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CUVINTE CHEIE 

 

     Expresionism, dialog, arte, teatru, extatic, mitic, cosmic, arhetipal, stihial, tragic, schematism, 

esen�ializare, stilizare, teatralitate, conflict dramatic, tipologie simbolic�, sacrificiu ritual, atitudine 

novatoare.  

 

 

REZUMAT 

 

     Descoperind dramaturgia expresionist� german�, care dup� reforma din secolul al XVI-lea 

reprezint� unul dintre evenimentele importante din istoria cultural� �i artistic� a ��rilor germanice, am 

început a face asocieri cu dramaturgia expresionist� de la noi, reprezentat� atât de bine de Lucian 

Blaga. De fapt, cel mai original filon al expresionismului r�mâne în dramaturgia noastr� drama mitic�, 

excelând în geniul blagian. A�a s-a n�scut dorin�a de a demonstra intr-o lucrare de cercetare prezen�a 

fermentului expresionist in teatrul blagian. Lucian Blaga se bazeaz� pe o viziune antropologic�, dar 

modalitatea de a exprima artistic apar�ine tehnicilor moderne, expresionismul luând o accep�iune 

proprie în teatrul s�u.  

     Prin Lucian Blaga, estetica expresionismului î�i g�se�te în dramaturgia noastr� pe unul din 

ap�r�torii ei cei mai autoriza�i, cu atât mai mult cu cât opera sa a intrat din vreme în consonan�� cu 

ideile noului curent. El s-a întâlnit cu expresionismul pe terenul poeziei �i l-a preluat în forma lui 

dispersat�. În teatru,  expresionismul a devenit cadru scenic de reflectare primordial�.  

     Faptul c� tema Omului Nou n-a g�sit, sub latura ei social�, ecou în dramaturgia blagian�, a 

împiedicat critica s�-i disting� adev�ratul caracter. Dar drama expresionist� se bazeaz� pe un sincretism 

de idei, nu numai politice �i sociale, ci �i etice, respectiv religioase, cu privire la felul în care 

umanitatea urmeaz� s� se salveze. În drama expresionist�, ideea utopic� î�i v�de�te eficien�a nu prin 

ceea ce izbute�te s� spun�, ci prin intensitatea cu care e tr�it�. Prefacerea are loc sub ac�iunea 

contaminant� a pildei ce constituie o revela�ie, iar comunitatea o cap�t� cutremurat� pân� în str�fundul 

sufletului de gesturile eroului.  
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     Modern în prezentarea scenic�, în referin�ele sale la o dramaturgie ce repune în discu�ie valorile 

teatrului de la începutul acestui secol, teatrul blagian se apropie în multe privin�e de tragedia greac�, 

dar �i de teatrul expresionist. Dramaturgul î�i extrage subiectele din mit, sentimentele personajelor sunt 

contradictorii, puterea destinului love�te individul sau colectivitatea care i se opune, iar decorurile sunt 

stilizate �i bogate în simboluri. 

     Am încercat s� dovedim c� diversitatea dramelor blagiene nu exclude, ci mai degrab� încurajeaz� 

pluralitatea interpret�rilor. Trecerea de la configurare la refigurare, ca ultim stadiu al recept�rii nu este 

brusc�, ci continu�; coeren�a acestei tranzi�ii este asigurat� de schematizare, de jocul sediment�rii �i al 

inova�iei, al tradi�iei �i al modernit��ii. Dac� tragedia greac� nu face decât s� absolutizeze tradi�ia, 

excluzând noul, atunci expresionismul, ca mi�care de revolt� împotriva regulilor, tinde s� rup� leg�tura 

cu tradi�ia literar�. Blaga î�i concepe opera într-un stil nou, v�zut ca aspira�ie spre esen�ial. El va opta 

pentru o formul� dramatic� de sublim�ri ideistice, în care interesul trece de la detaliu la esen�ial.  

