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Introducere. Cercetarea  doctorală  prezentă  este  destinată  studenților  din

Facultățile  de  teatru  și  actorilor  tineri  și  vizează  ca  obiectiv  final  realizarea  unui

instrument de analiză pentru realizarea unui personaj, o schemă care să poată fi aplicată

spre  a  deduce  nucleul  personalității  unui  caracter  dramatic.  Cercetarea  a  urmărit

realizarea unei metode practice prin pași concreți, care să-i pe sprijine tinerii actori în

drumul lor către un personaj. Metoda poate ajuta la construcția unui rol din perspectiva

caracteristicilor  nucleului  unei  personalități,  analizate  din  informațiile  cu  caracter

psihologic rezultate din textul dramatic și furnizează totodată elementele necesare unor

alternative interpretative noi și coerente în raport cu dinamica psihologică, congruente

în expresie scenică.

Analiza  realizată  se  află  la  granița  actoriei  cu  psihologia,  propunându-și  să

considere  personajele  shakespeariene  remarcabile  ca persoane reale,  cu caracteristici

psihologice  complexe  și  comportamente  care  să  poată  fi  înțelese  din  perspectiva

nucleului personalității acestora, atât în procesul de studiere a unui rol, cât și din postura

de spectatori.  Psihologia are numeroase studii fundamentale dedicate acestui demers,

din care au fost selecționate cele mai importante, care sunt rezumate în primul capitol

prin esențializarea  înțelegerilor  lor  dominante.  Dimensiunii  psihologice  – folosită  ca

instrument  de  cercetare  –  i-au  fost  adăugate  și  analiza  emoțiilor,  un  domeniu  de

cercetare relativ nou, născut din studiile lui Paul Ekman, pe care l-am situat în centrul

gândirii conceptuale a tuturor acestor interpretări.

Din dramaturgia shakespeariană am ales eșantioane de piese și personaje care să

reprezinte cele trei orizonturi dramatice ale creației shakespeariene, precum Tragediile,

Comediile și Piesele istorice.

Personajelor  esențiale,  selectate  pentru  această  analiză  experimentală  am

încercat să le descifrez și să le descriu nucleul personalității, pentru ca să le înțeleg apoi

caracteristicile comportamentale și acțiunile pe care le făptuiesc. Unele constatări pot

părea neașteptate, altele însă nu. Consider că prin această analiză se poate deschide o

nouă cale de interpretare apelând la teorii psihologice esențiale și se poate oferi celor

interesați  posibilitatea  de  a  descoperi  o  alternativă  de  construcție  interpretativă  cu

ajutorul acestor instrumente ale psihologiei și de analiză a emoțiilor unui personaj.

Cercetarea reprezintă un început care așteaptă validarea acestui tip de analiză din

partea actorilor, pedagogilor și a criticilor. 
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Primele  două  părți ale  Tezei  de  doctorat  –  prima  dedicată  Fundamentelor

teoretice  și  a  doua – Practicii  teatrale  interpretative  -  se  constituie  într-un întreg  în

efortul de definire și utilizare a cunoștințelor referitoare la Nucleul unei personalității în

actorie.  Capitolul  trei  descrie  metodologia  cercetării,  în  patru  se  ajunge  la  nucleul

personalității unor personaje remarcabile din dramaturgia lui William Shakespeare, în

Capitolul cinci se oferă sugestii de alternative interpretative, bazate pe informațiile cu

semnificație  psihologică  care au fost  analizate.  În final,  este descris  instrumentul  de

analiză propus studenților în procesul de învățare și de studiu a unui rol.

Pentru ca această cercetare să fie în folosul tinerilor actori,  pentru o coerentă

exprimare scenică trebuie să fie înzestrați și cu o capacitate de analiză în profunzime și

de  înțelegere  temeinică,  precum  și  cu  o  inteligență  dinamică,  pentru  a  descifra

străfundurile psihologice ale personajului pe care îl au de interpretat.

*
Fundamentele teoretice ale lucrării parcurg câteva dintre punctele de vedere

științifice  semnificative  privind  personalitatea  actorului  și  propun  o  metodă  de

înțelegere  și  abordare  a  caracterelor  personajelor,  pentru  ca  cei  care  studiază  arta

actoriei să înțeleagă ce anume trebuie dezvoltat și suprimat în interpretare, pentru ca

personajele să fie în acord cu o realitate psihologică explicabilă și comprehensibilă.

