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Rezumat 

 

Această lucrare doreşte să abordeze din prisma  posibilităţii predării pedagogiei dramatice-şi 

al artei în general.Nu intenţionează să  concluzioneze monografic  teoria şi practica predării 

dramelor,doreşte mai degrabă să descopere şi să prezinte suportul filozofic şi 

ontologic,ajugând deseori până la descifrarea problematicii  existenţei,respectiv înţelegerii ei 

ca instituţie. 

La începutul celui de-al treilea mileniu caracterul problematic al predării artelor a devenit din 

nou o prioritate: cultura tradiţională bazată pe text este înlocuită (din nou) de  vizualitate,iar 

transformările sociale sunt atât de profunde,încât putem vorbi despre schimbare totală de 

paradigmă.Aflându-ne în orizontul acestuia,asemenea situaţie prezentate de Gadamer,în 

lucrarea întitulată „Actualitatea frumosului”(1974),se pune din nou problema legitimării 

artei,şi, implicit,pe plan real, posibilităţile pedagogiei artelor. Nu doresc să ofer o panoramă 

globală a predării: intenţionez să înţeleg doar problema  predării literaturii în zona Est-

Europeană,adică în ţările din fosta jurisdicţie comunistă,plasată pe teritoriul globalizării.Din 

păcate,situaţia sistemului educaţional se bazazează încă pe transmiterea rigidă ale 

informaţiilor,dezvoltarea unilaterală a gândirii concepţional-raţionale abstracte.Dată fiind 

această situaţie,nu putem avea pretenţia ca pentru tinerii zilelor noastre opera de artă să 

devină o experienţă reală,ca urmare nici ora de literatură nu va fi concepută ca o posibilitate 

de conversaţie creatoare. 

O ieşire din acest impas ne oferă diferitele curente alternative,respectiv cele ce s-au născut cu 

scopul reformării pedagogiei.Acestea au o tradiţie de un secol în cultura Vest-Europeană,însă 

popoarele din fosta zona comunistă, se întâlnesc cu ele doar acum.Aceste curente au în 

comun faptul că privesc personalitatea umană ca un tot unitar,în relaţia fizică,cognitivă şi 

emoţională.În concepţia adepţilor acestor curente copilul nu este văzut ca o fiinţă care trebuie 

educată să devină adult,căci el este copil,în toată puterea cuvântului, care doreşte să cunoască 

secretele semenilor săi.Nu este de mirare că fiecare reformă pedagogică acordă o atenţie 

accentuată experienţei artistice,căci tânărul  aşa va putea deveni un partener adevărat, care 

aspiră spre înţelegere. 

În această lucrare situez toate cele afirmate  până acum în sistemul concepţional hermeneutic, 

care se bazează pe teoria înţelegerii elaborate de către filosofia egzistenţialistă a lui 

Heidegger,dezvoltaă apoi de teoria înţelegerii a lui Gadamer.Înţelegerea,în cursul a două 

secole, a suferit o lărgire de orizont:prin interpretarea textelor clasice,şi  tinde să descopere  



esenţa exiatenţei umane.Omul este o fiinţă inteligentă,care în cursul vieţii sale se mişcă întrun 

cerc dat al înţelegerii,dar înţelegerea propriei fiinţe survine doar dacă este atent la semenii săi. 

În filosofia lui Gadamer,baza acestui proces o constituie înţelegerea operei de artă,care duce 

la înţelegerea existenţei umane. 

Doresc să prezint succint,condiţiile de bază ale acestei concepţii hermeneutice,accentuând în 

primul rând relaţia complicată al textului cu interpretarea.În cursul secolului al 20-lea ambele 

concepte au trecut prin transformări esenţiale:textul nu înseamnă doar şirul ordonat ale 

semnelor lingvistice,ca atare nici interpretarea nu înseamnă doar explicarea acestora.Textul 

este modelul construcţiei raţionale,căci,în ultima vreme,vorbim cu precădere ,despre 

textualitatea operei de artă.Interpretarea înseamnă o încercare de conştientizare a creaţiei . 

Datorită caracterului ocazional,textul nu este altceva,decât o treaptă al procesului de 

înţelegere.Pentru persoana care o recepţionează,informaţia înseamnă singura  realitate 

existentă, aceasta generează puterea normativă a textului.Dublura text-interpretare nu depinde 

deci de motiv-urmări,este circulară şi permanentă,care are ca rezultat final înţelegerea. 

În această lucrare doresc să vizualizez cele mai importante concepte gadamerice,pornind de 

la baza concepţiei hermeneutice: în afară de  text-interpretare,în această zonă plasez şi 

structura 

înţelegere ,prezumţii anticipate,prezentarea operei de artă,experienţa timpului festiv,citirea 

istorică,ale textelor eminente şi cotidiene,respectiv ale diferitelor formaţiuni în domeniu.Un 

rol dominat are conceptul de joacă,deaorece fiecare situaţie reală de cunoaştere are o structură 

de acest tip .Esenţa nu este personalitatea celor implicaţi, ci jocul în sine, interceptat de către 

cei care joacă ca o entitate situată deasupra lor.În cursul jocului dispar caracterele”civile”,ele 

sunt preluate de către sarcinile primite în cursul jocului.Acest lucru este extrem de 

important,deoarece cu această ocazie iese la iveală adevărata personalitate, esenţa existenţei 

celor implicaţi în activitate. 

Predarea artelor constituie o problemă cardinală,care presupune dualitatea text-interpretare,ca 

premiză a înţelegerii prin joc a esenţei existenţei.Problematica înţelegerii devine primordială 

în lucrare.Voi apela în acest sens la filmul lui Antonioni,întitulat Nagyítás ( Mărire),Karinthy 

Frigyes,A hegedű(Vioara),Peter Brooks,Így mesélték nekem (Aşa mi s-a relatat).În aceste 

texte există un element comun: depistarea  esenţelor şi dispariţia acestora.Înţelegerea 

înseamnă  în acelaşi timp o experienţă continuă în vederea înţelegerii lumii înconjurătoare . 

