UMBAJUL DRAMATIC
GABRiELA
HAlA
1. Privire generală
Numimlimbaj dramatic rezultatulmoduluiparticularde actualizate a limbii
Într-untext literardestinatreprezentări](scenice).
Precizămde la inceput că facem distinctialimbaj teotral (spectacolj=-limbaj
dramatici (text scris pentru reprezentare),referindu-nela textul luerar. deoarece,pe
de o parte, acesta este singurulelement.al spectacoluluiteatral care concentreazăşi
conservă esenţa dramaticului şi, pe
altă parte, spectacolul de teatru şi textul
dramatic constituie două sisteme semiotice diferite: spectacolul este sincretic,
presupunând existenţa mai multor subsisteme; analiza acestui sistem ocultează
textul, aşezându-l alături de subsistemul iconic ai decorului, de acela indicial al
eclerajului etc.; textul dramatic este un sistem semiotic de sine stătător, având o
importanţăaparte".Fără text dramatic nu poate exista spectacolde teatru; se poate
crea un spectacol cu ajutorul luminilor. al sunetelor, al muzicii, al .decorurilor,al
mişcăriietc., dar natura acestuianu mai este dramatică,ci coregrafică.
Limbajul artistic reprezintă în sistemul limbii un domeniu.privilegiat,ce se
constituie ca mod de comunicarede grad secund, autoreferentialÎn multe cazuri'.
I Optărnpentruacestăsintagmă'
tocmaipentruIl subliniafaptulcă textuldramaticeste
exprimarea
dialogică
a uneiacţiuniverbale.
2 "Rupturaîntretextulteatralşi «Încarnarea»
sa scenicăconstituie
o moştenire
a traditiei
teatraleşi a practicii
critice.Prinreacţie,semiotica
s-ainteresat
În primulrândde reprezentatie,
de
unitateascenicăminimală
[...], de taxinomia
semnelor
verbaleşi nonverbale,
atitudine
cu atâtmai
legitimă
cu câtÎşipropunea
să dinarniteze
logocentrismul
dominant.
r...] Deaceea,parcimperativă
reîntoarcerea
latextfărăa sepierdedinvederecâştiguri
lecertealesemioticii
spectacolului"
(Daniela
Rovenţa-Frumuşani,
Observaţii
privindspecificul
dialogului
teatral,în SeL.xx XVlJl,1987,nr,5,
p, 4(9).Noipropunem
schimbarea
accentului
depcrelaţiaAutor[(Actor1 H<Actorn)]- Publicpe
relatiaAutor{textscrispentrureprezentare}
- Lector.
3Considerăm
că,Încădeiaînceput,
altas-aconstituit
camoddemanifestare
a comunicării
cu
divinitateaşi deci nu putemvorbide o refercnţialitate
aparţinândlumiiimanente,ci de o
referentialitate
superioară,
transcendentă,
determinată.
desacralitatea
gestuluiartistic.în felulacesta
conceptul
de mimesis,
în sensaristotelic,
acoperaparţialraportullume-artă,
aşacumîl considerăm
noi.Mimesis
s..arreferilainevitabila
analogie
existentă
intrelumeareprezentată
- aşacumexistă--În
conştiinţa
umanăÎngeneralşi lumeareprezentată
artistic,
conform
acesteiconştiinţe,
darcareesteo
altălume,o nelume
amspune,întermeni
eminescieni,
Înlimitele
imaginarului.

BDD-A1340 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.171.220 (2023-01-09 07:17:33 UTC)

90
--

GABRIBLA
BAJA -------_._-------.

:2

Sintagma"denumeşte modalitatea particulară de manifestarea artei literaturii În
toată complexitateasa.
Înţelegândteatrul ca formă particularăde manifestarefi limbajului,după legi
proprii de funcţionare"vom Încerca să descriem acest limbaj cu existenţă de sine
stătătoare; 'Inansamblul limbii literare in general şi În cel al limbajuluiartistic, in
special, evidenţiindu-iparticularităţilecc*l disting şi care îi conferă identitate În
raport cu celelalte limbaje",
Finalitatea reprezentări] operează modificări specifice la nivelul relaţiei
autor-operă-receptor; care se referă la text. Astfel, autorul dramatic îşi
disimulează "vocea" În spatele vocilor plurivalente ale personajelor În acţiune,
părând a se lăsa dominat de acestea, deşi rolul său creator se men}inede-a lungul
textului, ca o supravocedirectoareşi tutelară, notată prin didascalii, În textul scris,
dar asimilată în reprezentare de personaje (dialog), manifestându-sein mărcile
reprezentării",determinând intonaţia, cantitatea şi tempoul dialogului. Pe de altă
parte, considerând opera ca mod de comunicare, intenţionalitateacornunicativă
auctorială,din etapa preorganizăriitextului, suportă modificări(pe care autorul nu
0\Printr-oextenslune
semantică,
sub influenţa
semioticii,
aparalăturările
"limbajmuzical.",
"limblţj
plastic"(dintrealecăruielemente
enumerăm
punctul,
linia.forma,
culoarea,
compoziţia)
etc,
cureferire.
pede o parte,la elementele
carecomunică
şi, pede altăparte,la modalitatea
propriede
structurare
a acestora.
Considerăm
improprie
utilizarea
termenului
limbajpentrudomeniiartistice
carenu comunică
lingvistic,
deoarece,
În modlogic,limbajul
se raportează
la sistemullimbii(d',
EugenCoşcriu,
Prelegeri
şi conferinţe
(/992-1993),
supliment
al .Anuarului
de lingvistică
şi istoric
literară",
t. XXXIlJ,
1992-1993,
SeriaA.Lingvistică,
Iaşi.1994;IonCoteanu.
Stilistica
funcţională
a
limbiiromâne,
Bucureşti,
Editura
Academiei,
1973).
Cf. PierreLarthornas,
Lelangagedramatique.
Sa structure,
sesprocedes,
Paris,Librairie
ArmandColin,1972,"Ca dominantă
a limbajului
identificată
în structuraprofundăa textului,
dramaticul
proiectează
în structura
sadesuprafaţă
o seriedesemnale
şi deregulinecesare
construirii
la lectură-- a uneilumi"(Mariana
Net,Limbaj
şi (metattex;
dramatic,
în SCL,XXXVIII,
1987,
Of.5,p. 3(5).Noidorimsăpunemîn evidentă,
Încelece urmează,
aceste"sl!mnale"
şi "reguli"care
dauspecificitate
limbajului
dramatic.
r.Întrebarea
lui 1.1..Caragiale:
Oareesteteatrulliteratură?are,dinpunctulde vedereal
autorului.
răspunsnegativ,răspunssustinutşi de afirmaţia
sa,potrivitcăreia.,Faptulcă unuldintre
mijloacele
saledereprezentare
esteşi vorbirea
omenească
nutrebuiesăIacăa sededuceteatrulcaun
gende literatură;
din acestpunctde vedere,teatrular aveamaimultărudeniecu artaoratoriel"
(Opere.vol.IV,Publicistică,
ediţiecriticăîngrijităde ALRosetti,ŞerbanCioculescu.
LiviuCălin,
Bucureşti,
EditurapentruLiteratură,
1965,p. 596).Altfelspus,Caragiale
înţelegeteatrulnumaica
reprezentare,
ca sintezăa maimultormoduridemanifestare
artistică,
Această
in
re nuexclude
modulnostrudeabordare
a subiectului:
în fond,vremsăarătămfelulîn carefina ea rcprczentării
estemarcatăîn textulliterarpropriu-zis,
NupunemÎn discuţieapartenenta
saunonapartcncnţa
irI
literaturăa genuluidramatic,ci ne interesează
în ce modse manifestă
teatrulca artă literară
particulară,
ee-şipăstrează
identitatea
nu numai!II.ăde celelaltegenuri,dar şi ralilde altearte
(cinematografia,
deexemplu),
7Cf.AnneUbersteld,
Lirele Theâtre,
Paris,Editions
sociales,
1982,p.22,49,141,228.230
Precizăm
căşi numele
personajelor,
aşezate
Înaintea
replicilor,
apartindidascaliilor.
a Acestemărcinu suntnumaiun rezultatal procesului
de transformare
li didascaliilor,
în
trecerea
de la textscrisla reprezentare;
existăşi alteelemente
prezente
îndialogcareaparţinacestui
tipdemărci,evidenţiate
grafic(amploarea
replici],
punctuaţia,
frecvenţa
etc.).
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le prevedeîntotdeauna)determinatede natura operei, de posibilitateareprezentării",
de orizontul de aşteptareal receptoriiorlO•
DRAMATIC
EPIC
LIRIC
AUTOR
comunică
mediatprinpersonaje disimulat
înnarator
echivalent
cueu/liric
adecvare
lareceptor
originalitate
şocarea
receptorului