Cum reușește un actor să prezinte astfel de roluri într-un mod realist? Are el

abilități cognitive și afective neobișnuite sau doar învață în școală tehnicile necesare?

Răspunsul necesar este complex și implică deopotrivă zestrea sa nativă, educația și o

pregătire constantă, ca în orice altă artă interpretativă. 

Interesul  psihologiei  pentru  actorie,  deoarece  doar  această  știință  poate  oferi

răspunsuri, este relativ recent. Unii autori au investigat existența semnelor timpurii ale

talentului actoricesc și abilitățile psihologice necesare pentru interpretare sau au încercat

să afle dacă practica actoriei îmbunătățește procesualitatea psihică și în mod deosebit

memoria1. Alți cercetători au  demonstrat că atunci când copiii interpretează în sala de

clasă povești, se consolidează înțelegerea orală a acestora, limbajul și abilitățile lor de

citire, prin comparație cu cele ale copiilor care doar citesc aceleași povești2.

1 Noice, T., Noice, H. (2006). Artistic performance: Acting, ballet andcontemporary dance. In K. A. Ericsson, N.
Charness, R. R. Hoffman, and P. J. Feltovich (Eds.) The Cambridge handbook of expertise and expert  performance.
Cambridge, England: Cambridge University Press.
2 Podzlony, A. (2000). Strengthening verbal skills through the use of class-room drama: A clear link. Journal of
Aesthetic Education, vol. 34(3-4),pp. 239-275.
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În Capitolul I sunt trecute în revistă fundamentele teoretice ale unui model de

înțelegere  a  nucleului  personalității  unui  caracter  dramatic,  care  conțin  concepte  și

constructe  ce  pot  ajuta  pe  un  interpret  în  demersul  său  de  a  surprinde  esența

personalității unui personaj, atunci când are la dispoziție numai replicile acestuia, așa

cum se întâmplă în dramaturgie.

În  opera  lui  Shakespeare  există  972  de  personaje  și  fiecare  este  perfect

individualizat,  așa  cum  sunt  persoanele  din  viața  reală.  Interpretarea  actoricească

presupune asumarea  unei  alte  personalități,  cu  trăsături  speciale  de personalitate,  cu

calități și caracteristici distincte. Fără înțelegerea prealabilă a acestei „alte personalități”,

un actor nu poate da viață acelui rol. Așadar, înțelegerea geografiei unei personalități

are nevoie de o abordare didactică pentru perceperea ei și de o analiză a părților sale

componente pentru a realiza o sinteză a atributelor care o compun. 

Personalitatea  normală,  accentuată,  patologică.  După  Gordon  Allport3,

personalitatea  înseamnă  organizarea  dinamică  din  cadrul  acelor  sisteme  psihofizice

care determină caracteristicile comportamentului și gândirea și a doua: caracteristicile

sau amestecul de caracteristici care fac o persoană unică4. 

Primul pas în înțelegerea unui caracter înseamnă surprinderea tipologiei căreia îi

aparține  și  apoi  redarea  unicității  sale.  În  analiza  acestor  caractere  dimensiunile

personalității  trebuie  să  fie  organizate,  din  această  perspectivă,  pe  trei  categorii:  1)

fundamentale, 2) patologice și 3) secundare.

Personalitatea reprezintă esența a ceea ce este exprimat prin intermediul artei

dramatice,  aceasta definind doar felul în care o persoană reacționează într-o situație,

cum se apără de adversități, cum își alege cariera, capabilă într-un mod unic5, deoarece

fiecare persoană posedă calitățile într-un mod unic.