     Dorin�a noastr� a fost de a ar�ta c� esen�ializarea este tr�s�tura ce leag� dramaturgia lui Blaga de 

expresionism. Pentru unii esen�ializarea ar putea fi un concept alunecos, lesne deplasabil c�tre cel de 

schematism – no�iune ce acoper� o realitate ascenic�, adic� lipsa psihologiei accentuate a personajelor 

axiale; dar personajele cele mai puternice ale teatrului blagian, cu un fond psihologic excep�ional, sunt 

cele mai esen�ializate. Ele se confund� cu mesajul �i cu ideea în numele c�reia evolueaz�. Prin urmare, 

viabilitatea scenic� a eroilor din teatrul blagian necesit� o alt� perspectiv� analitic�, mai ales c� în 

dramaturgia sa nu avem de-a face cu personaje vii, ci cu idei vii, acesta fiind unul din câ�tigurile cele 

mai însemnate ale teatrului expresionist.  

     Am ar�tat c� în atmosfera de mit �i legend�, personajele pieselor blagiene sunt stilizate pân� la 

maximum. Conflictul se mut� pe plan cosmic, a�a încât eroii nu mai au putere asupra op�iunilor proprii, 

fiind mi�ca�i de energii elementare. Totul se reduce, prin urmare, la un conflict de idei, unde fiin�a 

istoric� este înlocuit� cu cea mitic�, transcendent�, sugerând revenirea la vârsta arhaic� a lumii. În 

dramele sale, Blaga adopt� o atitudine transfiguratoare mitopoetic� �i creeaz� mituri, a�a încât mitul 

ajunge cadrul ce înlocuie�te realitatea, adic� devine cadru esen�ializat, unde se reunesc for�ele 

elementare cosmice.  

     Teatrul blagian apar�ine unei noi epoci în evolu�ia dramaturgiei române�ti, inaccesibil �i în prezent 

unor oameni de teatru. El nu mai face concesie patosului romantic �i nici realit��ilor banale de zi cu zi, 

cultivate de teatrul naturalist. Teatrul nou are tendin�a de spiritualizare, încercând s� dea esen�ialul firii 

omene�ti.  

     �inând cont de aspectele reliefate de reputa�i anali�ti ai operei dramatice blagiene, ne-am axat 

cercetarea pe aprofundarea cunoa�terii specificului teatrului blagian expresionist în raport cu cel 
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european �i american. Dramaturgul român a oferit culturii europene o viziune integratoare, f�r� a înceta 

s� fie român. Ideea sa, de a fundamenta un leag�n spiritual comun european, pus� atât de bine la punct 

în opera dramatic�, este privit� ast�zi cu neîncredere, de�i aceast� oper� este plin� de motive române�ti 

�i universale. Blaga a urm�rit programatic integrarea spiritualit��ii etnice în spa�iul universal prin 

ridicarea în mit a unor destine istorice �i legendare excep�ionale.  

     Majoritatea dificult��ilor generate de receptarea �i valorificarea operei dramatice blagiene se leag� 

de faptul c� nu s-a descoperit o cale de acces corespunz�toare, care s� permit� deslu�irea articula�iilor 

sale esen�iale, precum �i a elementelor deopotriv� valabile �i viabile.  

     Ca metod� de lucru ne-a preocupat deta�area celor mai semnificative aspecte ale pieselor blagiene �i 

plasarea acestora în contextul mai larg de receptare a întregii dramaturgii expresioniste de la noi. 

Aureola specific româneasc� a acestei crea�ii dramatice, ad�ugat� la valoarea ei estetic� �i metafizic�, îi 

d� teatrului blagian valoare de sintez�. Opera dramatic� blagian� ne încânt� prin forma ei estetic� în 

care îmbrac� expresia, ne înal�� prin caracterul ei românesc �i ne înfioar� de ecoul lumilor de dincolo, 

multiplicat ca largele cercuri de ap� iscat� de întreb�rile aruncate de Blaga în adâncul lac al misterului. 

