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3. ARGUMENT 

 

Lucrarea „Getting Out of Psychosis” Sarah Kane: Universul violenței, traumei și 

depresiei îşi propune o interpretare interdisciplinară a operei dramatice a scriitoareibritanice, 

Sarah Kane, din perspectiva modelelelor psihologice ale traumei și depresiei,urmărind 

mecanismul de funcționare a acestora la nivel de text și spectacol, în scopul final al  construcției 

unui teatru al traumei1 cu efect transformator pentru public. 

Intenția noastră este, așadar, de a investiga strategiile de construcţie a unui univers 

dramatic unic, a căror coordonatedefinitoriisunt violența și formele sale interioare (trauma și 

depresia) şi de a analiza efectele acestui univers dramatic asupra practicilor spectacolului de 

teatru. 

Tema aleasă este abordată într-un plan al interdisciplinarității (arte performative, literatură 

dramatică, psihologie și psihoterapie), aducând în prim plan concepte, teorii, perspective actuale 

și relevante în contextul societății, dar și al artelor contemporane. 

Violența și trauma psihologică sunt conceptele-cheie în jurul cărora se articulează și se 

formează identitatea speciei umane în perioada contemporană. (Baumeister, 2005, Budău, 2013) 

Studii bio-sociologice, psihologice și antropologice arată că agresivitatea, dar și violența, ca 

agresivitate în acțiune, se dovedesc a fi caracteristici importante ale societății noastre, având un 

rol major în contextul supraviețuirii și perpetuării speciei umane.  

 Alături de violență, trauma psihologică, văzută drept o experiență personală, subiectivă 

a actelor de violență, este unul dintre conceptele importante prin care identitatea și personalitatea 

individului din secolul XXI pot fi definite. În cartea sa, The Trauma Question (2008), Luckhurst 

arată că trauma, ca experiență reală de viață care poate lua diverse forme (abuz fizic, emoțional, 

hărțuire sexuală, violență fizică sau verbală, experiența războiului, a unei tâlhării, a unui viol, a 

unui accident) a devenit o componentă importantă din structura Sinelui în societățile occidentale. 

                                                             
1 Sublinierea în litere cursive îmi aparține. 
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 Expunerea directă sau indirectă, mediată la diverse acte de violență a făcut ca individul 

contemporan să integreze și să considere evenimentele violente drept experiențe normale de 

viață, manifestând o desensibilizare din ce în ce mai generalizată față de gravitatea acestor acte și, 

implicit, față de amenințarea pe care aceste acte de violență sau de indiferență față de violența 

celuilalt, o reprezintă pentru integritatea ființei umane și, eventual, pentru perpetuarea speciei.   

 Înainte de a formula ipotezele de cercetare și obiectivele acestui studiu, este necesar de 

văzut care sunt motivele pentru care am optat pentru o analiză interdisciplinară a operei lui Kane 

și, în ce măsură, un cadru teoretic științifc cu un aparat critic specfic domeniului psihologiei, este 

relevant pentru aceste texte, pentru înțelegerea mai clară a intențiilor sale artistice, a universului 

său ficțional și a modului în care Sarah Kane și-a poziționat, din punct de vedere al receptării, 

opera sa față de public. 

În primul rând, am considerat necesară oferirea unui cadru teoretic științific pentru textele 

lui Kane; în bibliografia de specialitate fiind un număr limitat de scrieri care abordează tema 

violenței sau a depresiei, și niciuna dintr-o perspectivă a specialistului în domeniul psihologiei.  

În al doilea rând, mi s-a părut interesantă abordarea operei lui Kane din perspectiva 

literaturii traumei, propunând imaginea unui teatru al traumei, care, la fel ca literatura traumei, 

vorbește depre expriențe traumatice colective, ale războiului, sau individuale, personale, ale 

actelor de violență private, dar, la nivel de formă și strategii dramatice încearcă, în mod practic, 

construirea unei experiențe traumatice pentru public. 