În  majoritatea  cazurilor  psihologii  nu  analizează  personalitatea  oamenilor,  ci

individualitatea  acestora,  depozitarul  personalității  lor  sau trăsăturile  psihologice  din

care rezultă originalitatea comportamentului, adică ceea ce îl face pe un individ diferit

de un altul6.  Aceste trăsături  conțin abilitățile,  temperamentul,  caracterul  și  talentele

indivizilor.  Această  cercetare  urmărește  Temperamentul,  Trăsăturile  cardinale,

Potențialul  de  schimbare  a  personalității  și  Sistemul  comportamental  prin  care  se

3 Allport, G. (1981). Structura si dezvoltarea personalitatii. Editura Didactica si Pedagogica
4 Allport, G. (1961). Pattern and growth in personality. Holt, Reinhart and Winston
5 Engler, B. (2014). Personality Theories, An Introduction. Wadsworth: Cengage Learning
6 Feist, J., Feist, G. (2006). Theories of Personality. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
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manifestă  personalitatea și abilitățile  unui personaj.  Temperamentul vizează viteza și

flexibilitatea proceselor psihologice, capacitatea de a acționa în activități îndelungate și

starea de spirit. Caracterul este un sistem stabil pentru un individ care devine expresia

comportamentală  caracteristică,  depinzând total  de temperament  și de modul în care

individul  a  fost  crescut  și  educat.  Înclinațiile  și  interesele reprezintă  combinații  de

motive stabile (cerințe) și orientări ale personalității în situații variate. 

Trăsăturile personalității sunt stabile și ele predispun persoana să acționeze într-

un  anumit  mod,  indiferent  de  situație,  ceea  ce  înseamnă  că  trebuie  să  fie  coerente

situațional  și  în  timp,  însă pot  varia  în  funcție  de persoane.  Domeniul  de interes  al

acestei  analize  îl  reprezintă  personalitatea  accentuată,  concept  introdus  de  Karl

Leonhard (neuropsihiatru german – 1972) care a definit-o ca serii de însușiri (trăsături)

ce  depășesc  media  prin  intensitatea  lor,  fiind  favorizate  ca  frecvență  a  manifestării.

Acestea sunt plasate la granița dintre normalitatea psihică și patologică, fiind rezultante

ale  unor  factori  cumulați,  precum  constituția  morfologică,  influențele  sociale,

educaționale și culturale care impactează indivizii în timpul experiențelor de viață ale

acestora.

Personalitățile accentuate depășesc media, favorizând o pregnanță a respectivei

manifestări.

Tulburările de personalitate reprezintă un tipar pervaziv care se manifestă pe

toți versanții personalității (paranoidă, schzoidă, histrionică, borderline, narcisică etc).

Emoțiile – de la general-umane la interpretarea acestora

Emoțiile sunt stări biologice generate de modificările neurofiziologice asociate

în  mod  diferit  cu  gânduri,  sentimente,  răspunsuri  comportamentale  și  un  grad  de

plăcere/mulțumire sau neplăcere/nemulțumire, fiind sunt alcătuite din:

 Precondiție (contextul care influențează experiența emoțională)

 Eveniment (se întâmplă în realitate sau în minte)

 Declanșator (descrie combinația de potrivire automată a evaluării cu un

scenariu  universal  sau  achiziționat  în  baza  personală  de  date  a

individului)

 Baza de date perceptuală (felul în care individul vede lumea și are ca

rezultat o istorie personală sau un scenariu universal. Aceste scenarii sunt

întărite  de  experiențe  emoționale  repetate,  unele  moștenite,  altele

achiziționate).
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Pe această teorie perceptuală se bazează metoda lui Stanislavski.

Starea emoțională descrie emoția care include schimbările fizice și psihologice,

iar situația emoțională are o semnificație diferită pentru un actor de cea a personajului.

Pentru un interpret, emoțiile se rapotează la contextul fictiv, numit situația personajului

sau situația dramatică. 

Emoțiile actorului se încadrează în categoria celor general umane și fac obiectul

teoriilor emoțiilor psihologice.

Emoțiile sarcină reprezintă o categorie subsumată acestora. 

Emoțiile și expresivitatea corporală 

Pregătirea actorilor se concentrează pe antrenamentul vocii, minții și al corpului.