     E totu�i de remarcat, cât� art� dramatic� �i cât� cump�tare de mijloace contribuie la sus�inerea 

valorii expresive a teatrului blagian. Dac� Zamolxe este o pies� mai glaciar�, celelalte au o c�ldur� ce 

stârne�te în spectator sentimente estetice diferite. Lucian Blaga este primul autor dramatic român care 

reu�e�te s� ne zguduie cu sentimentul sublimului �i s� ne ridice pe culmile acestuia.  

     În cercetarea noastr� am tratat inegal piesele blagiene, rezervând un spa�iu mai larg unora �i mai 

restrâns altora. Aceasta deoarece inten�ia noastr� nu a fost de a realiza o lucrare despre dramaturgia 

blagian�, ci de a demonstra prezen�a fermentului expresionist în teatrul blagian.  

     Am încercat astfel s� ar�t�m c� în dramaturgia blagian�, expresionismul se manifest� la mai multe 

niveluri: al personajului, al cadrului scenic �i al discursului dramatic. Punctul de plecare este de fiecare 

dat� exterior prin intensificarea mijloacelor formale, expresia devine ea îns��i un element al 

con�inutului, iar valoarea ideii const� în exprimarea ei. În toate piesele blagiene se fac sim�ite tendin�ele 

noi din drama modern� expresionist�: n�zuin�a de esen�ializare �i de comprimare a dialogului, 

spiritualizarea teatrului pe fundal metafizic, multiplicarea eului.  

     Ne-am structurat investiga�ia pe patru registre de cercetare: cel al exploat�rii fenomenului 

expresionist în art� �i teatru, al încadr�rii teatrului blagian în expresionismul dramatic românesc, al 

eviden�ierii tr�s�turilor expresioniste din teatrul blagian �i al raport�rii acestuia la dramaturgia  

expresionist� european� �i american�.   

     Con�tien�i de limitele unei abord�ri de acest fel, sper�m prin demersul nostru s� aducem un plus de 

cunoa�tere problemei încadr�rii teatrului blagian în fenomenul expresionist. Astfel, primul capitol al 
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prezentei lucr�ri este dedicat fenomenului expresionist, mereu definit în opozi�ie cu alte curente, de�i 

interferen�ele �i suprapunerile sunt inerente. Expresionismul �i-a g�sit condi�ii propice de manifestare �i 

coagulare în Germania wilhelmian�, formele de manifestare fiind destul de diverse: de la arti�ti 

vizionari ai amurgului pân� la omul-revolt�. De�i a l�sat mari crea�ii în liric�, expresia cea mai 

complet� se g�se�te în teatru. De aceea am încercat s� demonstr�m c� teatrul – sinteza tuturor artelor – 

devine o tribun� important� pentru propagarea direct� a noilor idei.  

     Cel de-al doilea capitol se axeaz� pe explorarea sistemului dramatic blagian �i aduce în prim plan 

noua accep�ie a crea�iei, care în concep�ia blagian� este o metafor�, desemnând nu o simpl� figur� de 

stil, ci totalitatea mentalit��ilor prin care, într-o oper� întreag�, se întocme�te o viziune a existen�ei. 

Inovator în plan formal, prin tehnica expresionist�, teatrul blagian indic� o permanent� lupt� a 

contrariilor. Aceste conflicte angajeaz� resorturi adânci ale fiin�ei umane în Tulburarea apelor, având 

ca pretext momentul p�trunderii lutheranismului în Ardeal, în Cruciada copiilor, în Me�terul Manole, 

unde sunt prezente antinomiile via��-moarte, crea�ie-jertf�. Nici Avram Iancu sau Anton Pann nu sunt 

lipsite de acele tensiuni plenare bipolare ale con�tiin�elor angajate fie în istorie, fie în crea�ia artistic�.  

     În întreaga oper� blagian� întâlnim polarit��i, antagonisme, dualit��i, scind�ri, principii contrare. 

Astfel de polarit��i antinomice devin m�rturii incontestabile ale complexit��ii naturii fiin�iale, c�reia îi 

sunt consubstan�iale stihialul, arhetipalul, elementarul �i cosmicul, revelarea �i voca�ia jertfei creatoare.  