:-y-d._e_m_o_lli_a_c_a_n,..;.ar,..;.h..:.ic;;...,.,
-.::::..demoniac
echilibrat
.--_ __ s_im,..;.p!...a,..;.t.:..et,..;.;ic
'OPERĂ
MATERIAL cuvântul
scrispentru cuvântul
scrispentrulectură cuvântul
scrispentru
reprezentare
lectură
PERSOANA
tu
el
cub
TIM:PUL
viitor
trecut
prezente
SPAŢIUL
loculscenic,
concret mimetic,
descris
abstract,
sugerat
I-:R:-::E:-F:-E:-R:::E:-N::-'T:-IA_L_I_T_A_T_E_-m_u_lt,..;.iP
....
I_ă
u_n_ic.:..ă
utoreferenţialitate
RECEPTOR
dublud
unic
unic
receptare
spaţializată,
sincronică
liniara,
diacronică
tabuIara,sincronică
'-._---,---,--"._-----_._._-aCLLiviuRusu,Estetica
poezieilirice,ediţiaa douarevăzută
şi completată,
Bucureşti.
Casa
Şeoalelor,
1944.
'
bCLO. Ducrot,Tz,Todorov,
Dictlonnaire
encyclopedique
dessciencesdu langage,Paris.
Seuil,1972.
cCr.EmilStaiger,Grundbegriffe
.derPoetik,Zilrich,Atlantis,1946;Jean-Michel
Adam,
Linguistique
eediscours
litteraire.
Theorie
elpratique
destextes,Paris,Larousse,
1976.
d"Discursul
teatralareproprietatea
dea-şidedubla
spontan
ficţiunea
şi reflectarea
ficţiunii
prin
ficţiune.
[...J Limbajul
teatralareuncaracter
cvaslperformativ
[".], acţiunea
enunţiatoare
Înlocuieşte
acţiuneafictivă"pentrucă .Jconizarca
enuntăriiesteo trăsăturăesenţialăa diţprsuluiteatral"
(PatricePavis,Dictionnaire
du the(jtre,Paris.(ditionssociales,1980,p. 162.şi!urm.).Această
"dedublare"
estedeterminata
de intenţiareflectării
realităţii,
ea ţinede statutulM analogon
al lumii
(secvenţializat,
desigur)
pecareîl aretextuldramatic
scrispentrureprezentare.
9 Textuldramatic
ş-a modificat
-- s-aadaptat în funcţiede spaţiulîn careva avealoc
reprezentarea,
Pentruamfiteatrul
grecs-auscrisanumite
texte;romanii
au inventat
Însecolulal II-lea
d.Hr.cortina;
forma"cutieiitaliene"
a modificat
organizarea
În acte,tablouri
etc.a textului
dramatic;
sceneledintextuldramatic
al luiMoliere,
deexemplu,
suntscurte,pentrucă trebuiasă fieschimbate
lumânările
careluminau
scena;formaşi poziţiasceneielisabetane
permitea
prezentarea
simultană
a mai
multorscenesau determina
poziţiaspectatorului
în sală;astăzi,formaşi loculsceneiÎn salade
spectacole
determină
formaÎnchisăsaudeschisa
a textuluişi decia reprezentări!
etc.Existăpareri
potrivit
eărorarolulauctorial
esteminimÎncanavaua
opereidramatice,
"conflictul
şi personajele
există
cu minimeintervenţii
ale autorului"
(SilvianIosifescu,
Construcţie
şi lectură,Bucureşti.
Editura
Univers,1970,p.134),iar mecanismele
de punereîn scenăpot puneîn umbrăchiarfinalitatea
reprezentarii,
ceeace poatesusţinedisocierea
terminologică
tăcutăîntre"dramatism"
(implicând
conflictualul
ceseextinde
dincolo
deteatru)şi"scenic"
(determinat
demijloacele
dereprezentare).
10Tragedia
greacaestealtfelreceptată
În secolulal XX-leadecâtÎn antichitate.
în incercarea
luide a reinviacatharsisul
antic,AndreiŞerbanreuşeştedoaro nouăinterpretare
a textelorvechi,
receptata
esteticde unpublicmodern.
Existăşi aicio formăde catharsis,
darnuunaîn caresacrul
reprezenta
o circumstanţă
permanentă
-- cumseîntâmpla
cucincisecoleînaintedeHristos
-, ci una
influenţată
defrumuseţea
spectacolului,
într-opermanentă
conştientizare
decătrespectator
a faptului
căparticipă,
caspectator,
launspectacol
decalitate.
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Luând in considerare trăsăturile specifice limbajului artistic În general -.,.
punereaÎn evidenţăa limbii,convenţionalitatea,preorganizarea (intertextualitatea),
construirea(integrareacompoziţionalăa elementelorutilizatein text) - am propus
tabelul de mai sus, schematizândcele trei limbajedin perspectivarelaţieianunţate,
Conturat prin elemente particulare,ca diferit de epic şi liric, genul dramatic
se manifestă mai Întâi În Grecia secolului 'al V-Iea Î. Hr, în procesul de
metamorfozăparcurs,genul dramaticporneştede la manifestarearitualică,sacră, În
cadrul serbărilor dionisiace, O dată cu impunerea esteticului, teatrul se
desacralizeazătreptat, ultimulelementpăstrat, înainte de a fi completabsorbitartei
literaturii,este cel al catharsisului,purificaredefinită de Artistotelca tiind rezultat
al milei şi al friciill.În secolul al V-lea t. Hr., tragedia greacă se transformărapid,
atingând apogeul. Importantă nu mai este dimensiunea sacră, ci gestul de
autocomunicare al autorului, prin intermediul textului şi al reprezentării'f.
Neputândexista operă dramaticăfără spectatori,autorul este obligat să se adecveze
acestui public, pe de o parte, dar şi mijloacelorde reprezentare,pe de altă parte':'.
Prin cele notate mai sus, situăm În perspectiva istorică un element
fundamental. care determină specificul limbajului dramatic": simultaneitatea a
două moduri diferite de existenţă a limbajului- oral şi scris; având la origine o
tradiţie orală, textul dramatic păstrează elemente ale oralităţii: fiind destinat
II Aristotel
esteprimulcarefacedistincţia
intrecomedie
şi tragedie,
pomindde la originea,
subiectulşi mijloacelede realizarea operelordramatice:
"lvită din capulloculuipe calea
improvizărilor
(caşi comedia
de altminteri:
unamulţumită
Indrumătorilor
coruluide ditirambi,
alta
celordecăntecelicenţioase,
dincelece,pânăinzilelenoastre,
maistăruieprinmultecetăţi),tragedia
s-adesăvârşit
putincâteputin,pemăsura
dezvoltării
fiecărui
nouelement
dezvăluit
Înea,pânădind,
dupămulteprefaceri,
găsindu-şi
fireaadevărată,
a încetatsă se maitransforme"
(Aristotel,
Poetica.
studiuintroductiv,
traducere
şi comentarii
de D.M.Pippidi,
ediţiaIlIII-aîngrijităde StcllaPcteccl,
Bucureşti,
Editura
Iri.1998,1447a, 1449a).
12"Tragedia
e, aşadar,imitaţiauneiactiunialeseşi intregi,de o oarecare
intindere,
Ingrai
impodobit
cu feluritesoiuride podoabeosebitdupafiecaredin părţileei, imitatieînchipuită
de
oameniin actiune,ci nu povestită
şi care,stârnind
milaşi frica,săvârşesc
curăţirea
acestorpatimi"
(ibidem,
1449b).S-apăstrattotuşielementul
de sacralitate
in teatru,darcu alteconotatii
decâtrele
iniţiale,
Înteatrulmisterelor
(secolul
al XII-lea)
ori,la noi,Înteatrulpopular,
jucatîn cadrulriturilor
detrecerela noulan.Precizăm
ca nuprivimelementul
sacruca expresie
a continuitatii
culturale,
ci
considerăm
că manifestările
dramatice
sacralizare
ţindeunanumitmoddegândireşi demanifestare
general
uman(cf,LucianBlaga,Despre
gândireamagică,
Bucureşti,
194l).
13Estecunoscut
faptulcăautorul,
poetultragic,scria,regiza,
jucael însuşi,putândconcepe
şi
decorul.
Această
situaţie
estefrecventa
şi maitârziu.
14Lucrulestevalabilpentrugenuldramatic
in general.indiferent
de formelede expresie
particulare.
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intotdeaunareprezentării'[, textul este astfel scris Încât să poată fi rostit'? de către
anumiţi actori17,în faţa unui anumit public. În felul acesta, textul dramatic se
distinge de acela epic şi de cel liric, prin prezenţa,în interiorultextului (didascalii
şi dialog"), a unor mărci ale reprezentării.
Alături de aceste elemente generale de structură compoziţională situăm
mărcileformale ale unui text dramatic,mărci care sunt determinatede procesul de
preorganizare a textului şi care păstrează schemele concepţiei dramatice: lista
personaifflorl9 (dramatis personaei, aşezată după titlu şi subtitlu'", înaintea
dialogului,urmată deseori de precizări legate de locul şi timpul acţiunii, prezenţa
numelui personajelor in faţa dialogului, indicaţiile regizorale aşezate intre
paranteze ori scrise cu alt corp de literă etc., împărţireatextului în acte, tablouri.
scene, a 21
căror structurareeste determinatăde evoluţia conflictului,element esenţial
în teatru .
15Chiardacăsunttextecarenu au fostniciodată
reprezentate,
aceastanu înseamnă
că în
intenţiaautorului
n..a existatreprezentarea.
A.de Mussetscriadeclaratteatrupentrulectură,dar,un
secolmaitârziu,textelesale"pentrufotoliu"
aufostpuseÎnscenă.
16Caragiale
observase
prezenţa
"vorbirii"
înteatru(1.L.Caragiale,
op.cit.,p.5(6).
17Suntdestuleexemple
deactoripentrucares-auscrispiesespeciale.
Lanoi,MihailSebastian
creeazărolulprofesorului
Miroiu,dinSteauafără nume,pentruRaduBeligan;în secolultrecut,
V. Alecsandri
scrisese
ciclulChiriţelor
pentruMateiMillo.Înacestcontext,puteminvocaşi teatrul
tipcommedia
dell'arte,maidependent
depersonalitatea
actorilor,
darşi pieseleluiMoliere
şi celeale
lui Shakespeare,
în careautorulse comunică,
chiardacăparţial(ea autor,regizor,actor),dar
comunică
şiîn funcţiedeceilalţiactori.pentrucăelscriepentruo trupă,relativstabilă-de
actori.
lRDealtfel,raportul
didascalli-dialog
Într-untextdramatic
variazăin funcţiedeepocăşi loc
istoric;existădestuletextedramatice
în caredidascaliile
suntabsente,
fărăa deteriqfa
câtde puţin
posibilitatea
dereprezentare
a acestuia.
Primaediţiea operelor
luiShakespeare
nuconţinedidascalii.
Eleaufostdedusedintextuldialogatde BenJohnson
şi păstrateÎn ediţiileulterioare.
La cealaltă
extremăse aflăteatrulmodern,
în caredidascalii!e
ocupăun locfoarteimportant
(Adamov,
Genet)
dinpunctulde vedereal semnificaţiei.
S. Beckett
a scrisActefără cuvinte,
care!se constituie
numai
dintr-olungădidasca1ie·unfeldeteatrumut,întund,pantomimă,
19Lista personajelor
poatefi lapidară,cuprinzând
numainumeleşi, eventual,vârsta
personajelor
(ca în pieselelui Alecsandri
maisus citate)sau,dimpotrivă,
multlărgită,devenind
pretextpentrurealizarea
unor.,biografii"
alepersonajelor
(ilustrativă
În acestsensesteO scrisoare
pierdută.Comedie
în patruactede l. L. Caragiale);
modulde prezentare
a listeide personaje
se
modifică.
Infunctiedeepocă,stil,specieetc.,laacelaşiautorsaulaautoridiferiti.
20V. Alecsandri,
Sânziana
şi Pepelea,feericnaţională
în patruacte;DespotVodă,legendă
istorică
Înversuri,
5 acturişi 2 tablouri,
1558-1561.
Subtitlul,
explicativ,
plasează
delaînceputtextul
într..o schemăa speciilor,
obligând
receptorul
la o dccodare
intertextuală
şi prevenind
orizontul
de
aşteptare
al lectorului
(spectatorului),
fie adccvându
..se acestuia,
fie şocându-l,
ironicsauparodic:
Durenrnatr,
Romulus
celMare.Comedie
istoricăcu totulncistorică,
În patruacte,Vizitabătrânei
doamne.
Comedie
Inpatruactecupostfaţă.
21Btimologia
cuvântului
dramă(gr.0puJ.w
"acţiune")
susţinedefinitia
aristotelică
a teatrului
careprezintă
"oameni
în acţiune".
Acţiunea
estegenerată
şi arecontinuitate
princonflictsautramă,
caremenţine
tensiunea
dramatică,
obligând
la concentrare
şi la construirea
dialogului
În funcţiede
conflictul
ai căruideznodământ,
cunoscut
dela Început
deautor,determină
întreaga
structură
internă
(deprofunzime)
a textului.
Commedia
dell'arteseconstituie
dintr-oimprovizare
a dialogului,
tipizat
altminteri,
pornindu-se
dela canavaua
ce schiţaconflictul.
Fiindceamaideschisă
formăa literaturii,
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Pus in pagină, un astfel de text se distingevizibilde unul in proză sau de umil
lirk22,caracteristicilesale fiind evidente în modalitatealingvisticăde
şi
.. litzata
. 21.
receptarca spaţia
Făcând o analiză, chiar sumară, Il functiilor stabilite de H. Jakobson'", in
de trăsături
acestui
domeniul limbajului dramatic, vom observa o
mod de cotnunicare/î:
a) funcţia emotivă,referitoarela emiţător,este importantăÎI!teatru, având În
vedere emiţătorulmultiplu(autor, personaje);
b) funcţia conativă; referitoare la destinatar, impune dublului destinatar al
mesajului teatral (personaje şi lector/spectator)luarea unei decizii, participarea,
chiar subiectivăşi provizorie;
c) funcţiareferenţială,cea mai complexăîn limbajuldramatic,presupune,pc
de o parte, existenţa unui referent al textului teatral, care se constituie ca un
analogonallumii26şi a altui referent,cel al spaţiuluide desfăşurarea reprezentării,
şi, pc de altă parte, referentul textului propriu-zis,text care, la rândul lui,
devem. referent pentruun a1t text'27;
d) funqiafâtică asigură, În interiorultextului, relaţia dintre personaje, in
reprezentare marchează condiţiile COIlHm
icării., statutul (de spectator al)
receptorului;
e) funcţia poetică, înţeleasă de Jakobson ca proiecţie a axei paradigmatice
asupra celei sintagmatice,funcţioneazăîn relaţia text-reprezentare.Jncadrul căreia
linearitatea sau tabularitatea textului devine tridimensională şi sincretică În
reprezentare(chiar dacă aceasta se desfăşoară.În imaginaţialectorului),
destinatunuireceptorcunoscut
(carepoateconcuraloculprivilegiat
al autorului),
teatrulsuportă
modificări
În funcţiede acestdestinatar
şi celemairecentemanifestăriteatrale
oferăexplicitÎn
spectacol,posibilitatea
implicării
publicului
şi a participării
acestuiala rezolvarea
conflictului
(indiferent
dacăsaucuma fostprevăzută
de autor)in happenings
oriIn spectacole
"deatelier".cu
regizorul
printreactori.Sepoatevorbideo "tiranie"
a receptorului,
autoruldramatic
fiindmaipuţin
liberdecâtautorulepicsaudecâtcelliric;scriind,
"elnuesteniciodată
singur"
(Pierrelarthomas.
op.
cit"46),iaroperasadevinedeo complexitate
neatinsă
decelelalte
genuriliterare.
n Estecuatâtmaivizibilă
această
diferenţă
atuncicândanalizăm
textedramatice
inP"o:';lsau