În al treilea rând, am dorit să discut legitimitatea relației operă-biografie. Există un tabuu 

legat de analizarea textelor lui Kane din perspectiva biografiei sale, direcție trasată de criticii 

principali ai operei scriitoarei (Graham Saunders, Aleks Sierz) și de fratele acesteia, proprietar al 

drepturilor de autor, Simon Kane, de a nu comenta opera din perspectiva biografiei. Aceștia 

doresc, astfel, să evite o abordare din perspectiva unui biografism facil, în cadrul căreia opera 

este privită retrospectiv prin prisma depresiei și suicidului autoarei la vârsta de 28 de ani, 

ignorând sau minimalizând alte aspecte valoroase, din punct de vedere dramaturgic, ale acesteia.  

În acest context, am dorit să conturez o nouă perspectivă asupra relației biografie-operă, 

prezentând boala psihică drept un instrument pentru ceea ce în psihologie numim post-traumatic 

growth2 (dezvoltare post-traumatică). Sunt studii care arată că boala psihică (ca orice experiență 

intensă, de altfel), prin faptul că minimalizează, într-o anumită măsură, cenzura socială, (Van der 

                                                             
2 Sublinirea prin litere cursive îmi aparţine. 
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Kolk, 1987, Kallay, 2011) Superego-ul în sens freudian, poate shimba perspectiva asupra vieții, 

poate modifica sensul și semnificația acesteia, devenind o grilă prin care se poate face diferența 

între ceea ce este esențial și doar prioritar, convențional, în existența unui individ, oferindu-i o 

perspectivă asupra vieții lispită de compromis. Boala psihică devine, astfel, în opinia mea, o 

condiție favorizantă pentru scriitoare, pentru a privi cu sinceritate în adâncul ei, a se cunoaște și a 

rămâne fidelă esenței descoperite, rezultatele acestei sondări în Sinele profund fiind o resursă 

importantă, definitorie  exploatată de autor pentru a învesti opera cu o forță vitală și o putere 

transformatoare neobișnuite. 

 În al patrulea rând, am dorit să schițez o imagine a operei lui Kane, din perspectiva 

spectacolelor de teatru și a viziunilor regizorale, din perioada 1995-2011, discutând, totodată, 

momentul introducerii textelor autoarei în spațiul teatral românesc. 

4. CONTEXTUL TEORETIC, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEZEI 

 

 Având în vedere aceste motive, cercetarea de față își propune să analizeze teatrul lui 

Sarah Kane drept un instrument pentru a explora natura agresivă, violentă a ființei umane și 

expresiile sale internalizate, sub forma traumelor și a stărilor depresive. 

 Având ca repere teoriile psihologiei agresivității și mecanismele psihologice ale 

traumei, studiul sugerează că autoarea britanică creează, în mod intenționat, premisele și 

condițiile experimentării unui eveniment traumatic, în scopul de a traumatiza spectatorul și de a-l 

forța să-și reconsidere convingerile, să-și reanalizeze valorile, să își modifice modul de a 

reacționa și de a gândi. Altfel, spus, Sarah Kane oferă publicului o cale dificilă, îngrozitoare, 

inconfortabilă, dar extraordinară, spre dezvoltare post-traumatică. 

 Demersul investigativ al tezei se structurează în jurul următoarelor obiective de 

cercetare: 

1. Poziționarea operei dramatice în contextul teatrului post-dramatic (Lehmann, 2009), al 

influențelor dramatice contemporane :teatrul britanic in-yer-face - un teatru „agresiv, gălăgios sau 

provocator, imposibil de ignorat sau de evitat“ (New Oxford Enghlish Dictionary, 1998), al 

influențelor operelor lui Antonin Artaud și Samuel Beckett, precum și urmărirea traseului 

receptării operei de la critica ostilă la critica atentă şi idealizant-pozitivă. 
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2. Construirea unor modele operaționale ale traumei și depresiei și argumentarea ipotezei 

că teatrul lui Kane este un summum de experiențe traumatice emoționale în care forme de 

violență externă și internă sunt folosite intenționt pentru a produce în celălalt (public, spectator, 

martor) o schimbare internă psihologică, emoțională, estetică și una externă, comportamentală și, 

în cele din urmă, cu funcție restructurantă la nivel valoric și general uman.  