     Apelul la teoriile freudismului, atrac�ia c�tre formele bogumilice �i mariajul dintre poten�a 

metafizic� �i cea ra�ionalist-istoric� a autorului, reprezint� cele trei axe de-a lungul c�rora am 

identificat sistemul dramatic blagian.  

     Un capitol inedit al lucr�rii este destinat expresionismului dramatic blagian în rela�ie cu cel 

european �i american. Aici întreprindem o compara�ie între Lucian Blaga �i al�i dramaturgi 

expresioni�ti, c�utând s� descoperim elemente ce îi apropie �i îi diferen�iaz�. Am încercat s� 

demonstr�m c� personajele teatrului blagian ilustreaz� simboluri �i concepte în emergen�a unor 

dualit��i de o frenezie ideatic� total�, ce amintesc de teatrul lui Brecht, Kaiser sau Toller. 

     Cercet�rile noastre au eviden�iat modelele europene �i americane, din care Lucian Blaga scoate 

drama investiga�iei umane, orientând-o spre categorial, arhetipal, revelarea zonelor obscure ale 

personalit��ii. Ultimul capitol al lucr�rii încearc� s� stabileasc� câteva asem�n�ri între teatrul blagian �i 

cel wilderian. Fidelitatea celor doi dramaturi fa�� de mit a fost pus� deseori pe seama autorit��ii 

tragediei grece�ti, ca primum movens al teatrului. Mitul e la ei limbaj, func�ionând la un nivel înalt, 

unde sensul reu�e�te s� se deta�eze de stratul lingvistic pe care se desf��oar�. Statutul personajului 

mitic modern se complic� infinit în cazul celor doi autori, polarizând în el multiple ecouri ale unui 

arbore genealogic cu nenum�rate spi�e.     
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     Am dorit s� eviden�iem în principal elementele expresioniste din teatrul blagian, �i am demonstrat 

c� prin fiecare pies�, acest teatru se subsumeaz� principiilor estetice generale ale expresionismului. 

Acestea particip� activ la sinteza modern� realizat� de Blaga, care alege s� coboare modernitatea cu 

întreaga sa înc�rc�tur� ideatic� într-un illo tempore. Fascina�ia pentru planul mitic se exercit� în 

expresionism �i prin proiectarea arhetipului într-o dimensiune actual�, unde contingentul prime�te 

valen�e simbolice. Blaga încearc� s� armonizeze expresia arhetipului cu expresia modernului.  

     Toate experimentele blagiene beneficiaz� de o solid� cunoa�tere a legilor genului dramatic �i a 

categoriilor structurii, ceea ce îi permite s� jongleze în deplin� cuno�tin�� de cauz� cu inova�iile. 

Dramatugul român asimileaz� înc� de la vârsta de 19 ani ideile nietzscheene, idei pe care se va grefa 

noua sa sensibilitate expresionist�.  

     Lucian Blaga intr� de la început �i în mod decis în scen�, propunându-se ca protagonist al unui 

spectacol de factur� expresionist�. Chiar �i atunci când tace, Blaga face s� vorbeasc� t�cerea prin 

înscenare, printr-o gestic� substitutiv�, ce transform� poemul dramatic într-o pantomim�. Nu numai în 

Înviere avem de-a face cu t�cerea blagian�, ci �i în Tulburarea apelor, unde sunt utilizate �i alte cuvinte 

care creeaz� senza�ia palpabil� a unei t�ceri pline de în�elesuri. 

     Teatrul blagian are o structur� nou� �i original�. El este influen�at de expresionism prin raportarea 

artistului la categoria cosmicului �i ira�ionalului, prin interiorizarea tr�irilor �i prin refuzarea 

elementului tipic în favoarea simbolului. Pân� �i personajele sale nu sunt altceva decât întruchip�ri ale 

unor idei sau for�e stihiale. Odat� cu estetica expresionist�, dramaturgul român redescoper� mitologia �i 

practicile magice în Zamolxe, Me�terul Manole, Arca lui Noe, drame psihologice �i de familie în Daria 

�i Ivanca, personalit��i umane pe care le proiecteaz� la dimensiunea fabulosului folcloric în Anton 

Pann �i Avram Iancu, n�zuin�a inocent� la ideal în Cruciada copiilor, speran�a unei duble reîntoarceri 

în Tulburarea apelor �i mistere medievale în Înviere. 