Înversuri.Legileinternedeorganizare
a textelordiferăfundamental
deceleaparţinând
epicului
sali
liricului;
pedeo parte,se impune
clasicalegea celortreiunităţi(respectată
maimult'iaumaipuţin
fidel),iar voceaauctorială
intervine
numaiin spaţiimarcategrafic,pe de altăparte,elementele
prozodiei
liricesuntselectate,
combinate
şi adecvate
dialogului
şi,înambele
situaţii,
rcprczcntării
23Modalitatea
de expresieîn reprezentare
este complexă,
sincretică,iar receptarea
este
sincronică,
presupunând
unsistemdesemneorganizate
spatio-temporal,
într-untimpal rcprezeutări:
şi al receptăriiechivalente,
de obicei,ca durată,TextuldramaticscrisSUP0l1ă
llIodifidi.nill
reprezentare
sau,celpuţin,o interpretare
a regizorului,
ce va puneîn evidentil
elemente
um: rO!
schimba
semnificaţia
initială.La aceastase adaugăinterven\liIe
actodI9r.
Acesteinterventii
nsupl
il
textului
potfi notatesaunuI'ntr-un
caietderegie,Ma.ievidente
suntelenlcntelc
tealraleinC<lwl
umil
textepicdramatizat
şi undeacesteelemente
suntcăutatesauercate<iecelcednmwtilcazft
24EssaisdelinguistÎque
generale,
traduitel preface
parNicolas
Ruwet,
Pam,,i!i!luit,
25Sistemul
celorşaselimetiiserelcrllialimbajul
dramatic
caansamblu
,- lexlrem'cll',nl:ut:
2(;Cf.Mariana
Neţ,Opoeticăa a/mo.rerei,
Bucureşti,
Editura
Univers,
1989,
27UbuRoi(1896)deJarrydevinereferent
pentrutextulluiApoHinaîre,A1wI1dcll'
1111
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Vom urmări, în cele ce urmează,mărcile reprezentării,aşa cum apar ele În
didascalii şi dialog". Spre deosebire de dialogul obişnuit, cel dramatic comportă
două niveluri ale conţinutului,ceea ce presupunemesaje diferite; acelaşi sistem de
semne lingvistice cuprinde: conţinutul enunţurilor din dialog şi informaţiile
referitoare la condiţiile de producere a enunţurilor. Aceasta determină
artificialitateadialoguluidramatic,ce are la bază raportul de forţe dintre personaje,
ca expresie lingvistică a conflictului, astfel încât orice enunţ interogativ devine
pretext de continuare a dialogului (de punere În replică a interlocutorului),
presupunândcă autorul investeşteintenţionatun personajcu funcţia de interogator,
având pregătit dinainte răspunsul" (astfel că, În teatru, nu există nici () intrebare
fără răspuns). Pe de altă parte, nu dialogul genereazăconflictul, ci, dimpotrivă,îi
este subordonat,amploarea,ritmul, tempoul, inflexiunea,continuitateadialogului
fiind determinatede evoluţiaacestuia'",
Pornindde la un conflict" conformcăruia evolueazăpersonajele(şi, implicit,
dialogul, care este una dintre formele de existenţă a acestora) şi care este sau nu
rezolvat În final", textul dramatic este conceput ţinându-se seama de convenţiile
celebrei legi a celor trei unităţi':', Astfel, acţiunea dramatică, născută din cuvinte,
este conceputăpotrivitspaţiului scenic şi economiiloracestuia" şi potrivit timpului
2&Chiarîn cazulmonologului
putemvorbide dialog,destinatarul
mesajului
putândfi însuşi
emiţătorul,
dar existândşi un receptorpermanent,
implicit,lectorulsau spectatorul
(cf. Pierre
Larthornas,
ibidem.;
Natalia
Golubeva-Monotkina,
Questions
elreponses
danslediscours
dialogique,
În
"LalinÎstque.
Revuede
.Societe
linguistique
fonctionnelle",
vol.31,tomI. 1995).
Cf.O.Ducrot,
Dire
etneintemtjonale.de
pasdire,Paris,Hermann,
1972.
30Aufoststabilite
tipurilededialog,în functiede normele
retoricii,
şi formrJlorcombinate
(veziJ. Scherer,
LaDramaturgie
classique
enFrance,Paris,Nizet,1950):
repliciîntrerupte,
schimbul
rapidal interlocutorilor,
falsuldialog,dialogurile
paralele
(cusaufărăaparteu)
eter
;lIConflictul
dramatic
arela bazăun motivliterar(cepoatesă apară.în oriceoperăliterară;
diferenţa
constăînmoduldeliterarizareţ;
listaacestormotiveestelargă(veziVil. Propp,Morfologia
basmului,
Bucureşti,
Editura
Univers,
1970;E.Souriaux,
l.,'Avenirdel'esthetique,
Paris,Corti,1929),
deaceeavomenumera
doaro parteselectată
în funcţiede frecvenţa
utilizării:
hybris-ul
şi hamartia.
răzbunarea
aproapelui,
răzbunarea
careurmeazăcrimei,uracelorapropiaţisaua celordepărtaţi.
adulterul
ucigaş,imprudenta
fatală,crimainvoluntară,
iubireaîmpiedicată
de cei apropiaţisaude
străini,sacrificiul,
necesitatea
sacrificării,
rivalitatea
întreegali,crimadin gelozie,dezvăluirea
dezonoarei
uneifiinţedragi,iubireaunuiduşman,
ambiţia,
revoltaîmpotriva
divinităţii
oria puterii
unuitiran,eroareajudiciară,pierdereacuivaapropiat-- fiecaremotivfiindinterpretat
fie din
perspectiva
filozofică,
fiedinaceeasocială,
fiedinceapsihologică
(oricombinări
aleacestora).
32în teatrulcontemporan
sepreferă,
totmaifrecvent,
finaluldeschis,
încareconflictul
rămâne
nerezolvat
(sauestelăsatnerezolvat
petruo rezolvare
propusă
de regizororidereceptor)
în vederea
transferării
luiîn viaţă,intenţia
fiinddea seelimina
Într-unfelconventia
teatralăşi dea creao nouă
formăde
a receptorului
lacare
artă.semanifesta
33participare
Insenslarg,
fărătiraniacu
eaîn clasicismul
francez.
O formăextremă
de
respectare
a legiiconstătn realizarea
uneioperedramatice'
a căreiduratăÎntimp,careprezentare,
să
fieechivalentă
eu durata"reală"a acţiunilor
reprezentate
şi carenuputeadepăşicâtevaore(cf,Ion
Zamfirescu,
Panorama
dramaturgiei
universale,
Bucureşti,
Editura
Enciclopedică
Română,
1974).
34Rolulantecamerei,
al balconului,
al pieţeiin teatrua fostanalizat
de R.Barthesîn Racine,
Paris,Seuil,1963.Teatrul
pe butoaie,
careareÎnintenţie
reinvierea
modelului
commedia
dell'arteşi
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,.35
ărţiirea A
•• eoezruneti
reprezenfă1'11
'.AJ
mpar
In acte, tablouri
nun, scene16;t,
ur.năreştec anumită
acţiunii drematice, care poate fi unitară sau nu, dar care rămâne, in orice caz,
coerentă (pentru că intră Într-unsistemsemnificant).
:2,SIUlţhd
Faţă de textul epic (romanesc) a cărui lectură rămâne diaoronică şi liniară
(chiar dacă poate fi "spaţializată" prin descrierileşi localizărilenotate de narator)
ori de cel poetic (liric) care, tabular fiind, rămâneÎn limitelecelor două dimensiuni
ale paginii, textul dramatic obligă la o lectură sincronică, etajată, spaţializată:
punerea in spaţiu a textului dramatic devine echivalentă cu punerea În scenă.
Spaţiuleste dedus din text şi este concretizatÎn locul sanie" construitspecial".
Elementele ce contribuie la construirea acestui spaţiu (pe scenă sau in
imaginaţialectorului)provin din textul dialogat sau din didascaliilede la începutul
textului:
"În capitala unuijudeţ de munte,în zilele noastre"(1.L C; T. (6);
"Locul acţiunii:pe Argeş Înjos. Timp mitic românesc"(Il, 'L 1,(4),
Acest spaţiu este populat şi delimitat de obiecte teatrale care pot constitui
referenţialitatea secundă (internă) a dialogului, aparţinând spaţiului inchis al
imaginarului (potrivit convenţiei Întărite permanent prin funcţia conutivă).
Obiectele teatrale pot fi animate (corpul actorilor) sau inanimate (elementele de
decor, accesoriietc.), utilitare (orice elementde decor ori accesoriilece apar în text
se adresează
unuipublicaleatoriu,
invitatsă accepteconvenţia
joculuişi să participe,
se aseamănă,
prinmoduldeprezentare
a spectacolului
(inaerliber,Înpieţeetc.),cumaivechile
jocuridesoiiari.cu
teatrulkaragozsaucel cu marionete
(cf,IonZamfirescu,
TeatruleuropeanÎn secolulluminilor,
Bucureşti,EdituraEminescu,1981,T.T. Butada,Istoriateatruluiîn Moldova,editie,studiu
introductiv
de L C, Chiţimia,Bucureşti,EdituraMinerva,1975,SimionAlterescu(redactor
responsabil),
Istoriateatrului
ÎnRomânia,
1,Bucureşti,
Editura
Academiei,
19(5).
35Apârutîn 1895,cartealuiAppiadespreexigenţele
puneriiin scenăIldrameiluiWagner
(Lamiseen scenedu dramawagnenen,
Paris,LeonChaillez)
observăefortulcompozitorului
de Il
crea,pringrandios
(orchestre
uriaşe,durataspectacolelor,
decorulfastuosimplicând
ingeniozitate
şi
eforttehnic- ce a determinat
construirea
unuiteatruspecial)
iluziaparticipării
la mit Şiin intcntia
luiWaner
a fostreinvierea
catharsisului,
purificarea
prin
artă,existenţapieselorîntr-unac! (specii
6 Referitor
la împărţirea
textului
dramatic,
notăm
dramatice
comparabile
cadimensiune
şi complexitate
Ilacţiunii
cuschiţa),
3'1Loculsceniearecâtevacaracteristici:
,
1)esteUnloclimitat,circumscris,
unfragment
deschisposibilitlililor
simbolizării
infinite
1nspaţiulreal;
.... . ,
2)estedeschis
relatieiscenă-sală,
permiţând
cofifruntarca
actor-spectator
şi determinând-e
in funcţiedeformăşiepocă;
3)formasceneişi a săliidespectacol
determină
modulde.f.eatralizare
(simultaneitatea
sau
succesiunea
scenelor
- teatrulelisabetan
permitesim.ult.antHtatea
scenelor
şi dialogurile
Paralele);
4) loculscenicmimeazărealitateaşi are o dublănatură:unasi.mbollcli,
metaforică,
metonimlcă
fatăde lumearealăşi unaantoreferenţială,
tnchisă,loc concretal jocului
actorilor.
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sau pe scenă vor fi cu siguranţă introduseÎn evoluţia conflictului),referenţiale (un
decor naturalist trimite la viaţa obişnuită) sau simbolice (funcţionând retoric În
acest caz, obiectele teatrale pot modifica semnificaţia textului"). În ce priveşte
corpul actorului şi locul lui În spaţiu, observămcă, În unele perioade, avea puţină
importanţăÎn semnificareşi de aceea există puţine indicaţiicu privire la pozitia şi
mişcărilepersonajelor(excepţiefac, desigur,spectacolelede mill;li)39.
Abia spre sfârşitul secolului al XIX-lea creşte importanţa gestualităţii ca
paralimbaj în reprezentare'",asU'C1
că gesturile, atitudinile, deplasările,contactele
(ce Însoţesc comunicarea verbală obişnuită) devin În text generatoare de
semnificaţii.
Nu este vorba de spontaneitateÎn mişcarea dramatică, ci de o adecvare a
mişcărilorla conţinutulenunţurilorşi la poziţia faţă de spectatori". Există cazuri În
care gestul lipseştesau, dimpotrivă,înlocuieştereplica:
----._-----------_
..
JHÎnAmerica
anilor'40aufostpuseînscenăpieseleluiShakespeare
Hamletşi luliusCaesar,
primaca un misterpăgân,jucatde actoride culoare,a douajucatăde actoricostumati
În uniforme
militaregermane.
O altăpiesăshakcspcariană,
RegeleLear,a fost-adaptată,
ln anii'80,modelului
teatrului
tradiţional
japonezactualizat,
Încaremăştileau fostÎnlocuite
de machiaj,
iarloculfiicelor
nefericitului
regea fostpreluatdcpersonaje
masculine.
Totaiciputemaminticoncepţia
dramatică
din
"manifestul
utopic"Pluridimcnsionalitatea
teatruluial luiGeorgeAstaloş(în Politikon,
Bucureşti,
EdituraCarteaRomânească,
1996,p.295-335).
39Într-undialogDespredans,LuciandinSarnosata
(cea125- cea 192î. Hr.)descrie.arta
dansatorilor,
situând-o,
dinpunctdevedereestetic,peo pozitiesuperioară
celeia arteidramatice;
de
altfel,la Roma,tragedia
şi comedia
suntînlocuite,
treptat,despectacole
muzicale
însoţitededansşi
pantomimă,
aşacum,Înplanliterar,tragedia
(genuldramatic
în general)
esteînloe\i deroman;din
fragmentul
următorputemdesprinde
câtevaelementeinteresante
privindreprezentarea
În epoca
descrisăde autorulantic:"MaiÎntâitragedia.Să ne dămseamace esteea, upă costumul
ce-I
Întrebuinţează.
Nue o privelişte
respingătoare
şi groaznică
săveziunomlungşi deşiratpestemăsură,
Încălţatcuniştecothurni
înalţi,avândo mascăce-iacoperă
faţaşi carecascăoigurăcumnus-amai
văzut,caşi cumarvoisă-iÎnghităpespectatori?
Numaipomenesc
de pieptarul
careascunde
pieptul
şi pântecele
actorilorde tragedie.[...] Şi cummaistrigădinlăuntrul
măştii,ridicândşi coborând
glasul!Uneori,În timpce se plimbă,îşi cântăîn măsuriiamblce
- lucrudeosebitde grotescpropriilelornenorociri.
Ei nu dausocoteală
decâtde glasullor;restulîi priveştepe aceipoetide
odinioară"
(Lucian
dinSamosata,
Scrierialese,ediţiaa doua,traducere
şi notedeRaduHîncu,cuvânt
înaintedeSandaDlamandescu,
Bucureşti,
Editura
Univers,
1983,p.227).
40Fireşte,nunereferimaicilapieseledintradiţiaorientală,
in caremişcarea,
pantomima
auo
semnificaţie
lafeldemareeuaceeaa textului.
Înprivinţa
teatrului
european,
eficacitatea
gestului
care
lnlocuieşte
textulestemaimareîn comedie,
fiindpreluatşi decinematografie,
undegrosplanul
poate
exploata
la maximum
mimica.
Lafel,utilizarea
măşWÎn teatrudevinesemnificativă
prinea însăşi,
punând
totodată
în valoare
pantomima.
41Punerile
ÎnscenăaleluiK.S. Stanislavski,
A.Appia,G.G.Craig,Meiningen,
A.Artaud,
J. L. Barranltvorinfluenţa
concepţia
dramatică
a autorilor,
carevorpunetotmaimultaccentul
pe
viaţainterioară
a personajelor,
exprimată
ÎIldiscursul
dialogat,
ÎIlmişcareetc.Pentruexemplificare,
vomcitaunfragment
dincrezulartistleal primului
dintreceienurneraţi:
"Sistemul
meusecompune
din douăpărţi'principale:
1) muncainterioară.
şi exterioară
a actoruluicu el tnsuşişi 2) munca
interioară
şi exterioară
a actorului
cu personajul,
[...] Muncacu personajul
cerestudiulconţinutului
spiritual
aioperei,adicădescoperirea
aceluinucleugerminattv
care-idefineşte
sensulgeneralfiecărui
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"BRÂNZOVENESCU(trăgându-lde mânecă):Tache!Tachel
FARFURIDI(smucindu-se):la lasă-mă-npace, să mă răfuiesc odată cal
domnul..;" (1.L.C., T.J 16)