3. Abordarea relației text-spectacol și analiza practicilor regizorale în contextul 

reconfigurării structurii cognitive și emoționale a unui public desensibilizat și amorțit de 

expunerea zilnică la diferite forme de agresivitate cotidiană. 

4. Imaginarea unei direcții de viitor, sub raport, dramaturgic, a operei autoarei, prin 

introducerea conceptelor de scriere expresivă, Sine multiplu. 

 

5. METOLOGIA CERCETĂRII  

 

Pentru a atinge aceste obiective, am apelat la o metodologie de cercetare empirică(bazată pe 

practica şi experienţa autorului, psihologică şi teatrală) și științifică (metode ale istoriei teatrului, 

ale criticii teatrale, ale cercetării psihologice)care a inclus: 

- cercetarea surselor bibliografice în țară și în străinătate (Biblioteca Facultății de Teatru 

Sorbonne Nouvelle și Centre Pompidou, Paris, The British Library, Londra în perioada 

2010-2017), 

- vizionarea și audierea spectacolelor de teatru în țară și în străinătate, 

- corespondență online cu persoane din anturajul autoarei (Mel Kenyon, agenta literară a 

acesteia, Simon Kane, fratele autoarei, Graham Saundrs, critic de teatru) şi teatre în care 

s-a montat opera autoarei, 

- implicare în cadrul Colocviului internațional Zilele Sarah Kane, organizat în 2008 de 

Teatrul Național din Cluj, în prezența criticului britanic Graham Saundrs, fiind unul dintre 

traducătorii volumului publicat ulterior, Enigma Sarah Kane. Spectacole, reflecții, 

comunicări(2009), 

- documentarea și crearea dosarului de spectacol, având la dispoziție următoarele resurse: 

 Observare directă și comentarii personale 

 Cronici de teatru 
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 Fotografii 

 Secvențe video/înregistrări video ale spectacolului 

 Interviuri/mărturii ale echipei artistice 

 

- prelucrarea experienței profesionale ca psiholog și psihoterapeut în urma participării în 

echipa de cercetare și dezvoltare a primei Platforme online de prevenție și psihoterapiei a 

anxietății și depresiei, PaxOnline, precum și a experienței din cadrul muncii cu pacienți 

cu diagnostic de depresie și anxietate 

 

6. STRUCTURA TEZEI 

 

În Capitolul 1, AUTORUL ȘI OPERA:„VISE, ȚIPETE ȘI TĂCERI” sunt prezentate 

succint informații despre biografia autoarei și despre evoluția cronologică a operei sale 

dramaturgice,pentru ca apoi,înCapitolul 2, SARAH KANE. CONTEXT ȘI INFLUENȚE, 

demersul investigativ să se focalizeze pe analizarea influențelor asumate (Samuel Beckett, 

generația in-yer-face) și descoperite ulterior (Antonin Artaud) ale autoarei. Se argumentează că 

nu există un model dramaturgic în cazul operei lui Kane, că structura pieselor evoluează de la un 

titlu la altul și că textele sale reprezintă laboratoareîn care autoarea testează forme, structuri, 

limbaje, imagini, în căutarea formei dramatice perfecte, în căutarea textului performativ exprimat 

printr-un teatru al experiențelor emoționale, capabil sa lucreze revelator și transformator asupra 

celui care îl privește, ascultă sau citește.  

