuie să joace, instrumentul pe care el 

cîntă. El trebuie să-şi cunoască trupul la fel de bine cum violonistul îşi cunoaşte vioara”.8 

Andrei Şerban susţine aceeaşi idee: „Un actor, mai mult decît un dansator, sau mai mult 

decît un cîntăreţ de operă, îşi foloseşte instrumentul, care ar trebui să devină un 

Stradivarius. El este trupul, persoana mea. Eu sînt instrumentul”.  Tot el povesteşte 

despre o experienţă pe care a trăit-o la Centrul Internaţional de Cercetări Teatrale de la 

Paris, cînd Peter Brook le-a cerut celor prezenţi să încerce să scoată un sunet din tălpi, 

lucru realizabil, susţinea Andrei Şerban: „este posibil, dar nu poţi găsi soluţia într-o zi 

sau într-o lună. Trebuie să-ţi laşi întregul trup să vibreze, astfel încît să devină o cutie de 

rezonanţă”. Antonin Artaud vorbeşte despre atletismul afectiv, actorul, asemeni 

sportivului - dar spre deosebire de el -, „cursa” în care se lansează „este aruncată spre 

interior”, iar prin cunoaşterea aprofundată a corporalităţii actorul ajunge să-şi perceapă 

„densitatea interioară şi volumul sentimentului său”, rezultatul fiind o „traducere în fapt 

îmbunătăţită”9.   

 

Noutatea pe care o propune prezentul demers constă în faptul că pînă acum nu s-

a mai stabilit o apropiere între Steiner şi reprezentanţii teatrului ritualic. Chiar dacă 

putem vorbi sau nu despre un paralelism, relaţia există din plin şi vine chiar din epocă. 

Nu există nici o exegeză dedicată acestui paralelism în care Steiner poate fi privit şi ca 

precursor şi ca urmaş. 

 

Nu au fost niciodată prezentate lecţiile lui Steiner despre vorbirea scenică. 

Steiner observă că, atunci cînd actorul „modelează” cuvîntul, se pierde ceva din fiinţa 

omului, acest ceva putînd fi recucerit prin mimică şi gest. Mimica şi gestica ar trebui să 

devină instinctive, gestul să fie făcut din trăire lăuntrică, prin stilizare artistică. Cînd un 

actor îşi pune pecetea propriilor trăsături, ale propriei personalităţi asupra personajului, 

acesta iese de sub incidenţa universalităţii. Prima cerinţă a acestei arte constă în forţa de 

a te separa de tine însuţi pentru a trăi pe scenă afară din tine, ca şi cum te-ai contempla 

din exterior, aşa cum face inconştient visătorul şi conştient iniţiatul. 

                                                 
8
 Rudolf Steiner, Marie Steiner-von Sivers, Modelarea vorbirii şi arta dramatică, Cluj-Napoca, Ed. Triade, 1999, 

p.21. 
9
 Antonin Artaud, Teatrul şi dublul său, Cluj-Napoca, Editura Echinox, 1997, pp.104, 109. 
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Exerciţiile fizice pe care Steiner le propune sînt exerciţii spirituale aplicate. Să nu 

uităm faptul că şi Grotowski şi discipolii lui făceau acest gen de exerciţii. Rudolf Steiner 

preia exerciţiile din gimnastica elină - care exprimă, susţine el, cel mai bine raportul 

intim dintre om şi cosmos – şi le duce mai departe. 

 

Prin elaborarea acestei teze se doreşte promovarea în România a formelor 

spirituale ale dramei, în general, în funcţie de formele spirituale ale teatrului, în vederea 

unor posibile montări spectaculare. Prin caracterul de pionierat, teza poate interesa atît 

specialişti în literatură comparată, cît şi practicieni ai scenei. 
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