Se pot face trimiteri în dialog la elemente de şcenografie Rau la posibila
gestică Il personajelor:
"TlPĂTESCU:Ei! Neică Zahario,ce e? ia spune,te văz cam schimbatl.,»
TRAHANACHE:Ai puţinticărăbdare;să vezi... " (1.L.C., T.74),
caracterul neobişnuital enunţuluiputând producesuspansulÎntre timpul real şi cel
al enunţuluidialogat:
"BRÂNZ()VENESCU: Poate să nu fie tocmai aşa; poate că e o
manoperă... o manoperă grosolană, ca să intimideze pe câţiva
nehotărâţi...
FARFURIDI(cu intenţie fină): Pe venerabiluld. Trahanachel-am văzut
intrândla Caţavencu,astăzipe la zece,când mă duceamÎn târg... " (1. L.e,
T.79)
sau enunţul refăcând informaţiileÎn raport cu replicaanterioară:
"FARFURIDI(cu intenţie):Ei?
BRÂNZOVENESCU
(cu îndoială):Să fie trădarela mijloc?Ai?" (1. L.C.,
1'.79).
Dincolo de frecvenţa gestualităţiiîn text, imE0rtantrămâne faptul că gestul poate
modifica semnificaţia enunţului din dialog 2, De aceea, gestul teatral este util
numai În funcţie de preocupareaestetică, impunândo semnificaţiece concentrează
nivelulde profunzimea textului.
între elementele de decor unele sunt variabile (lumina, umbra, zgomotele
etc.), iar altele invariabile(mobilier, clădiri, decor pictat de fundal etc.). Muzica
este şi ea un element de decor, putând avea În acelaşi timp funcţie conativă. in
vodevil,de exemplu,textele vorbite şi cele cântate intrăÎn succesiune:
"Scena 1 (Air: des Compliments)
CHIRIŢA (pe canape):
Iată-mă-sisprăvniceasăl
Doru meu s-o împlinit.
Ce vis (bis) frumosşî fericit!... " (A., O. V, 440).
Elementele de decor muzical au un rol important in teatrul modem, fie ca
melodiede fundal:
"În toată scena aceasta şi În cea următoare,până la intrareamJllţimii,se
aude marşul şi uralele treptat, din ce în ce mai aproape şi mai·distinct"
(1.L.C., T.142),
.,--------------------------------_
.. _-_._rolin parte"(K.S.Stanislavski,
Bilanţşiperspective
deviitor,ÎnDialogul
neîntrerupt
al teatruluiîn
secolulXX,vol,1,antologie,
prefaţăşi notedeB.Elvin,Bucureşti,
Editura
Minerva,
1973,il. 189),
42.în legăturăc.uimportanta
limbajuluigestual
vezi:G. L. Trager,Paralanguage.
Afirst
approximasion,
in ..Studiesinlinguistics",
13,1958,p. 1-12;PaulSchilder,
L'Image
duC0I7JS,
Paris.
Gallimard,
1968;1. Cosnier,
La communication
nonverbale,
Paris,Delachaux
& Niestle,Ncuchatel,
1984;Marc-Alain
Descamps,
Lelangagedu
corpsetlacommunication
corporelle,
Paris.P.U.E,1989.
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fie pentru susţinereasaujustificareaacţiunilorunui personaj:
"GULITĂ: Băbaca are să vie aici!.. , E! bine-mi parel, .. am să-i cânt
toată zâua din minavetl" (A., O. V, 374).
Zgomotele, prezente in decor, semnifică sau devin ele înseşi subiect al
textului:
"CAŢAVENCU (răcnind): Stimabile! (Lui Trahanache): Domnule
prezidentl(Rumoaresurdă în fund.)
TRAHANACHE:Stimabile! (clopoţind) aveţi puţintică răbdare. (Ghiţă
tuşeşte cu putere de trei ori)" (1.L.C., T.123).
Liniştea, tăcerea au semnificaţiela fel de mare ca şi muzica şi zgomotele,
creând tensiune dramatică". Celelalte elementevariabile ale decorului.- lumina şi
umbra" - pot exprimarelaţii referenţialeori conative(teatrul expresionist).
Elementelestabile creează arhitecturalimbajuluidramatic,organizândspaţiul
şi determinândacţiuneapersonajelor",complotând-o:
,,(Pristandapleacă spre fund. Tipătescu se "Intoarcespre Trahanache şi
coboară.Când Pristandavrea să iasă prin fund, uşa din dreaptase deschide
puţin, Zoe scoatecapul, cheamăpe Pristanda:,I?st! Pst!" şi închide repede
uşa. Tipătescuse Întoarceşi îl vede pe Pristanda lângă uşa din dreapta.)"
(1.L.C., T.73).
în teatrul contemporan valoarea simbolică a elementelor de decor este
evidentă, acestea cornandândatitudinile personajelor,organizânddialogul, oferind
ritm construcţieipiesei, ca în Scaunelede Eugen Ionesco.
Spaţiul dramatic este unul care semnifică, sugerează realitatea, fără să o
reproducă", rămânând un loc Închis în care se creează iluzie,l1ntr-o lume a
imaginaruluişi a artei:
,1 '
"MANOLE (în picioare, lângă masă, pune mâna pe chipul mic al
bisericii): Povara bisericilor şi-o ţine pretutindenicu ,hmilinţăpământul.
[... ] Numai pentru minunea mea nu se găseşte var destul de tare s-o lege
şi piatră necuprinsăde blestem... " (8., T. I, 75).
43Replica
luiHamlet
- "Restule tăcere",
urmatădelinişteprelungită
s-areeficacitate
maximă
şi esteexploatată
Înreprezentare.
44Acesteelemente
pot constituiele înseşisubiectdramatic,
existând,de exemplu.
teatrul
chinezesc
deumbre.Rolulluminii
şi alumbreiestemultsporitînteatrulexpresionist.
4Sîn piesaluiV.Hugo.RuyBlas,apardidascalii
amănunţite
referitoare
ladecor,dar,Înacelaşi
timp,autorulÎnsuşiobservacă, pentrua fi pusăin scenăpiesa,suntsuficiente
o masăşi câteva
scaune.în drarnaturgia
românească
Suntexernplificative
În acestsensdidascaliile
din pieselelui
CarniiPetrescu
ori dinaceleaale luiG. Călinescu
(maicu seamăŞunsau caleaneturburată.
Mit
mongol).
46Chiardacăteatrulnaturalist
saucelrealistîncearcă
reproducerea
cotidianului,
a realităţii,
nu
poatefi depăşită
convenţia
dramatică,
spaţiulscenicfiindvizibildelimitat
înraportcusalaşiin raport
culumea.ChiarLiviuCiulei,carepreferă
realismul
in reprezentare,
marcalimpede
spaţiulscenicprin
celebrul
decorînformădechioşc,folositlapunerea
în scenăa Scrisorii
pierdute.
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Ca şi spaţiul dramatic,il
o
unde se desfăşoarăşi care
pe
extrascenic, aparţinând
între cele două manitestăndu-se
comunicare şi, în
timp, existând
dimensiunilor lor, în sensul că spaţiul
teatru etc.), timpul dramatic este
reprezentăriî'' şi un timp al acţiunii
temporale funcţionândo
continuă, cu valoare
Pe
noi ne intereseazămodul in care apar 1)1text elementeletemporalităţiişi miiloacele
de punere În evidenţaa acesteia.
Asemenidialoguluiobişnuit,dialoguldramaticse
că, fără caracterulnelimitatal
durata dramatică
mijloc şi sfârşit, se inscrie intr-un anumit
opere dramatice se apropie mai mult
unui roman (aceasta putând fi întreruptă
modificări, exemplul relevant fi
al
continuitatea temporală pentru receptorul
aceasta
timpul
reprezentării, care include şi aşteptarea
antraetele,aplauzeleetc. Pe de altă parte, împărţireatextuluiin
ţine seama de raportul de condiţionareexistenttntre durata
şi durata
acţiunilor reprezentate.",Acesta este un timp fictiv, simbolic,concentratsau di
faţă de ce! real, rămânândîn limiteleautoreferentialităţiitextulur". Mijloaceleprin
care se marchează temporalitatea in acţiunea dramei pot f verbale
nonverbale=.
47Timpulreprezentării
poatefidiferitcaduratăînfuncţie
deepocăşi cultură.
48Dificultatea
constaÎndelimitarea
elementelor
temporale
în text,precum
şi în stahilirea
unor
criteriidedelimitare,
pentrucătimpulpoatefi considerat
fieeadimensiune
istorică,fiecafiiii!'
individual,
necaabsenţă,
adicăatemporalitate.
,19Receptarea
opereidramatice
a fostmaiadecvatcomparată
cuaceeaIluneioperemuzica!c.
caretrebuie"instrumentalizaHi.",
"pUSrt
în timp"pentrua semnifica.
Rămâne
valabilă
comparaţia
şi in
ce priveşteindicaţiile
auctoriale
privindtempoulşi intensitatea
sonoră,indicaţiipe careautorul
dramatic
le facesaunu,darcarepot
dintextuldialogul,
şi
modificate
in rerHc,rer1!hiie.
luminează
o partesaualtaa textului,
infuncţiedeindicatiile
reaizorale.
50Actiunea
pieselor
Treizeci
anisauViaţa
unuijucător
decărţide Victor'.'U'"""F;\.
şi Din;m,
sauMariaTudordeHugo,traduse
deC.Negruzzi,
estelmpărţită
înzile,IlI!Înacte.
51Există
în carese fac-referiri
la timpul
în dialogOI!ia rel:iii'l
dintretimpulrealşi timpulreprezentării,
52Marcarea
nonverbală
a timpuluiacţiuniidramatice
se facecu ajutorulohÎ\:crcl'PI
variabile:
lumină,
umbră,elemente
desinecdocă frunzele
copacilor,
florile o
actorilor
măştile,
costumele
etc.
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Cele verbale sunt explicite şi pot trimite la un timp trecut, aparţinând unei
acţiuni petrecute în afara scenei sau la un timp viitor", prevăzând actiun] posibile
sau anunţînd timpul acţiuniiactului următor:
L"FARFURIDI:Trebuie să găsim pe cineva să ni-o dea la telegrafl Alde,
Brânzovenescule,
BRÂNZOVENESC1J:
Numai să nu păţim ceva.
FARFURlDI (impunător): Trebuie să ai curaj, anonimă. Câte ceasuri
sunt?
BRÂNZOVENESCU:Cinci" (1.i,c, T. 91).
2."TRAHANACHE:Ai puţinticărăbdare, să vezi. . Azi-dimineaţă,pe la
opt şi jumătate, intră feciorul În odaie= nici nu-mi băusem cafeaua Îmi
dă.un răvăşel... " (1.L.C., T. 74)
3."TRAHANACHE:Alde, mergi la dejun?
TIPĂTESCU:Nu, neică Zahario,mulţumim,am treabă. Du-te dumneata
singur; sărutăride mâini coanii Joitichii,
TRAHANACHE: Bine, dar la prânz desigur. Deseară eu mă duc la
întrunire, trebuie stai cu Joiţica, Î-c urât singură, după Întrunireavem
preferanţă... " (1.L.c., T, 77).'
Indicaţiile referitoare la timpul acţiunii sunt dale şi îo didascalii. "Începe fi
Însera şi a ninge" (A., O. V, 347), dar sunt mai puţin frecvente decât cele
referitoarela tempo.
Alte elementecare marcheazătimpul acţiuniisunt perioadelede tăcere sau de
linişte- timp al pantomimei,anunţatÎn didascalii:
"La ridicareacortinei se aud chiote şi pocnete surugeşti,Bariera se ridică
şi încep a trece, în fund, vro 16 cai de poştă, care trag o trsură veche
pusă pe tălpi de sanie. Caii întră În culisele din dreapta,' dar trăsura
rămâne troienită in mijlocul scenei. În coada trăsurii sunt aninate o
mulţimede sipete şi cutii; iar pe deasupralor şade o ţigancă învălităÎntr-o
cergă strenţăroasă;ea ţine în mână o cutie de bonete. Pe capră stă un
fecior boierescţinând în mână altă cutie. Îniiuntruse află cucoanaChiriţa,
Aristiţa,Calipsiţaşi Guliţă Bârzoi"(A., O. 129);
"GĂMAN(agitat) [".] (Se scuturăfantastic,împrăştiinddin lână nisip şi
pământ cu un sunet prelung, sinistru, nearticulat, imită zgomotul ce-l
aude sub pământ)"(E,. T. n, 70);
"BOIERII ŞI CĂLUGĂRII: Moarte clăditoruluil (Robii năvălesc În
biserică, în cel mai mare tumult, clopotul dintr..o dată se opreşte) [... ]
MULTIMEA(amuţeştedintr-odată, privindin sus)" (B., T. U, t 81)
sau marcat grafic prin puncte de suspensie dialog:
53Practic,acesteacţiuninuauavutloc.Timpul
Încare.,sedesfăşoară"
estecelal evocării
sau
al descrierii
lorpe scena.Astfelde artificiisuntfrecvente
in teatruşi facpartedinmijloacele
de
concentrare
dramatică.
Modalitatea
aceastademarcare
Iltemporalităţii
esteindispensabilă
Înteatrul
radiofonic.
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A "DESPOT:l- ,,1 Vreţi moarteamea'!. ., Sunt gatal,.."
O, VI, 158).
In limbajul dramatic mărcile temporalităţiiau importanţămaximă, întrucât
finalitatea reprezentării este evidentă, dar functia poetică rămâne activă cbiar
nivelul lecturii.
Între mărcile temporalităţiivom situa şi tempoul'".Termenuleste preluat din
muzică şi desemnează viteza schimbuluide replici. Indicareatempoului poate fi
evidentă şi explicită:
"CHIRITA: Iaca surdull... (Răpide) Chirita, Aristiţa, Calipsita şi Guliţă
Bârzoi ot Bârzoieni"(A, 0, V, 349);
"FECIORUL(leneş): Da' că-i chiar În zădar... Nu ne scoate de-alei nici
dracu.. ." (A" O. V, 350).
La fel de explicitapare ternpoulprin punctuaţiautilizatăÎn dialog:
"ClIIRITA: Ah.,. Leonaş... tt rog... menajarisăştemă", nu face abuz
de slăbiciunea unei gingaşă fiinţi; dacă mă iubeşti". dacă-ţi sunt
scumpă... fii delicat.i, nu mă opri mai mult" Iasă-măsă fug." că mă
munceştecugetul..;" (A., O. V, 448),
Indicarea poate fi implicită,dedusă din lungimeareplicii, din sintaxa frazei,
simplă sau complexă,din analiza elementelorde prozodic.Astfel, În Despot-Vodă
de V. Alecsandri, replicile lui Despot sunt cele mai lungi, având o tonalitate
sentenţioasă,cu sintaxa mai complicată (şi datorită legilor prozodice impuse de
forma versificată)În raport cu replicilecelorlalţi,Pe de altă parte, frazele lungi ale
vorbăreţului Caţavencu, rostite cu emfază oratorică, conţin erori, discontinuităti
logice şi sintactice. În acelaşi plan al ambiguităţii logice se află şi frazele lui
Dandanache sau cele ale Cetăţeanuluiturmentat, ambiguitateavând ca forme de
expresie onomatopeea,interjectia,folosireaimpersonalăa unor verbe etc.:
"CETAŢEANUL:[... ] din vorbă-o vorbă, tura-vura, ne-amabătut pe la o
ţuică... una - două- trei.. ,pe urmă dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin,
dă-i cu bere... A făcut cinste d. Naie... l-am băut... " (LL.C.,T. 33).
În cazul tempouluiaccelerat,apar repliciIt:întrerupte:
"SCAUR(intră prin dreapta,trăgând pe Getta de mână)
Nu vrei să vii? lan vin. o-avemo socoteală
În faţă cu preotul. .
POSTUM:Ce? Ai vro bănuială
Pe Getta?
SCAUR:Dar?
GETfA: Pe mine'?"(A., O. VII. 1(3),
Aparent, tempoul (ca şi suflul şi timbrul vocii) evidente şi
textului liric -' s-ar situa in afara textului dramatic. Însă, la
observămcum acesta nu numai că este prezent 'i11text, dar funcţionează
de realizare şi caracterizarea personajelor,pe de o parte şi, pe de
constituieca marcăatemporalităţii.
4 Aşacumgesturilepersonajelor
şi mişcările
pe care le
limbajului,
totastfeltempoul
intrăindomeniul
temporalizării.