În cea de-a doua parte a lucrării, direcțiile de cercetare se mută dinspre perpectiva 

contextuală a operei lui Kane spre universul dramatic al autoarei și se focalizează pe analiza 

operei dramatice a lui Kane din perspectiva mecanismelor psihologice ale traumei, violenței și 

depresiei. 

Capitolul 3, TEORII, MECANISME PSIHOLOGICE, APLICAȚIIdezvoltă o abordare 

teoretică a operei lui Kane din perspectiva teoriei psihologice a traumei (Scarry, 1985, Herman, 

1992, Foa et al. 2000, Kallay, 2011)  și cuprinde cercetări asupra traumei și a aplicabilității 

modelului traumatic în critica literară, nu ca eveniment singular, care izolează, ci ca punte 

interculturală, intercomunitară prin experiența emoțională împărtășită (Caruth, 1995, 1996). Se 
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prezintă concepte-cheie ale discursului psihologic și psihopatologic al traumei, al agresivității și 

al depresiei și este explicat mecanismul psihologic al traumei utilizat drept grilă de 

conceptualizare a reacțiilor publicului față de teatrului lui Kane.  

Demersul investigativ arată că autoarea problematizează conceptul de distanță estetică 

între spațiul personal, privat, sigur al spectatorului și spațiul teatral al lumilor ficționale, creând 

un teatru ca loc de întâlnire și confruntare, atât pentru actori cât și pentru spectator, cu experiențe 

traumatice caracterizate prin emoții copleșitoare și disconfort psihologic. (Defraeye, 2004, Chute, 

2010, Budău, 2014).  

În Capitolul 4,THE VOYAGE IN. UNIVERSUL DRAMATIC AL TRAUMEI ȘI AL 

DEPRESIEI, este analizată dialectica permanentă și obsesivă între subiectul traumatizat și un 

Celălalt invariabil, de neatins (în primul rând, la nivel emoțional) construită pe o psiho(pato)logie 

a suferinței și a traumei psihologice și fizice.  

Studiul propune un model psihologic al depresiei și al personalității depresive, prin care 

sunt analizate textele lui Kane, făcând, totodată, o paralelă între experiența corporală și 

emoțională a depresiei (decorporalizare, scindare corp-psihic, sentiment de singurătate și 

alienare) (Wells, 2009, Leahy, 2010, Beck et al. 2011) și influențele beckettiene, precum 

involuția spre un discurs subiectiv, pe de-o parte, și efectele conștiinței decorporalizate și ale 

fragmentarității asupra ființei umane, pe de altă parte.În același capitol, se discută legitimitatea și 

semnificația relației dintre opera dramatică și viața autoarei Sarah Kane. 

În Capitolul 5, THE VOYAGE OUT. SPECTACOLE ȘI VIZIUNI REGIZORALE 

cercetarea aduce în prim-plan cele mai importante montări internaționale și românești ale textelor 

autoarei britanice, în perioada 1995 - 2011 în scopul de a  analiza practicile regizorale ale 

traumei, violenței și depresiei și de a explora capacitatea acestora de restructurare a profilului 

cognitiv, emoțional, valoric a spectatorului contemporan.  

Ultimul capitol, GETTING OUT OF PSYCHOSIS, trasează o ipoteză a viitorului autoarei 

Sarah Kane, sub raport dramaturgic, în cazul în care aceasta ar fi rămas în viață. Sunt aduse în 

discuție conceptele de Sine multiplu și scriere expresivă, ca posibilă evoluție a textului kanian, ca 

formă și conținut, și modul prin care acest tip de scriitură poate să influențeze, din punct de 

vedere psihologic, Autorul textului, dar și pe cel cu care Autorul îl împărtășeste.  
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7. CONCLUZII 

 

 Cercetarea „Getting out of Psychosis”. Sarah Kane: Universul violenței, traumei și 

depresiei își conturează demersul investigativ, analizând opera dramatică a autoarei britanice 

Sarah Kane, pornind de la trei concepte-cheie: violența, depresia și trauma psihologică, concepte 

relevante în procesul de formare a identității și a personalității membrilor societății din secolul 

XXI, atrăgând atenția asupra procesului de desenzibilizare a individului în fața actelor de violență 

și ale consecințelor acestora, ca urmare a expunerii repetate, direct și indirect, la acestea.  