În continuare încerc să elucidez câteva aspecte imprtante ale înţelegerii pedagogiei 

dramatice.Precizez de la bun început faptul că pedagogia dramei nu înseamnă  doar o 

încercare de interpretare a rolului.În acest domeniu nu se separă strict artisticul de 



„nonartistic”,căci experienţa depăşeşte graniţele literare,arta obţine sens doar în sfera 

existenţei civile.Jocul dramatic nu înseamnă doar interpretarea unor roluri,ci şi acumularea 

unor noi experienţe.Aceasta contribuie la dezvoltarea unor abilităţi,componente  ale 

personalităţii.În context mai larg dezvoltarea personalităţii nu înseamnă altceva,decât 

sinonimul înţelegerii. 

Această lucare,pornind de la conceptul lui Gadamer privind jocul,consideră f.importantă 

problematica „interjoacă” şi „extrajoacă”.Aceasta ne duce la dilema tradiţiei estetice 

vechi:opera de artă ca imitaţie a realităţii,adică o entitate estetică independentă.În concepţia 

hermeneutică acestea însă nu sunt concepte opuse,căci realitatea se prezintă în anturajul unei 

realităţi suspuse experienţei concrete 

Autorul tezei de doctorat doreşte să prezinte din diferite aspecte felul de prezentare a 

existenţei pe scenă a realităţii.Grotowski în studiul întitulat Színház és rituálé ( Teatru şi 

ritual),putem urmări traseul de depistare a sensului.Autorul polonez urmăreşte şi prezintă 

acest aspect din clipa renunţării până la regăsirea,şi prezentarea acestuia.În teatrul lui 

Grotowski accentul cade pe personalitatea actorului,căci el este acela care prezintă totalitatea 

existenţei prin personalitatea sa.Acest fel de teatru nu ne îndepărtează de realitate înspre o 

lume iluzorică,dimpotrivă,din lumea iluziilor ne conduce spre forma de existenţă al omului de 

rând, care trăieşte în lumea reală.    

Concepţia teatrală a lui Diderot şi Brecht privind această concepţie este total opusă:Diderot în 

opera sa dialogică Színészparadoxon ( Paradoxul actorului) actorul apare ca o persoană care 

menţine iluzia în spectator, menţine o distanţă oarecare faţă de caracterul prezentat.Brecht 

face un pas înainte căci nu permite să apară această iluzie, avertizează în permanenţă 

spectatorul asupra faptului,că ceea ce vede,este doar „teatru” 

Analizând însă cele două concepţii,putem observa că cei doi polemizează cu opinia conform 

căreia opera de artă este văzută ca o entitate estetică distinctă.Întro relaţie superioară aceasta 

nu intră în contradicţie cu teatrul lui Grotowski: teatrul este reflexia conştiinţei(În speţă 

ptr.Brecht),este o reprezentare totalitară a realităţii,bazată pe concepţia simultaneităţii,în 

cadrul căreia,decalajul înseamnă energia,care asigură înţelegerea şi mobilitatea. 

Doresc să reformulez esenţa predării literaturii coroborată cu predarea dramatică extinzând 

practicile peste graniţele pedagogiei tradiţionale.( De ex.aşa intră în dialog metoda mai puţin 

cunoscută,, elaborată de către Outward Bound,conform căreia individul se expune la unele 

sarcini,în general fizice,îndeplinirea cărora are un efect pozitiv în formarea eului,şi crează 

premisele realaţiilor interpersonale.) 



În cadrul unui joc dramatic ( De ex. joc reflexiv),întro activitate complexă de prelucrare a 

unei teme date, „miza”este identică: a fi părtaşul acelor evenimente,care te fac să uiţi 

realitatea cotidiană,să descoperi acele elemnte,care rămân ascunse în zilele cenuşii.Această 

experienţă însă nu este egocentrică,căci cu ajutorul acestui procedeu putem orienta 

personalitatea elevilor în direcţia valorilor civile care se vor regăsi apoi în viaţa lor de adult. 

Experienţa totalităţii înseamnă de fapt descoperirea sensului vieţii proprii,care duce la 

înţelegerea universală a existenţei.În acest context,interpretarea şi înţelegerea operei de artă 

duce la îmbunătăţirea şi uşurarea vieţii umane,scoaterea în evidenţă a esenţei individului. 

Cele două capitole ale lucrării prezintă problemele vizate cu ajutorul celor două filme.Ingmar 

Bergman,în filmul întitulat A hetedik pecsét ( A şaptelea ştampilă ),caută un răspuns elocvent 

la întrebarea :Care este rolul artei,în ce fel reuşeşte să întregească existenţa umană?Jocul 

artistic este o metaforă care doreşte să elucideze problemele legate de concepţiile privind 

rolul operelor de artă şi al teatrului şi al predării artelor în şcoală. 

În filmul Holt költők társasága ( În compania poeţilor decedaţi ),regizat de căter Peter 

Weir,accentul se pune în special pe latura pedagogică,respectiv analizează aspectele 

pedagogice ale muncii lui John Keating, noul profesor de literatură al Academiei Welton,din 

aspectul dramei pedagogice.Filmul analizează modul în care apar momentele dramatice,ce fel 

de probleme etice abordează,şi în consecinţă:în ce măsură concordă felul de a fi ale operelor 

de artă,înţelegerea,ca eveniment al esenţei,perceperea intensivă  actuală în cursul jocului 

dramatic în percepţia textelor studiate. 
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