se tncadrează
ţ(liliinj)
"'Jn!
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care
limbajul dramatic nu sunt
observabile doar textele dramatice
ci
şi
fică În
cadru! oricărui text
f"".li',,,.intonaţia, melodia, inflexiunea,
accentul şi cantitatea
cu
constructive in interpretarea
in ansamblu.
clastticarefi acestor elemente(ca
distingerealor În
context) are desigur
şi ţine economia descrierii limbajului
dramatic în
nostru
de precizarea acestor
elemente, punctarea şi
în evidenţăfinalitllte
a
reprezentărîi'"şi.ajută la realizareafuncţieipoetice
Mijloacelede punere evidenţă 11elementelorprozodice, la nivelul textului
sunt, În
ale punctuatie], În
indicaţiilor auctoriale
explicite.
sonor al dil'>,.,itpll,,
Intonaţia este
tipuri enunţ, utilizate în teatru:
interogativ,exctamativ
lnsotităde intlexiune{careare conotaţii
afective), zenerează muzicahtatea
dramatic,
prozodice pot fi
distmse chiar În
intenţia
fi emiţătorului:
starea afectivă,
Se man
şi ca mijloace de
completare Il
(putând funcţiona ca paralimbaj,
asemeneaO'P'..:illri!nlr\
În
crearea iluziei unui dialog
-- este
construirea lui prin chiar
necesitatea rnarcării
" Mecanismulprozodic
supus nu
doar completării sensului,dar mai
servituţilorunui limbaj
care trebuie
să depăşeascăparticularităţile
limbaj
fiind unul din principele mijloace
de realizarea
textuluidramatic.
Notam
sus ca In
nici o intrebare i1I rămâne fără
răspuns (aşteptat), Adăugăm
că sistemulenunţurilorinterogative,exclamative,
prezurntive,asertive ţine de retorica limbajuluidramatic, având 'rolul a susţine
conflictulşi de a crea
dramatică. teatru totul semnifică'"şi de aceea orice
55în poeticaromantică
referitoare
la teatruversurile
suntpreferate
prozei,fiindutilizatemai
alesîn drame,ca fiindmaiadecvate
declamării
scenice.În PrefaţaInCromwell.
V. Hugoexplică
importanţa
poeziei
Înteatru,
56Fiicăa fi analizatedin punctulde vedereai
literaturii
şi limbii,toateaceste
elemente
stauîn
celorCtpunînscenătextuldramatic.
57 Modificarea
indicaţiilor
prozodiceauctorialepoatedeterminamodificărila nivelul
semnificării,
procedeu
utilizatfrecvent
în
'inscenăcontemporane.
O replicăsauunmonolog
rostitemalrapidsaumailent monoton
saumelodic.
asertiv,interogativ
sauexclamativ
îşi modifică
semnificatia,
pc de o parte,iarpe de altă
schimbă
caracterul
personajului,
FelulÎn careeste
rostitnumelepersonajului
ZO:de
OctavianCotescu,TomaCaragiu,Victor
Rebengiuc sugerează
unalttipderaporl
"Toutest iangageau Incâtre!,.,]. LeslJIots,It,;gcsles.lesobjcts,I'actione!le-rncme,
car
toutser!â exprimer,
a signifier.
'routo'estque
(Rnmain
Wcingllrtcn,
L'Bte",,1:AvanH;c\;ne".
m.
377,p, Şi!lee!toutest.eprezenl
Întcx!uldramatic,
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enunţ -' banal În dialogul obişnuit - capătă valoare simbolică, situat fiind de
receptorulcontinuuîn ansamblulenunţurilordin text.
Supus acestei semnificaţii de ansamblu, textul suportă tensiuni vizibile la
nivelul sintaxei frazei,ce poate fi schimbatăÎn funcţiede intonaţie,ritm, melodie:
"SCAUR:Horaţiu,răzbunare!
Ea, sclavă, Îndrăznit-aa-mi face-ameninţare
De moarte! O clipă, eram chiar înjunghiat.
HORAŢIU:Dar pentruce?
GE'TTA (confuză):Stăpâne...
NEERA(lui Scaur,râzând):Şi tu te-ai speriat?"(A., O. VII, 106).
Punctuatieaccentueazăsau sacrificii.efectele,in favoareadicţiei sau În aceea
il semnificaţieitextului:
"ZOE (singură; agitată, scoate gazeta şi citeşte): [... ] Trebuie să alegem
pe Caţavencu.Nu m încape vorbă, nu mai e vreme de stat la gânduri.
Cu un mişel ca el, când ne ţine În mână aşa de bine, lupta ar fi o copilărie.
() nebunie... Fănică... trebuie să se Învoiască... trebuie... Ei! ş-apoi mai
la urmă Caţavencupoate fi tot aşa bun deputat ca oricare
(1, I..C.,
T. 93).
Distincţiile melodice Între replicile personajelor sunt marcate ne prin
didascalii:
"VADRĂ (în parte): Na şi altull. .. Aista m-a ucide dacă n-oi grăi! Mări,
unde dracu mă găsesc? (Tare) Nu te mânia, măria-ta, dacă. nu-ţi
răspund... Mă tern de ceialalţi.
LEONIL: Care ceialalţi? (În parte) Ha, ha, hal. .. se vede că şi-au mai
bătut gioc cineva de dânsul,(Tare) Eu îţi dau voie să vorbeşti"(A., O. VI,
116),
fie pdn punctuaţie,fie sintactic:
"CATAVENCU:Dă-mi voie... Un om politic trebuie mai ales În nişte
împrejurăripoliticeca acelea prin care trece patria noastră,împrejurăride
natură fi hotărî o. mişcare generală, mişcare ce, dacă vom lua ÎIl
consideraţietrecutul oricărui stat constituţional,mai ales un stat tânăr ca
al nostru... " (1.L'C; T. 99),
faţă de:
"BRÂNZOVENESCU (care vorbise Încet cu Farfuridi): Aide la
Trahanache... Aici am aflat tot. .. Aide...
FARFURIDI:Brânzovenescule,mi-e frică de trădare. Câte ceasuri sunt?"
(1.t.c., T. 81).
Pentru că replica exprimă personajele, inflexiunile şi foqtlUlelefalse sunt
accentuatepentru simplificareareceptării,mai ales În comedie:
,,zOE: Atunci" (înecată) lasă-mă, lasă-mă În nenorocire... lasă-mă sii
mor de ruşine..; Omoară-măpe mine, care te-am iubit, care am jertfit I('!
pentru tine.. " (1.Le, T, 95).
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Pe de altă parte, in textele dramaticecontemporane,elementele prozodiceÎşi
schimbă funcţia denotativă, devenind mărci ale ironiei, ale interiorităţii sau ale
absurdului:
"NiCOLLO:Şi ee dacă se lucreazădin greu?
FlUPPO: Nieollo, băiatule,lUIte amăgi. Ti..o spun pe fată, dar ţi-o spun
ca un frate. .Ăştia11-01"
să te ia.
NICOLLOenervându-se:De unde ştii tu că n-or să mă ia'?
FILlPPO: Omule, ăstora le trebuie ceva viu, ceva cu prestanţă, Să fim
serioşi, uită-te la tine. 'fu
() umbră de acuma, tu nici nu te mai vezi În
arenă...
A NICOLLO:Poate-ţidau una!" (V" A, 17).
In uzul limbii există trei tipuri de accent: normal, afectiv sau emoţional şi
intelectual. Cel din urmă apare mai rar În textele dramatice şi este utilizat pentru
efectul comic, in general:
"SLlJJITORUL[.. (Tare) Cum zâşăşi,cucoană?
CHTRITA:Iaca surdul... (Răpide) Chiriţa, Aristita, Calipsita şi Gulită
Bârzoi ot Bârzoieni[,.,]" (A, V, 349).
SLUJITORULfîn
Criţa, Răstiţa, ljjpşâttl'şi Gurluiţă Brânzoi! Da'
a draculuinumel..." (A.., 0, V,
Accentul
are insa.un 1'01important,
tensiunedramatică:
"ÎNTÂilJL:
ce faci e În .
nu mai trăieşte,
MANOLE [.. .]: Nu .. mai,·- trăieşte Nu-' mai trăieşte '--', V-a
slăbit glasul şi vOIHL
.. Acum staţi _.- acum vă este uşor, acum nu mai
plecaţi. [... J (blând şi nespus de trist) Fraţi zidari .... spuneţi-jni,Acum a
încetat -.- acum vaierul a Încetat spuneţi-mi.Nu --_.nimi4, .. Manole
- unde-i? --'. Acum - oh - da - odată o stea - în .hâinile mele
ţineam- s-a jucat cu noi de-a moartea"(8., T. Il, 1631(4),
În limbajul dramatic, accentul este creator de ritm prin succesiunea
enunţurilor accentuate şi descendente, prin modificarea tonalititii59, Utilizarea
accentuluinormal (în text şi pe scenă) contribuiela sugerarearealului'".
În ce priveşte eantitatea ca element prozodic, ea are numai funcţii stilistice,
intrând În sistemul retoric al limbajului dramatic. În text, este marcată tot prin
punctuaţie,care noteazăşi rupturilesintactice" ori cezuriledin replică:
1,1BIS(în taină): Augure,spune-mi,la via mea turbare,
poţi tu să-mi faci compliceInfernul?
HILLARlUS:Pot ... plătit" (A., 0, VII, 133),
59 Dialogultandemului
Farfuridi
..-Brânzovenescu
ritrneazătextullui Caragiale.cei doi
eomportându-se
Caniştepăpuşialeunuiorologiu,
emiţând
regulatşi rigidora,creândcomicul.
6(1
Suntcunoscute
teatrallzările
realizate
de studiourile
BDCalepieselorlui Shakespeare.
În
carelimbaenglezăesterostităcu accentul
limbiivorbitein ţaraÎncareautorulsituează
actiunea
ori
măcarsugerează
acestaccent.
61TiradaluiŞtefancelMaredinApusd.?soarede Delavrancea
esteun bunexemplu
pentru
acestmoddeexpresie
a cantităţii.
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Ifi