Tehnica  Alexander aplică  strategii  specializate  de conștientizare  a  corpului  pentru  a

corecta  tensiunea  inutilă  la  actori  și  non-actori.  Tehnicile  lui  Jacques  Lecoq,  Mima

corporală  a  lui  Étienne  Decroux,  punctele  de  vedere  ale  lui  Mary  Overlie  și  ale

profesorilor de actorie Anne Bogart și Tina Landau, precum și Metoda de antrenament

Suzuki, antrenează actorii să lucreze prin disciplină, forță și focus.  Tehnica Williamson

este cunoscută  sub  numele  de  „procesul  fizic  al  comunicării  în  actorie”7,  Analiza

mișcărilor  Laban  este  un  limbaj  pentru  observarea  mișcării  și  o  tehnică  de  acțiune

dedicată,  iar  tehnicile  de  Expresivitate  facială au  fost  explorate  de  Paul  Ekman  și

colaboratorii săi. 

Model didactic propus pentru înțelegerea personalității caracterelor

Acest model pentru înțelegerea nucleului personalității  personajelor dramatice

are la bază: teoria sarcinii emoționale (task-emotions - Konijin, 2000), teoria expresiei

emoționale  (Ekman,  în  2016),  teoriile  rațional-emotive  și  abordările  cognitive  ale

emoțiilor,  precum și teorii ale personalității  elaborate de Schmiescheck (în 1970) și

Millon (în 2001).

Tabel 1. Schema de înțelegere a personalității personajelor dramatice

Niveluri de 

punere în scenă

Aspecte ale stilului 

de interpretare

Solicitări pentru 

executarea sarcinii de 

interpretare

Sarcini de interpretare

1. Persoana A se lăsa purtat de Cunoștințe cu privire la Crearea în imaginație a unui 

7 Tehnica Meisner necesită ca actorul să se concentreze total asupra celuilalt actor de parcă el sau ea ar fi real și ei
există doar în acel moment.
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actorului emoțiile 

personajului

(empatie cognitivă)

emoțiile de zi cu zi

(teoria minții)

model intențional al emoțiilor

personajului

(empatie)

2. Modelul 

intern

Asemănare între 

actor și personaj

Adecvarea și flexibilitatea 

instrumentului expresiv

Prezintă expresii emoționale 

credibile și convingătoare

3. Portretizarea 

personajului

Design tehnic Comportamentul 

personajului devine 

automat

Repetă o formă mai mult sau 

mai puțin fixă

4. Arta actorului Aplicarea sarcinilor 

emoționale

Realizarea prezenței Creeză iluzia spontaneității
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Partea  a  II-a a  cercetării  se  referă  la  aspectele  practice,  considerând  că

utilizarea  unor  metode,  tehnici  și  instrumente  psihologice  poate  oferi  un  ghidaj

regizorilor și tinerilor actori pentru conturarea unor personaje autentice, dublată de o

schemă didactică de abordare a înțelegerii și interpretării.

Scopul  cercetării reprezintă  elaborarea  unor  alternative  interpretative  pentru

unele caractere remarcabile din opera lui Shakeaspeare. 

Obiectivele operaționale sunt:

1. Investigarea unor modalități  de reprezentare a personalităților dramatice cu

ajutorul metodelor și tehnicilor psihologice, pentru a sprijini actorul în înțelegerea și

redarea scenică a unor comportamente esențiale prin realizarea unor scheme de analiză a

caracterelor dramatice cu scopul creșterii expresivității și autenticității;

2. Identificarea unor modalități prin care teoriile și instrumentele psihologiei pot

sprijini înțelegerea și reprezentarea unor personaje esențiale;

3. Oferirea unei metode practice de înțelegere care să ajute studenții actori în

demersurile lor către interpretarea unui personaj.

Ipoteza de cercetare presupune că personalitățile shakespeariene esențiale pot fi

investigate psihologic ca în cazul unor persoane fizice reale, cu ajutorul psihologiei.

Eșantionul folosit pentru cercetare 

Am ales  12  personaje  remarcabile  din  dramaturgia  lui  Wiliam Shakespeare,

după cum urmează:

I. Hamlet, Othello și Emilia, Romeo și Julieta, Macbeth și Lady Macbeth –

din tragedii;

II. Catarina (Îmblânzirea scorpiei),  Puck și Titania (Visul unei nopți de

vară) și Malvolio (A douăsprezecea noapte) – din comedii;

III. Richard al  II-lea,  Henric  al  VI-lea,  Richard al  III-lea –  din  dramele

istorice.

În analiză au fost abordate patru dimensiuni ale personalității, într-un construct

alcătuit din: Temperament, Trăsături cardinale, Model clinic și Analiza atitudinilor.