 În acest context, pe măsură ce am dezbătut teoriile psihologice ale agresivității și 

mecanismele psihologice ale traumei și am creat un aparat critic și modele operaționale ale 

fenomenelor psihologice, am argumentatfaptul că scriitoarea Sarah Kane creează, în mod 

intenționat, premisele și condițiile experimentării unui eveniment traumatic, în spațiul teatrului, 

în scopul de declanșa o schimbare de atitudine, a modului de a reacționa, a schemelor mentale în 

universul interior al publicului,dăruind, astfel,spectatorilor, posbilitatea de restructurare interioară 

și dezvoltare personală. 

 Având în vedere obiectivele de cercetare propuse, am construit inițial un cadru teoretic 

științific, propunând grile de lucru (modele psihologice ale violenței, depresiei, traumei) prin care 

textele lui Kane pot fi analizate dintr-o perspectivă a specialistului în domeniul psihologiei și am 

argumentatfaptul că teatrul lui Kane este o construcție de experiențe emoționale cu potențial 

traumatic, în care strategii dramatice neconvenționale sunt utilizate pentru a produce în celălalt o 

schimbare internă psihologică, emoțională, estetică și una externă, comportamentală și, în cele 

din urmă, cu funcție restructurantă la nivel valoric și general uman.  

 Astfel, prin aplicarea modelelor de lucru, se descriu și se discută principalele strategii 

dramaturgice utilizate de autoarea britanică pentru a construi un teatru al traumei și anume:  

rearanjarea familiarului drept nou; exces de imagerie și limbaj violent; limbaj poetic juxtapus 

unei imagerii a violenței; crearea deliberată a unei stări de confuzie prin anularea identității 

instanței enunțiative sau prin construcția unor momente imprevizibile, contradictorii; forțarea 

spectatorului de a se poziționa alternativ în rolurile de martor, victimă, agresor, prin 

problematizarea distanței estetice față de spațiul teatral, ficțional, forțând  publicul la o 

permanentă repoziționare a acestuia față de ceea ce se întampla în spațiul scenic, lipsa unui cadru 

clar de referință prin care publicul să se simtă „ghidat„ în comprehensiunea actului scenic și 
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crearea unui spațiu liber de gândire, în care publicul este forțat să își asume singur o perspectivă, 

un rol.  

 O parte importantă din cercetare s-a axat pe conturarea unui model psihologic al 

depresiei și al personalității depresive. Cercetarea arată că depresia (ca violență interiorizată, 

reflectată spre interior) este un mecanism folosit intenționat, ca și mecanismul traumei și 

reprezentarea violenței exterioare pentru a restructura convingeri, atitudini și valori. Scopul 

principal al ultimului text dramatic nu este de a oferi un spectacol al prăbușirii psihice, ci de a 

pune publicul în situația disconfortantă de a trăi prăbușirea psihică, criza și îndoielile existențiale 

aferente. Aceasta oferă o lume și forțează publicul să se poziționeze față de ea. Agresivitaea, 

depresia, trauma sunt pentru Sarah Kane instrumente cu ajutorul cărora aceasta construiește texte-

emoție. Spre finalul demersului creativ, în ultimele două piese, autoarea interiorizează 

mecanismul traumei exploatat în textele anterioare și unește agresorul și victima într-un singur 

Sine.  