Gesturile vocale (exclamaţli,interogaţiOprelungescsau senrteazăellntllah:a
sonoră (imaginată la lectură; rrclptibilă nuditiv ÎIl reprezentare). avâut
Intotdeauuaefecte In sernnificare:
"GI\MAN 1... ] a
a
u, a
uJ1! Râcâle subt pănHll1t.fi
li,
departe, suht 11Wl1te!!!
ŞI In Împărăţia subt picioareVI' vr, vr î
Î î -- i!!! A---- u, fi u! (se scutură enorm, sare pittriş din !lînăpc
pergamente)Le dârdâiedinţii ResClHul'ă
necuratele, o, o!" ([1.1'. 1,70),
5. At·thmea şi l'iUuIl(ia
Subdivizareatextuluidramaticeste determinatănu numaide relaţiaCIItimpul
repretel1tării,ci mai ales de substanţa operei; trcţiuneaşi situaţia, la care se face
continuureferire În dialog şi care sunt exprimate,realizate,prin dialogli2,pentru că,
În limbajul dramatic, comuniearealingvislicăeste permanentlegată de acţiune şi
efectul acesteia,de unde se naşte şi senurificaţiatextului:
"ANCA: Ceasul SOcotelii. drept...adună.ţi mintile câte le mai ai şi
răspundela ce te-olll1trcba". Pentruce l-ai omorât?
DRAGOMIR(înecat de ciudă până la lacrimi): Nu! Nu l-am ornorât
cu!... N-ai fost tu aicea? N-ai văzut tu?
ANCA: Nu pc 1011
... pe Ion lasă-l... De altcineva îţi vorbesc cu
acuma,.. " (I. L.C., T. 240).
Textul dramatic, spre deosebire de acela epic, nu prezintă (decât În cazuri
rare) acţiunile şi situaţiileprin intermediu!unui narator care să relateze la persoana
a treia: acestea sunt realizate direet de pCl's<maje
(ale căror gesturi şi atitudini nu
sunt neapărat indicate sau comentate În didasealii de atitor) prin comunicare
lingvistică(dialogulcreează acţiune).Astfel că există, la extreme,două posibilităţi:
una în care acţiunea piesei constă În evocarea altor acţiuni, ca În teatrul "static"
cehcvian'", ori În ncnacţiune; şi o alta, în care acţiunea abundă şi schimbarea
rapidă Il sittjaţiiJot dinamizeăză dialogul, eum se Întâmplă cel mai adesea În
comedie.
Acţiunile şi situaţiile sunt gândite ca etape de rezolvare a conflictului şi a
raporturilorde forţe dintre personaje,dar, încă de la prima scenă a unui text (cu rol
expozltlv), este introdusă tensiunea dramatică În vederea captării atenţiei
receptorului şi a pregătirii lui pentru urmărirea (şi, simultan, re-construirea)
conflictului.UMori,acţiuneaeste pusă În evidenţăchiar de 111
Început:
-------_.,----62Fieprinutilizarea
unuitimptrecut,alevocării
(seconslderă
căperfectul
compus
ar n timpul
tragediei;
de altfel,o anallzăa genuri
lot'şi specillorliteraredin perspectiva
tcmporalităţii
este
posibill1,
fleprillaceeaIltimpului
prezent.
alactiunii.
6 Vladimir
Nabocov
parodiaz1t
acesttipdeteatruintr-opiesătradusăInromâneşte
şi adaptată
penlniteatrulradiofiJnic:
Evenimentul.
it, repttctle
personajelor
se facrefeririexplicite
IIIteatrullui
Cehovşi,Înstilpostmodern.
finalulpieseidevine,prinintermediul
dialogului
personajelor,
(1"teorie
literară"care explicătransformarea
"evenimentului"
Într-opiesade teatru.Autorulînsuşie
ldentiflcli,
Înfinal,cuunuldintregemenii
careaparexmachina,
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"GHEORGHE:... E greu să scape, fireşte.,. dar sC:HltâmpUi". fac mai
toti câtă scapă: dintru-ntâi s-erată pocăiţi, se prefac proşti, se dau tot cu
binişorul,şi odată, când le vine bine, p-aici ţi-e drumul,..
DRAGOMIR:Adică şi ăsta era şiret., , se prefăcea.i. (Zâmbind) Am
'inteles!
GHEORGHE:Ştiu eu?
DRAOOMIR:Fugi, mă, d-acolol" (LLc', '1'.2(9).
Alteori, acţiuneaurmeazădupă parada(verbală)fi personajelor:
"IORDACHE(şade pe un scaun şi dă un brici pe piatră, fredonând):<iŞi
mă cere, mamă, cere.. _. Cine dracul te mai cere? .-... Şi mă cere ti-un
bărbie!'... »
PAMPON(intrând prin fund): Aici este frizăria lui d. Nae Girimea?
IORDACHE(sculându-sepoliticos):Da, poftitI... Barba? Părul?
PAMPON:Nimic,.." (1.L.e, T. 149).
Tipul
piesă poate influenţa modul de desfăşurare fi acţiunii, astfel lncât
poate apărea punctulculminantla începutulpiesei (O scrisoare pierdutăş, alteori el
coincide cu deznodărnântul(Nlipasta), Rezolvarea conflictului poate fi Închisă
(Chir/ta in provincie), deschisă(AvramIancu de 1" Blaga}'orimultiplă (Chirila În
laşi sau Douăfete şi-o neneacăi
Legătura între acte
tablouri) se
prin replică, iar replica finală
poate transformaîntregultext sau poate conferi o grilă li receptării(retrospective):
"CATAVENCU [... ] lam avantajul progresului1 Iată binefacerile unui
sistem constituţional!
PRISTANDA.:Curat constituţional!Muzica!Muzica!"(1. LCr\ T. 145).
În commediadell'arte şi În teatrul elisabetanfinalul Înseamnărqerea iluziei
dramatice şi intrarea într-un dialog convenţionalizat,manierizat,de/tipul Plaudite,
hominesl, cu publicul (această situaţie apare şi În vodevilurile ltii,V. Alecsandri),
acest tip de final fiind preluat din comedia antică, Finalul textelor moraliste ori
educative este explicit şi descriptiv, În vreme ce În teatrul contemporan finalul
prelungeşte textul În realitate, astfel Încât cortina care "cade repede asupra
tabloului" nu mai funcţioneazăca graniţă
două lumidistincte.
Există situaţii în care o replică poate functiona.ca mise-en-abîmea întregului
text, explicândacţiunea','Ilansamblu:
"ANCA (sculându-se):Ştiu." un an ai venit şi mi-ai zis: «Anco, mi-ţi
mai trăieşte bărbatul,mă
Vorba ta şi glasul cum mi-ai spus-o mi-au
dat Urijunghi pân inimă;nici nu te luamaltfel,că mi-eraiurât; de-aiate-am
luat, ca să te aduc in sfârşit aici. De ia inceput te-am bănuit, Tot ce-ai
făcut pe urmă, Întâi grija sufletul răposatului,apoi spaimele şi turba ta
când îti pomeneam de el, vorbele tale fără şir tot de omorâtori şi de
termenele până când
pedeapsa, şi visurile tale cu capete de morţi
care te muşcă, şi câte altele puneau mai mult temei bănuielii mele, Mai
întâi, mă hotărâsemsă te curăţ -- ba era să bag şi alt suflet în păcat!
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pe urmăam stat să mă gândescmai bine. [, .. 1(Pauză.)Te-amjudecat, te-al
marturisit, trebuie :IlHi dau acuma pedeapsa ce ti se cade c-ai răpus pe
omul ce mi.;era drag ca lumina ochilor, tu, care ml-al fost urât
totdeauna... •· (1.L.C. T. 241).
Alteori situaţiile sunt În aşa fel construite lncât acelaşl enunţ are semnificatii
diferite pentru personajeşi pentru receptor,lector sau spectator.De altfel, dialogul
dramatic semnifică total numai pentru autor şi receptorul continuu (lector,
spectator), tiind numai parţial decriptat de personaje, pentru care dialogul
funcţioneazădupă legile unul dialog obişnuit sau, cel puţin, aceasta este intenţia
autoruluiatunci când doreştesă creeze.iluzia realului:
"CHIRiTA: Sub şărvtt?.. (Azvârle şervetul.şi găseşte răvaşul În palma
lui Ion) Bată-te cucul, mangosâtulet... lan videţi, mă rog.o-o făcut cu
totul dimprotivăl,. .' (A" o. V, 424).
Personajul dramatic se distinge de celelalte personaje literare prin câteva
trăsături caracteristice:este personajconcentrat,tipizat, funcţionândca o "voce" in
text, În sensul că îşi face cunoscută,parţial sau În intregime,biografiaprin dialog.
Aflându-se În continuă acţiune, el este orientat permanent către .oteriocutor
(celelalte personajesau publicul,care nu răspundeniciodată,ci doar reacţionează),
aşteptând,,<1ne pus, la rândul său, În evidentă,
Textul dramatic este scris.pentru rostire, pentru reprezentare,dar nimeni nu
vorbeşteca pc scenă, nimeninu line tirade'",mai ales În faţa morţii:
"DESPOT(privindÎn fala tuturorcu mărire):[. ..]
Vreţi moarteamea? .. Ucide!i!.. , Dar cu, tristă victimă,
Istoria Moldoviivreu 5-0 scutescde-o crimă,
Să nu poartestigmatulîn ziua renvierii
Căa plătit cu moarte pc Despot,Domnal ţării.
(Scotându-şicoronade pe cap şi aruncând-o)
Mi-aruncdin cap corona! Din mână sceptru-miscot,..
Nu mai sunt Domni... acuma ucideţi pe Despot!
(Toţi rărnânincremeniţi.)"(A., O. VI, 777-778).
Însă limbajuldramaticse înscrie Într-unstil aparte, În care totul este selectat,
combinat, modificat, conform semnificaţiei finale; elementul mobil şi viu din
sceneleteatraleeste premeditat şi construit.
DeosebirileÎntre limbajul dramatic şi cel al rostirii obişnuite se fac tocmai
din perspectivapreorganizăriişi fi construirii dialogului,care are inceput. mijloc,
sfârşit, este reperabilşi presupunevaloare estetică. Astfel că
utilizat
implică funcţie poetică şi valoare stilistică, fiind selectat
de autor.
Remarcămfaptul că, în
enunţurile interogativesunt
decât
într-o tragedie sau Într-o dramă.. În cazu! din urmă
pot primi
răspunsşi accentueazătensiuneadramatică:
1>4
in tiradă,elementele
oralesuntfoartepuţine:apostrofuri
le lirice,expresiile
trrre-ă-terre,
tonul"familiar"
subiiniază
detextulscris,darşi faţădevorbire.
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"ANCA:
Nu tu, cine? r... j Asta ce e? Sângeleăsta al cui
sângelelui Ion? ,," (LL.c', T. 238).