Înțelegerile acestor dimensiuni sunt următoarele:

I. Temperamentul reprezintă  latura  dinamico-energetică  a personalității,

exprimând  cantitatea  de  energie  de  care  dispune  subiectul  uman  și

modalitățile proprii de fi activ și este analizat prin sistemul lui Berger,

care  este  o  sinteză  a  trei  factori:  emotivitatea  (intensitatea  reacției



emoționale);  activitatea  (durata  efortului  susținut);  rezonanța  (ecoul

reprezentărilor în conștiință);

II. Identificarea trăsăturilor cardinale;

III. Modelul  clinic de  identificare  a  personalităților  accentuate;  un model

care oferă actorului posibilitatea de a interpreta personajul într-un mod

veridic,  bazat  pe  principiul  autenticității  născută  din  potrivirea

trăsăturilor  când  acestea  depășesc  un  prag  clinic  (ex.  la  Othello  -

complexul de inferioritate care generează gelozia patologică, la Hamlet -

caracterul  depresiv  care  basculează  în  pusee  maniacale,  la  Catarina  -

histrionismul demonstrativ care devine submisivitate și dependență când

se lovește de personalitatea puternică a lui Petruchio);

IV. Analiza  atitudinilor  personajului  reprezintă  latura  orientativă  a  unei

personalități și aspectul cel mai vizibil al comportamentului relațional.

Componentele atitudinale sunt:

a. Postura, poziția pregătitoare a corpului sau expresia semnificativă;

b. Modalitatea de a exprima opiniile;

c. Comportarea conștientă în exercitarea unui rol;

d. Caracteristica dominantă  manifestată  constant  și  involuntar  în

exprimarea rolului (comprehensiv, amenințător, încurajator, autoritar,

democratic);

e. Predispoziția de a emite judecăți și a adopta poziții specifice.

Planul cercetării

În această  cercetare am analizat  unele personaje esențiale din dramaturgia lui

Shakespeare ca persoane reale care își trăiesc experiențele proprii  de viață;  deoarece

subiecții acestei cercetări nu pot fi chestionați despre opiniile și trăirile lor, demersul

științific  este  de  tip  deductiv,  folosind  ceea  ce  avem  la  dispoziție,  adică  textele

shakespeariene.  Răspunsurile  sunt  multidimensionale  și  complexe,  fiind  născute  din

coroborarea mai multor resurse de investigare. Datele calitative obținute din cercetarea

acestor resurse surprind experiența trăită a personajului în bogăția și dinamica imaginată

de dramaturg. 

Actorul devine în acest caz cercetătorul care se raportează la personajul său ca la

o  persoană  adevărată.  Principalele  sale  obiective  vizează  atitudinile,  modelul



comportamental,  experiențele individuale,  aspectele  culturale,  comunicarea verbală și

non-verbală.

Cercetarea  particularităților  psihice  ale  personajelor  shakespeariene  esențiale

presupune:

1. Focus pe semnificațiile comportamentelor importante ale acestora;

2. O  relație  a  cercetătorului-actor  cu  personajele  investigate  și  nu  analiza

fenomenelor psihice;

3. Rolul  central  al  cercetătorului-actor  în  procesul  investigării,  influența  lui

asupra viziunii personajului și a interpretării datelor;

4. Cercetătorii-actori  se  identifică  cu  participanții-personaje,  colaborarea  cu

aceștia fiind prin mijloace empatice;

5. Obiectivele  sunt  reprezentate  de  înțelegerea  modului  de  gândire  asupra

resorturilor  comportamentale  și  atitudinale  ale  personajelor  în  situațiile

scenice concrete;

6. Interesul major este de a raporta reprezentarea scenică la viața reală;

7. Cercetarea este realizată printr-o relație între cercetătorul-actor și personajul

studiat;

8. Modul  de  reprezentare  a  realității,  punctele  de  vedere  ale  personajelor  și

modalitățile  de  expresie  ale  acestora  reprezintă  centrul  demersurilor

științifice întreprinse;

9. Cercetarea de tip calitativ nu își propune să confirme o anume ipoteză, ci

doar să descopere un adevăr.