În acest context, s-a discutat și despre legitimitatea relației operă-biografie, abordând 

opera, nu din perspectiva unui biografism facil și ignorând sau minimalizând valoarea 

dramaturgică a acesteia, ci conturând o perspectivă diferită  asupra relației biografie-operă, 

prezentând boala psihică drept un instrument pentru dezvoltare post-traumatică. Boala psihică 

devine, astfel, în opinia mea, o condiție favorizantă pentru scriitoare, pentru a privi cu sinceritate 

în adâncul ei, a se cunoaște și a rămâne fidelă esenței descoperite acolo, rezultatele acestei 

sondări în Sinele profund fiind o resursă importantă, definitorie  exploatată de autor pentru a 

insufla operei o forță vitală și o putere transformatoare neobișnuite. 

Un alt aspect al cercetării a implicat analizarea operei dramatice având în vedere contextul 

estetic al apariției acesteia, și anume: relația cu formele de teatru post-dramatic, relația cu 

mișcarea britanicăin-yer-face, dar și influențele artaudiene, beckettiene sau avangardiste și modul 

în care autoarea s-a poziționat față de acestea.Demersul investigativ arată că teatrul lui Kane se 

apropie, printr-o serie de caracteristici, de formele teatrului post-dramatic, dar nu le îmbrățișează 

în totalitate, ajungând la o formulă dramaturgică  care nu poate fi ușor clasificată sau etichetată 

sub numele unei estetici teatrale anume. Cercetarea concluzionează că nu există un model 

dramaturgic unic în cazul operei lui Kane și demonstrează că structura pieselor evoluează de la 

un titlu la altul, în căutarea formei perfecte și a cuvântului cu putere transformatoare. 
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Modelul dramatic al lui Kane este unul compozit, dinamic, imprevizibil, un amestec de 

experiment anti-naturalist, artaudian prin aspirațiile și intențiile sale artistice, beckettian prin 

poezia auditivă și vizuală a limbajului, post-dramatic prin fragmentarismul și non-psihologismul 

personajelor dramatice, expresiv terapeutic prin încercarea de reintegrare și vindecare a Sinelui 

scindat. 

Demersul investigativ s-a aplecat, apoi, spre modul în care mecanismele și universul 

traumei și ale depresiei au fost abordate la nivel de discurs regizoral, cercetarea reconstituind, 

descriind și analizând spectacole importante din Marea Britanie, Franța, Polonia și România. Atât 

în planul textelor dramatice, cât și al spectacolelor de teatru, s-a urmărit traseul receptării 

teatrului lui Kane, de la critica ostilă, la critica atentă și deschisă, uneori canonizantă, pe măsură 

ce opera sa a fost asumată și pusă în scenă de regizori importanți ai teatrului universal (Regy, 

Warlikowski, Ostermeier) și românesc (Mihai Măniuțiu, Andrei Șerban).Cercetarea conturează, 

așadar, o imaginea operei lui Kane, din perspectiva spectacolelor de teatru și a viziunilor 

regizorale, din perioada 1995-2011, discutând, totodată, momentul introducerii textelor autoarei 

în spațiul teatral românesc.De remarcat este Momentul Sarah Kane în România (analizat în 

intervalul 2005-2011) văzut de Graham Saunders, criticul de teatru specialist în opera lui Kane, 

drept o perioadă importantă în ce privește istoria dramaturgiei și a teatrului european 

contemporan, spectacolele românești deschizând noi căi de interpretare a operei lui Sarah Kane. 

Cercetarea concluzionează că, prin controversele, dezbaterile și polemicile declanșate în 

spațiul european, textele lui Kane arată că sunt încă vii, încă generatoare de discuții 

contradictorii, montările regizorale provocând reacții din partea criticilor și a publicului de teatru, 

transformând experiența teatrală într-o experiență ființială. Momentul Sarah Kane în România 

arată, mai clar ca niciodată, că textele autoarei britanice au puterea celui care are curajul de a se 

uita dincolo de cortină, în prăpastie în gol, oferind martorului care le însoțește (ca cititor, regizor, 

actor, spectator) o experiență definitorie, transformativă.  