Nu-i

6. Acddente şi deformări ale UmhRjuhd
Acestea au o dublă funcţie În limbajuldramatic:sugerarea limbajuluivorbit
şi caracterizarea personajuluiin a cărui replică apar, Sunt observahile replicile
intrerupte;
.
"ANCA (suind la Gheorghe;foarte repede şi şoptit): Mergi in sat, ia pe
primar şi oricâţi oameni găseşti, spune că te-am trimes eu pentru un
omor" şi vino cu ei.,
GHEORGHE: e7
ANCA: Mergi,Îţi spun". O să vezi... Vino iute!" (1. Le., T. 68),
limbajulfamiliar:
"PRISTANDA:Cum vă spuneam, coane Fănică (se apropie), aseară,
aţipisem niţel după-masă, precum e misia noastră,.. că acuma
dumneavoastră ştiţi că bietul poliţai IHI.reşi el ceas de mâncare, de
băutură,de culcare,de sculare,ca tot creştinul..." (1.Le., T. 68),
utilizarea interjecţiei,greşelile vocabular.'NW
cele gramaticale:
"IPiNGESCU.«... până ce nu vom avea un sufraglu universale.Am zis
şi subsemnezlR. Vent.,studinteÎn drept şi publicist.n"(1. L.C, '1'.18),
ticurile verbale (permanentarepl a lui Trahanache-----"Ai puţintică răbdare... ",
răspunsul "curaJ" al lui Pristanda, răspunsurile lui Farfuridi legate de oră etc.),
elementeleregionale:
"ClBR1TA:Nu ţi-am zâs să mi le faci subţâri?... lan vezi 9ţ1mmi le-ai
meşterit... Parcă-sbuzduganede vel-armaşdin vremeadomnilorgreci!,.,
TIGANCA: Da' Iasă, cuconită, di-s tocmai cum trebuie.zj'Doar ţi..am
mai făcut eu pămătufurişi badanalede sprâncene.
,1 •
CIlIR1TA:Cum ai cârâit'i..;" (A., O. V. 365),
atribuirea unor defectede vorbire etc.:
"
i
"DANDANACHE:Da' de deranz.c.destul! Inchipuieste-tisă vii pe drum
cu birza ţiniţi pestii, hodoronc-hodoronc, zdronca-zdronca., stii,
zdrunţinat!.. , si clopoţeii(gest)... lmi ţiuie urechile,,," (1. L.e., 1'. 129).
Caracterizarea prin limbaj a personajelor este specifică teatrului, dar
eficacitatea utilizării accidentelor şi deformărilor este maximă În comedie65.
Utilizarea faptelor depolisemie, omofonie, ambiguitate În text prelungeşte
quiproquouldin situaţiiledramatice:
"TRAHANACHE:Să-midai voie să nu te crez, Un om competent,care a
făcut serviciipartidului,judeţului, ţării... şi mie, ca amic, mi-a făcut şi-mi
face servicii, dal..; şi să veniţi d-voastră, tot din partid (cu ton de
mustrare aspră) şi să bănuiţi că să vă pronunţaţi cu astfel de cuvinte
neparlamentare... Îmi pare rău " (1.L.e., T. 89),
< lorguIordan,Limba..eroilor"lui 1. L Caragiale,în De la Varlaamla Sadoveanu.
Bucureşti,
E.S.P.LA,1958,p,357-409.
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7. inUhl,uirUeverbale