Din punctul  de vedere al  eșantionării,  am ales  personajele  în calitatea  lor de

subiecți  ai  cercetării,  luând  în  calcul  perenitatea  dramaturgiei  lui  Shakespeare,

diversitatea  genurilor  (tragedii,  comedii,  piese  istorice)  și  complexitatea  caracterelor

sale.

Reperele acestui demers de cercetare au fost următoarele:

1. Scopul,  adică  descrierea  personalității  unor  caractere  esențiale  din

dramaturgia lui W. Shakespeare;

2. Datele sunt prezentate în formă de cuvinte și imagini;

3. Cunoștințele anterioare au fost considerate drept generale și vagi, așa cum

sunt ele pentru actorul tânăr/student;

4. Cercetătorul-actor se implică subiectiv în problematica analizată.



Capitolul IV este dedicat analizei personajelor, grupate pe genuri dramatice:

Tragedii: Hamlet, Othello, Romeo și Julieta, Macbeth;

Comedii:  Îmblânzirea  Scorpiei,  Visul  unei  nopți  de  vară,  A  douăsprezecea

noapte;

Drame istorice: Richard a II-lea, Henric al VI-lea, Richard al III-lea. 

Fiecare personaj a fost analizat din perspectiva temperamentului, procesului de

schimbare psihologică, comportamentele decisive și dinamica emoțională. Cercetarea a

avut o funcție de fundament pentru elaborarea Capitolului V.

Capitolul  V prezintă  propuneri  de  ALTERNATIVE INTERPRETATIVE ale

unor roluri  esențiale  - în esență chiar Scopul Lucrării,  acela  de a descoperi  tinerilor

actori modalități noi de abordare a unui rol și a sugera ce profiluri psihologice și nuclee

ale  personalității  trebuie  redate  pe  scenă.  Pornind  de  la  constatările  psihologice

identificate în capitolul dedicat personajelor shakespeariene, analiza recomandă un tip

de comportament scenic rezultat din profilul constatat al personajului. Nu s-a dorit o

lucrare referitoare la CUM să fie interpretat Macbeth, ci cum se comportă un personaj

nevrotic ca Macbeth, cu o conștiință fracturată la întâlnirea cu momentele de referință

ale vieții sale, precum: prezicerile vrăjitoarelor, înfăptuirea unei crime, visele tulburate

de apariția unor fantome sau întâlnirea cu propria moarte. Astfel de situații trebuie

interpretate NU dintr-o intuiție de artist, ci din înțelegerea unui profil psihologic și a

nucleului personalității sale, care sunt momentele decisive în procesul de construcție a

caracterului, a unui tip de mesaj și a unor semnificații comportamentale care trebuie să

ajungă la spectatori, în acord cu structura personalității caracterului dramatic adus pe

scenă.  Pentru  un  actor  este  importantă  cunoașterea  caracterelor  psihologice  ale

personajului  pe care îl  interpretează,  deoarece  pe arhitectura  acestor  caracteristici  el

trebuie să transpună propriul talent actoricesc. Regizorul și actorul trebuie să înțeleagă

ce comportament naște un tip de natură psihologică și cum trebuie acesta realizat scenic

pentru a realiza o interpretare veridică.

Capitolul final își propune să valorifice, așadar, înțelegerile psihologice analizate

și dezvoltate în analizele anterioare.