     Personajele blagiene sunt idei individualizate: Zamolxe e profetul, Nona e luciferismul carnal al 

femeii, Popa e sl�biciunea în fa�a ispitei demonice, Daria �i Luca sunt m�cera�i de obsesii, Manole este 

eroul creator de art�, Radu e copilul nezdruncinat în credin�a sa, Doamna e mama, de fapt ideea tuturor 

mamelor, Ghenadie e preotul ortodox, Teodul e pretul catolic, iar Avram Iancu este eroul na�ional.  

     În to�i eroii blagieni exist� un zbucium l�untric, un conflict cu propriul demon, o nelini�te 

metafizic�, o goan� dup� certitudini �i o sete de absolut. Toate personajele ard cu t�lpile pe jarul 

întreb�rilor ce sondeaz� absolutul. Adâncimea lor st� în c�utarea permanent� a realit��ii de dincolo, iar 

tragicul vine din aceast� fr�mântare mai presus de puterile omene�ti.  

     Teatrul expresionist blagian materializeaz� dorin�e refulate �i le d� întruchip�ri fizice prin ac�iuni �i 

figuri ce nu se mai supun logicii determin�rilor obiective. Multe personaje evit� individualizarea �i 
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r�mân la condi�ia lor pur categorial�. Ele sunt un mag, un b�rbat, un tân�r, un mo�neag, o bab�, un 

pop�, ni�te zidari cu nume precum: „întâiul”, „al doilea”, „al treilea”. Nici personific�rile nu schimb� 

mare lucru, deoarece au o valoare emblematic� ce ne trimite la o lume mitic�. Nona, ca �i Ivanca, de 

altfel, sunt „fiice ale p�mântului”. Prima este întruchipare a poftei trupe�ti, iar cea de-a doua danseaz� 

goal� în ploaie. Eroul axial din Me�terul Manole este un personaj de legend�, iar tribunul ardelean din 

piesa Avram Iancu o figur� mitic�, o pas�re care a luat vremelnic înf��i�are omeneasc�. În toate piesele 

blagiene personajele sunt de alt ordin, iar duelul se d� între simboluri �i no�iuni.  

     �i personajele feminine ale dramaturgiei blagiene sunt schematice, ac�ionând în virtutea unei 

unilateraliz�ri comportamentale. Asta nu înseamn� c� femininul ar fi redus la o sum� de stereotipii în 

economia textelor. Femininul ac�ioneaz� fie cenzurând energia eroului, precum Ana, Ioana, Patrasia, 

fie stimulând-o în cazul Nonei, Mirei �i Ivancei.  

     Majoritatea pieselor blagiene se construiesc prin raportarea energiei masculine la feminitatea-

cenzur�. Studiul rela�iilor feminin-masculin demonstreaz� un fapt ce singularizeaz� aceast� crea�ie în 

contextul dramaturgiei române�ti, o problem� axat� pe instinctualitate, ce cap�t� expresia acut� a unei 

spiritualiz�ri. 

     Personajele secundare au menirea de a circumscrie drama eroului axial �i de a-i facilita acestuia 

revela�ia. Ele pot fi plasate în mai multe categorii: aceea a figurilor-stihii, ce au un rol în influen�area 

discursului �i cele care sunt legate de punerea în eviden�� a sensului profund al textului. Energia 

acestora este suportul pieselor de teatru blagiene, deoarece înv�luie situa�ia dramatic� �i confer� eroului 

axial cadrul propice devenirii sale.  

     Am utilizat în studiul nostru p�rerile exprimate de criticii care au analizat personajul blagian în 

acord cu estetica expresionismului (Tudor Vianu, George C�linescu, Camil Petrescu, Ovid S. 