Teza, descrie, la final, o posibilă direcție de viitor, sub raport, dramaturgic, a operei 

autoarei, în cazul în care aceasta ar fi continuat să scrie după 4.48 Psychosis. În ultimele texte 

modul de raportare al dramaturgului la procesul scrierii este unul personal, terapeutic, asemănător 

scrisului expresiv, o tehnică de scris folosită frecvent în abordarea terapeutică a traumei, 

declanșată de resorturile cele mai intime, fără să țină cont de convențiile formei literare sau de 

alte aspecte de sintaxă și gramatică, principalul său scop fiind să exprime trăirile interioare: 
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emoții, gânduri, amintiri, senzații. Cercetarea sugerează că ultimele texte conțin germenele 

scrisului expresiv, ceea ce ar fi dus, probabil, la o nouă schimbare în formula dramatică a 

autoarei, Kane creând un cadru în care scriitura creativă dramatică, scriitura expresivă 

terapeutică, trauma și eliberarea de ea, forma și conținutul, lumea personală și adevărurile 

universale se întâlnesc, fuzionează, devin identice.   

 Având în vedere aspectele discutate mai sus, consider că opera lui Kane este, în totalitatea 

ei, un experiment dramatic care abordează prin excelență problematica Sinelui, a pluralității 

Sinelui și, implicit, a relației autorului cu propiul Sine. Facilitând manifestarea acestor fațete ale 

Sinelui, lăsându-le să se arate, comunicând, confruntându-se cu acestea, autorul descoperă un 

potențial creativ deosebit care îi permite să surprindă inexprimabilul.  

 Acest mecanism, valoros din punct de vedere dramaturgic, face imposibilă orice eliberare 

emoțională și recuperare, unificare a pluralității Sinelui Autorului, care, situat în centrul operei 

sale, scriind despre și pentru sine, se autodistruge, dând viață și forță operei. Astfel, dacă în 

spațiul teatrului, eliberarea, catharsisul și trezirea conștiinței devin posibile pentru publicul 

spectator, pentru Autor, eliberarea și integrarea Sinelui nu pot să se întâmple decât în altă 

dimensiune. 

 În concluzie, teatrul lui Kane este teatrul cu potențial traumatic prin excelență, al cărui 

scop principal este să testeze iubirea și alte valori ale umanității în medii ostile, extreme, dar și să 

expună publicul la adevăruri totale despre condiția umană contemporană, precum fascinația 

patologică pentru violență, indiferența față de consecințele acesteia, lipsa de responsabilitate și de 

vină. 

Kane a intuit faptul că trauma, ca experiență personală, are puterea să reseteze valorile 

morale ale publicului și a construit un cadru reprezentațional în care catharsisul capătă nu doar 

funcție taumaturgică, ci creatoare. Și face aceasta, uitându-se la o lume cu care se află în conflict, 

cu înțelegere, cu umor, cu ironie, cu compasiune, cu luciditate. Astfel, în timp ce în teatrul antic, 

spectatorii, purificați de emoții extreme, disfuncționale, se întorceau în lume ca să trăiască o viață 

echilibrată, rațională, în teatrul kanian, spectatorii atinși de catharsis, expuși la emoții extreme, au 

oportunitatea să se întoarcă în societate pentru a o reseta și a o reconstrui. 

Kane arată, prin opera sa dramatică, ce anume se poate face în teatru, cât de departe se 

poate merge în ce privește forma dramatică, integritarea și identitatea personajului dramatic, 

relația textului cu montarea scenică, limitele reprezentării scenice, dar și în ce privește relația cu 
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publicul, fiind un autor curajos și inovator (Saunders, 2009), un creator din categoria 

incoruptibilor care și-a asumat total, sincer, fără compromisuri misiunea de a spune adevărul, 

într-un limbaj poetic, crud, al contemporaneității. 
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