 Hamlet. Personajul a fost descris și interpretat ca un depresiv afectat de o

depresie  structurală  profundă,  precum melancolia.  Această  manieră de

interpretare  contrazice  însă  textul  shakespearian,  care  precizează  că



Hamlet  nu  fusese  trist  (melancolic)  înainte  de  moartea  tatălui  său.  O

alternativă interpretativă îl prezintă pe Hamlet în travaliul de doliu, iar

acest doliu este însoțit de episoade psihotice, precum apariția Fantomei

tatălui.  Depresia  provocată  de  pierderea  tatălui  are  și  manifestări

maniacale  și  se poate afirma că îmbracă un profil  bipolar,  de psihoză

maniaco-depresivă.  Din acest  motiv,  Hamlet  poate fi  interpretat  ca un

personaj  plin  de  energie,  departe  de  reprezentarea  sa  clasică. Nucleul

personalității  sale  este  al  unui  melancolic  în  aparență,  desfășurarea

intrigii și analiza psihologică deschizând piste interpretative bipolare, un

traseu  depresiv-maniacal,  cu  episoade  de  decompensare  psihotică

ocazionate de travaliul în doliu și ideația de răzbunare. În oricare dintre

alternativele interpretative abordate, este nevoie de coerență care să țină

seamă de instanțele psihice implicate: un Hamlet melancolic și rațional,

pasiv în fața destinului spre care îl mână scenariul, un Hamlet bipolar,

uman,  victimă benignă  a  balansului  maniaco-depresiv,  care  îl  face  pe

acesta  să  ia  decizii  fatale,  sau un Hamlet  în  plin  conflict  de complex

oedipian,  ezitant  și  indecis,  crud  precum  un  copil,  dar  care  iese  din

complex odată cu moartea mamei, împlinindu-și cu seninătate destinul. 

 Macbeth. Cele două personaje Macbeth pot fi interpretate în oglindă, cu

grijă pentru evoluția lor în reciprocitate (unul urcă scara valorilor morale

– a propriului Supra-eu, iar celălalt de prăbușește în abis).

 Romeo este  un  caracter  romantic,  instabil,  pasional,  cu  izbucniri

temperamentale (chiar violente uneori). Alternativa interpretativă are ca

fir  central  răspunsul  la  întrebarea  dacă  acest  personaj  este  supus

schimbării  sau  nu.  Din  text  nu  se  poate  deduce  acest  fapt,  de  aceea

varianta interpretativă e singura care oferă spectatorului un răspuns. 

 Julieta. Alternativele interpretative vor decide gradul de maturitate atins

de  acest  personaj  feminin.  Ea  poate  rămâne  în  final  o  adolescentă

îndrăgostită sau poate parcurge un drum al unei maturizări rapide.

 Othello are o structură de personalitate rigidă, care ar trebui să transpară

și  din  paraverbalul  lui.  Provocarea  interpretativă  este  de  a  transmite

vulnerabilitatea existențială a acestui străin.



 Malvolio. O variantă interpretativă posibilă ar conduce publicul către o

soluție moralizatoare în care Malvolio este victima unui comportament

crud din partea celorlalți sau una în care primește ceea ce merită. Cheia

se află în debutul piesei, unde Malvolio poate îmbrăca haina unui nebun

(de  care  ceilalți  râd  cu  cruzime)  sau  a  unui  personaj  abuziv  (care

primește o lecție). Studenții pot exersa evoluția acestui caracter conform

modelelor clinice, pornind și de la semnificația numelui. 

Malvolio este supus tensiunii interne a dorinței de a se transforma din

solemn - în labil, din ascuns - în incompatibil, din de încredere - în incert.

Utilizând același model, mecanismele sale de apărare se transformă de la

o formațiune reacțională, când atacă pe toată lumea, la regresie (frica din

dulap),  când stilul  cognitiv  sobru devine  fluctuant,  conduita  personală

paradoxală, iar disciplina un spasm. Supus stresului exterior și tensiunii

interne, Malvolio se transformă din conștiincios-compulsiv în capricios-

bordeline.

 Henric al VI-lea. Alternativele interpretative îl pot reprezenta pe acest

personaj ca pe o victimă a contextului istoric sau o victimă a propriului

său mod de a fi. Inadecvarea și schizoidia (detașarea, disocierea) pot fi

interpretate în diferite grade. În reprezentarea caricaturală, Henric al VI-

lea este asemănător unei  creaturi  care levitează din neputința  de a sta

ancorat în realitate, într-o stare de negare din care nu reușește să iasă nici

în ultimul ceas.

 Richard al III-lea este un psihopat, un reprezentat al triadei întunecate.