Textul dramatic se constituie ca un şir de replici, de "interventii" ale
diferitelor personaje ŞÎ are eficacitate numai În cazul În care aceste dialoguri sunt
receptateca îniănţuiri.Acest lucru este uşor de realizat,de vreme ce fiecarereplică
este determinatăde cea (cele) anterioare, lnfluenţând,la rândul său, pe cea (cele)
care urmează.
Un mijloc de creare a absurdului jn textele moderne este renunţarea la
interdeterrninarea logică (şi referenţială) a replicilor, în acest caz, textul se
constituie dintr-o înşiruire de replici de sine stătătoare, Ilotân existenţa unor
personaje egocentrice (golite in fapt de personalitate şi funcţionând asemeni
marionetelor)care nu comunică. În ansamblu, acest tip de text se constitui" ca
metaforăa noncomunicării.
O analiză a textului dramatic, din perspectiva tipurilor de enunţ folosite,
demonstreazăfuncţionareainterogaţiilorşi Il implorărilorca figuri ale limbajului
(generatoarede dialog şi, deci, de acţiune).
La alt nivel, inlăntuirile specifice limbajului dramatic pot fi analizate in
relaţiile interpersonale(notate de pronumele personal ori de persoana verbului).
Astfel, eu şi fu se opun lui el, ca personaj absent, dar prezent la receptarea
dialogului.Textul este concentratpe raportulÎntreeu şi tu (ca interlocutori),
În limbajul dramatic activitatea conversatieieste simbolică şi este receptată
de un al treilea, faţă de care nu se mai ascunde nimic, întâi autorul şi apoi
receptorul,care reconstruieştemereu esentialuldin activitateadialogicăşi cunoaşte
sensul exact al dialoguluireceptatÎn ansarnblu'":
"BRÂNZOVENESCU:Nu-ntelcg.
FARFURIDI:Cum nu-nţelegi?La unsprezecefix...
BRÂNZOVENESCU:Nu, frate, nu-nţeleg daravelile astea cu opoziţia!
Tu ai văzut pe Trahanache întâi, pe urmă pc rnadam Trahanache, şi
eu adineaori am văzut pe poliţaiul, pe Ghiţă, intrând la Caţavencu.. ,"
(1, L.C., T. 79).
În textul dramaticapare astfel un dublujoc: Între eu şi tu (interlocutori),Între
interlocutori şi receptorul care percepe gândurile şi vorbele tuturor personajelor,
conştient fiind că acest lucru este posibil numai datorită faptului că participă la o
convenţie,Problemarelaţiei interpersonale'"este comentatăÎn cadrul lingvisticiiCa
factum privitor la raportul de semne al oricărei limbi. Capacitat, locutoruluide a
se pune pe sine drept subiect, impunândpersoanali doua celui care i se adresează,
de fapt relaţiei dintre eu şi tu, este consideratădrept punct de naştere II limbii, ca
mijlocde comunicare'".
---_._------_._-Philosophie
MCf. FrancisJacques;Dialogique.
Recherches
IOf(iqlll'!s
sur le
d'aujourd'hui,
Paris.Presses
Universiteires
deFrance,1979,
r,7cr. M.Bahtin,
PoeticaluiDostoievski.
Bucureşti,
Editura
Univers,
1976
6RCI'.EmileBenveniste,
Pmbl;;me"
tit:'linguistique
gbthall'.Paris.Gsllhnard,
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8. Concentrarea efectelor
în limbajul dramatic relatia Între text şi reprezentare impune trăsături
specificetextului scris, astfel încât eficacitateasa să tie maximăÎn reprezentare.De
aceea autorul dramatic încearcă să mărească această eficacitate prin crearea şi
concentrarea efectelor dramatice. Elementelede creare a efectelor apar În replici,
augmentarea lor fiind posibilă prin didascalii şi prin elemente ce trimit la
paraverbal. Spre deosebire de celelalte limbaje literare, limbajul dramatic
concentrează'" aceste efecte (aranjate în ierarhii) conform intenţiei auctoriale de
influentare a receptoruluişi potrivit economiilorreprezentării(într-un timp şi un
spaţiu determinate).
Există astfel În text aşa-numiţii "timpi morţi", falsul dialog, în care unul
dintre interlocutoriare rolul de a stimula discursul celuilalt" (relaţia este vizibilă
Între protagonist şi confident) ori replicile de prezentare a celorlalte personaje:
("SPIRIDON /singur, intră din dreapta făcându-şi o ţigarăj/: Măăă! AI dracului
rurnân şi jupânul nostru! Bine l-a botezat cine l-a botezat «Titircă Inimă rea». Ce
are el cu mine?" IL L. C., T. 18/)ori cele de concentrare'1 situaţiei"; ca În replica
finală a Ancăi din Năpasta.
9. Forme ale limbajului dramatic
Monologulşi aparteul, pe de o parte, tirada şi sentenţa,pe de altă parte, sunt
forme prin care limbajuldramaticse distanţeazăde celelalte limbaje,având funcţia
de a realiza şi concentraefectele,de a dinamizasau de a prelungiacţiunea,operând
ca artificii ale veridicităţii,În interiorultextului,mărindu-ieficacitaţe;t
Monologul şi aparteul sunt moduri de exprimare a interiorităţii,deosebirile
dintre ele fiind date de dimensiuneşi de explicarea funcţiei conative
În relaţia cu
I
receptorul (lector sau spectator), mai intensă în cazul aparteului (care presupune
complicitatea receptorului, captarea bunăvoinţei acestuia şi utilizat cu
preponderenţăÎn specii comice), mai convenţionalăÎn cel al monologului(în care
personajul,singur În scenă, îşi exprimăgândurile dinainteapublicului;este specific
speciilor grave - tragedia, drama). Tirada (deosebită de monolog prin faptul că
personajul se adresează.tuturor celorlalte personaje într-un discurs cu mesaj
patriotic ori moral-educativ) şi sentenţa evidenţiază artificialitatea limbajului
dramaticîn raport cu limbajulvorbit, caracterulsău convenţionalşi premeditat.
69"Unedescaracteristique
principales
dulangage
dramatique,
la concentration
deseffets,Ăla
limite.onpeutdirequedanscertains
textestoutesteffet..." (P.Larthomas,
01'.CÎt,
, p.284),
70Dialogul
JupânDumitrache
-- Ipingescu
dinO noaptefurtunoasă;
replicilepersonajului
ŞtefancelMaretaţiidealetuturorcelorlalte
personaje
dinApusdesoare.
11Împreună
cu replicilede prezentare
a celorlalte
personaje,
acesteaformează
aşa-numitul
"decorvorbit",
comparabil
cudidascaliile
sonore
dinteatrulradiofonic
(cf Mariana
Net.art.cit.,p.367).
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OAIRIELA

Aceste forme ale limbajuhilpot apărea şi in alte genuri. Sec flcitatealor in
cadrul limbajului de care ne ocupăm este conferită de context} Ş de flnalitatea
textuluidramatic.
lntrno analiză comparată a unor texte aparţinând celor trei genuri literare,
epic, liric, dramatic, observăm in cazul fiecăruia prezenţa elementelor SP!llio.
temporale, ale mişcării, ale gestualităţii, ale relaţiilor interpersonale file
personajelor,dar, în textul dramatic, aceste elemente sunt selectate şi combinate
intenţionat,fiind concentrateşi orientate spre reprezentare,intr-o organizareIl lor
pentrudezvăluirea,evolutiaşi rezolvareaconflictului,prirlintermediulpersonajelor
in acţiune.
Acesta este "modelul",imagineageneralăIl limbajuluidramatic.Acesteasunt
ntărcile Timbejtrlui,prezente, cu diferente specifice, În orice piesă de teatru,
indiferentde epoca În care a fost scrisă.
O evoluţie, o cristalizareIl acestui mod de exprimareartistică există, fireşte:
de la primele reprezentăricare Însemnauevocarea zeului (personaj) şi fi faptelor
sale (timpul trecut) la piese in care totul se desfăşoarăîn prezent, Ilie ('1nunc (din
punctul acesta de Vedere comedia se transformă mai repede), şi Id'rsOfIll;eh'
acţionează, De la primele concursuri de teatru şi până la Poetica lui Aristotel.
limbajuldramatic s-a definitivatşi nici nu Il mai suportatschimbăride esenţă (fără
ca aceasta să Însemne "moartea" genului), deoarece, "ca şi liricul şi narativul,
dramaticul este o colecţie ierarhizatăşi instituţionalizatăde procedee,deci o serie
finităşi descrlptibilăde mecanismeşi convenţii,susceptibilede manifestareprintr-un
limbaj cu caracteristicispecifice,care se pot combinaîntr-un număr teoretic infinit
de variante"n.
Desacralizat, teatrul şi-a continuat existenţa ca specie literară cu trăsături
specifice'". A reuşit totuşi să-şi păstreze "magia" datorită faptului că, prin
reprezentare,permite desfăşurareain realitate Il unei lumi secunde, imaginarulse
concretizează,concurând realitateaşi oferind receptorilor iluzia realităţii in esenţa
sa. "UrtTl€:"
ale teatruluicu funcţiemitică şi/sau magicăse păstreazăin folclor.
ABREVIERI
BIBLIOGRAFICE
A.,O. V.VI.VII'" V.Alecsandri.
Opere.V.VI.VII.Teatru,editiecriticădeQeorgcla
RădulescuDulghcru,
BUC\lfcŞti,
Editura
.•Minerva",
1971,1979,1981.
R. 1'. 1,II :: LucianBlaga,Teatru.Proză,1-·11.
antologie.
prefaţăşi bibliografie
de GeorgeOanl\.
Bucureşti,
Editura
,.Albatros·',
1972.
72Cf. MichaelRiffaterre,
Fonctionsde clic"l dam la proselilterqieconventionelle,
Îll
"Cahiers
del'A.LE.F.",
martie.
nr,16.p,81..95.
73Mariana
Net,op.clt.,1>.365,
74"Textuldramatic
estedecio colectie
neapărat
ierarhizată
desemnale
aleuneilumivirtuale.
esteproieciaunuiactdecomunicare
şi/saua unuiaerdediscurs,
nunumairezultatul
acestora
1·· 1.
oricelecturăa unuitextaflarsub incidenta
dramaticului
fiindin primuldIndo reprezentare
Il
acestuia"
(ibidem,
p,366).

BDD-A1340 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.171.220 (2023-01-09 07:17:33 UTC)

113
1.L.C.•T.... I. L. Caragiale,
Teatru,ediţiefrtgrljltii
tieAI.RosettI,
ŞerbanCioculescu.
LIviuCiilln,
Bucureşti,
Editura
"Minerva'"
1976.
V.• A. ... MateiVlşnlec,Angajarede clovn,tu Ceamaibunăplesdromdneascd
a anului/991,
Bucureşti.
Editura
"Unitext'"
1993.
tE LANGAoltDRAMATIQtJE
RESUME
L'cuvrage
metendlscussion
destraftsdistinctifs
de ce langage,
deeeuxquls'cnsulvent
d'IJI1
eMinent
specifique:
la finalitedela representatton,
Parconsequent,
dansle textedramatique
(!critil y
Il.desmarquee
dela representatlon,
quiluiconfsrent
sonindivldualite
parrapportauxautrestypesdu
lal1gage
Utteralre.
Institulul
deFilologie
Rom&ni1
"Â.Philippide"
Iaşt,str.Codre.ţcu,
nr.2

BDD-A1340 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.171.220 (2023-01-09 07:17:33 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