Crohm�lniceanu, George Gan�), dar i-am amintit �i pe cei care au pus personajul în rela�ie cu 

scenicitatea textului (Eugen Todoran, Dan C. Mih�ilescu, Alexandru Paleologu). Al�turi de ace�tia, 

Constantin Cuble�an a dezvoltat ideile teoretizate de Blaga în analiza personajelor. �i dac� unii percep 

construc�ia personajului în spirit expresionist ca pe o sc�dere (Tudor Vianu, George C�linescu, Camil 

Petrescu), al�ii o percep ca pe un aspect de cert� modernitate (Ov. S. Crohm�lniceanu, George Gan�, 

Constantin Cuble�an).  

     Universul blagian vibreaz� sub energia seduc�toare a cântecului, iradiind deopotriv� nelini�te �i 

senin�tate, fr�mântare �i m�re�ie. Muzica este expresia demonicului �i prin magnetismul ei atrage 

notele disonante ce o alc�tuiesc într-o armonizare supraordonatoare. Melosul e parte integrant� a 

tragicului. Energiile unificatoare integreaz� notele discordante ale universului blagian într-o 

configura�ie simfonic�.  
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     Prin personajele reduse la statutul de idei sau simbol, suprasaturând nivelul semnifica�iilor, drama 

blagian� devine expresionist�. Scenografia �i decorul apar stilizate ca în teatrul expresionist. Eroului 

axial i se propun în teatrul blagian dou� modele posibile, care uneori nu se actualizeaz� de la începutul 

piesei. Este vorba de o tenta�ie tragic� pe de o parte – recunoa�terea unei transcenden�e puternice, �i de 

una expresionist� pe de alt� parte – divinizarea umanului prin substituirea transcenden�ei. Aceste 

op�iuni sunt resim�ite ca tenta�ii, personajul recurgând uneori la amândou�. Ele se dovedesc op�iuni, nu 

solu�ii. Singura solu�ie real� este cea pe care personajul o adopt� în final – sacrificiul de sine ce are 

efectul unei hierofanii, negând în final alternativa propus�. 

     Lucian Blaga nu a preluat sec formulele retorice expresioniste, ci a adaptat �i a transformat o 

retoric� la propria sensibilitate, îndep�rtându-se de aceast� retoric� �i în felul acesta apropiindu-se de 

sine. Groaza expresionist� se reg�se�te la dramaturg sub forma unei melancolii individuale. Întâlnim la 

el un anumit tip de nostalgie, un anumit elan, o tendin�� de ie�ire din sine ca dilatare a eului, nu ca 

depersonalizare. Critica urbanului, atât cât este, vine pe fondul incompatibilit��ii personale, a unei 

neputin�e de a se reg�si �i de a se reflecta. El nu deplânge dec�derea umanit��ii, ci mai degrab� 

inadaptabilitatea personal� a eului mereu nostalgic a unei vitalit��i rurale. 

     Dramaturgul nu a preluat de la expresioni�ti doar o simpl� figura�ie simbolic�, ci un mod de a vedea 

lumea. Se �tie c� pictura este arta ce ofer� timpului �i memoriei dimensiunea unei aprofund�ri, în care 

efortul imagina�iei îl completeaz� pe cel al intui�iei. A�a cum în pânzele lui Monet g�sim voga acelui 

acum, într-un stil spontan, reprezentat de arta dinamicii luminii, efectele acestui mod de a privi se 

traduc �i în expresia fulgurant� a picturalului blagian prin emergen�a viziunii ce încorporeaz� intui�ia 

nem�rginirii �i spectrul luminii în propria lui secven�ialitate. 

     De�i stilizarea textual� a teatrului blagian vizeaz� mai mult metafora discursului �i simbolica ritual�, 

acesta este impregnat de poeticitate �i reverbereaz� acel fior amestecat de tragedie antic� �i dram� 

expresionist�. Loca�ia lui ar putea fi un amfiteatru natural. Drame ca Me�terul Manole, Avram Iancu, ar 

putea fi jucate în altarele de la Sarmisegetuza sau în spa�iile largi ale platourilor Apusenilor. Aceste 

spa�ii din Mun�ii Apuseni ofer� crea�iei blagiene o dimensiune tragic� unic�, deoarece acolo cântecul 

de toac� poate fi ascultat în noaptea Învierii, toaca fiind una din bra�ele crucii în�l�ate de mo�i cu ocazia 

acestui praznic. Brazii Apusenilor se ridic� spre cer, purtând în vârf un clopot ce r�sun� asemenea 

trâmbi�elor îngerilor, anun�ând începerea unei simfonii cosmice ce acompaniaz� desfiin�area mor�ii. 

Noi credem c� în acest cadru parusiac teatrul blagian ar fi receptat mai u�or de spectatorii români, care 

pân� acum n-au încercat s� se ridice la nivelul spiritual al dramelor blagiene sau s� fac� diferen�a dintre 

dramatismul psihologic �i cel spiritual. De aceea dramaturgul a trecut cu o nep�sare aristocratic� pe 

drumul ce-l dep�rteaz� de succesul imediat, f�r� s� fac� concesii gustului mediocru al mul�imii. El a 
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izbutit s� dea zece piese originale, fr�mântând din tezaurul tradi�ional al limbii române posibilit��i noi 

de expresie pentru cele mai abstracte idei.  

     Opera dramatic� blagian� se deschide spre orizontul scenic al lumii, constituind o verig� 

intermediar� în aceast� parte a Europei, între literatura dramatic� de la confluen�a secolului al XIX-lea 

cu începuturile celui urm�tor �i aceea de la mijlocul secolui al XX-lea, în care numele de rezonan�� 

r�mân Strindberg, Kaiser, Wedekind, Williams, Wilder, Blaga. 

     Prin centrarea tensional� a celor mai substan�iale reu�ite scenice ale sale, pe coordonata conflictual� 

a raportului dintre credin�� �i religie, dramaturgul î�i asigur� coeficientul de scenicitate. Valen�ele 

demonstrative ale conflictelor nu ajung s� preleveze asupra celor psihologice �i aceasta este o 

caracteristic� net în favoarea ideii c� dramaturgia blagian� nu este o excrescen�� a sistemului s�u strict 

teoretic. Ea are un impuls formativ de sine st�t�tor.  

     Teatrul blagian vizeaz� o anumit� simbolistic� ontologic� prin orchestrarea unor intrigi puternice, 

esen�ializate, indiferent c� este vorba de viziuni renascentist-medievale ale unor simboluri misteriale, 

de identit��i cultural-istorice reverberând ideea de jertf�, de mituri constitutive ale spiritualit��ii noastre 

sau de drame cu problematic� psihanalitic� raportabile la personajele lumii reale. Inten�ia 

dramaturgului era de a realiza o ampl� epopee na�ional�, prin care literatura dramatic� româneasc� s�-

�i ia revan�a stiliz�rii �i esen�ializ�rii. Schematismul expresionist nu împiedic� teatrul blagian de a fi 

reprezentabil. Mesajul estetic transmis nu este obturat de �inuta poetic� a textului, de simbolistica 

gestului scenic sau de suprasolicitarea mitic�.  

     Am considerat necesar� eviden�ierea componentelor expresioniste ale teatrului blagian, care fuge de 

denumirile obi�nuite, personajele evit� individualizarea, r�mânând la condi�ia lor pur categorial�. 

Personific�rile ne trimit la o lume mitic�, în care conflictele se desf��oar� nu între indivizi, ci între 

duhuri ale vie�ii �i principii cosmice. Teatrul blagian este expresionist prin lirismul debordant �i 

literalitate, trecerea de la detaliu la esen�ial, mitologism, schematismul personajelor �i caricaturizarea 

gesturilor.  

     Tema abordat� – axat� pe demonstrarea prezen�ei fermentului expresionist în teatrul blagian –  se 

circumscrie în tendin�a de promovare a teatrului practicat de Blaga �i ar putea fi o continuare în 

explorarea operei dramatice blagiene.  
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