Alternativele  interpretative  ale  acestui  psihopat  depind de  accentuarea

unei  trăsături  dominante:  machiavelismul  manipulator,  sadismul  și

paranoia. În plus, el are și o diformitate fizică, aceasta putând fi sau nu

accentuată. Interpretările moderne sunt subtile, cu accent pe diformitatea

morală. O variantă interpretativă este cea în care pe măsură ce personajul

se  dezvăluie  caracterial,  diformitatea  fizică  se  estompează,  ca  și  cum

adevăratul  sine s-ar releva,  în  timp ce diformitatea fizică  este folosită

numai  ca  pretext  pentru  actele  sale.  Referitor  la  balansul  diformitate-

morală – diformitate fizică, o alternativă interpretativă s-ar putea realiza

prin  schimbarea  focusului  de  la  diformitatea  fizică  estompată,  la



diformitatea fizică în creștere ca intensitate. De la scena „Mi-am pus în

gând să fiu un ticălos” și până la scena finală a morții, eroul traversează

etape în care expresivitatea diformității sale ar putea să sufere o inversare

a  polilor  de  la  diformitatea  fizică  pregnantă,  vizibilă,  la  diformitatea

morală exprimată prin comportament. 

CONCLUZII

Cercetarea  doctorală  propune  un  model  de  analiză  psihologică  a  nucleului

personalității personajelor și identificarea mijloacelor de expresie emoțională la tinerii

actori.  Nucleul personalității  personajelor  a fost  analizat  ca un construct alcătuit  din

temperament, trăsături cardinale, aspecte clinice, expresivitatea emoțională și sistemul

de atitudini. 

Teoria trăsăturilor cardinale aparține psihologului american Gordon Allport8, iar

aspectele  clinice  au  fost  interpretate  după  criteriile  din  DSM  IV  și  DSM  V.

Expresivitatea  emoțională  a  fost  tratată  potrivit  teoriei  lui  Paul  Ekman,  folosită  în

ultimii  ani în instruirea actorilor  de film.  Ipoteza cercetării  a prezumat faptul  că un

personaj poate fi investigat asemănător unei persoane reale, cu ajutorul unor metode și

cu instrumente psihologice. Demersul propus conține o serie de pași, care se constituie

ca răspunsuri la următoarele întrebări:

Ce  temperament  are  personajul?  Ce  tip  de  energie  emană-  sangvin,  coleric,

melancolic sau flegmatic? Este un tip pur, rar întâlnit în realitate, sau unul mixt, cu un

element dominant și unul secundar (de exemplu sanguin-flegmatic)? Un model posibil

de analiză îl reprezintă cel elaborat de Gaston Berger, dar există și alte modele la fel de

valide,  studenții  își  pot  întreprinde  propria  cercetare  în  căutarea  reperelor  pentru

identificarea temperamentului personajului.

Cum  este  orientat  psihicul  personajului? Spre  exterior  sau  interior?  Este  el

preocupat  de  viața  interioară,  este  reflexiv  sau  energia  sa  este  investită  în  exterior,

precum în cazul extroverților? Au fost propuse ca instrumente de ghidaj chestionarele

prelucrate după tipologia elaborată de C. G. Jung9 sau cele elaborate de Neymann și

Kohlsted10 sau H. J. Eysenk11 în Inventarul de personalitate care îi poartă numele: 

8 Psiholog american (1897-1967), unul dintre primii psihologi care s-a concentrat pe studiul personalității,
fiind considerat unul dintre fondatorii psihologiei personalității.
9 Jung, C., G. (1994). Puterea sufletului. Antologie. A doua parte – descrierea tipurilor psihologice. Editura Anima.
10 The Neymann-Kohlstedt Diagnostic Test for Introversion-Extroversion
11 A elaborat un model cu trei factori concepuți ca un continuum: extraversie-introversie, nevrotism (stabil-instabil
emoțional), psihoticism (adaptabilitate-psihotism)



1. În ce măsură personajul este congruent cu ghidajul teoriei extroversie-

introversie,  conform  căreia  introvertul  are  tendințe  spre  neurastenie-

psihastenie și paranoia, iar extrovertul tendințe de isterie, ipohondrie și

manie?

2. Din  ce  tipologie  face  parte  și  ce  trăsături  îl  atribuie  unei  anumite

categorii de personaje? Ce îl individualizează și care sunt dispozițiile sale

personale, unice?

3. Care sunt  trăsăturile  cardinale  care îl  definesc? Studentul  poate  folosi

teste de personalitate la alegere, căutând indicii comportamentale în text,

din  ce  spune/face  personajul  și  din  alte  relatări.  Aceste  trăsături  fac

trimitere la influența pe care comportamentul individului o resimte din

partea  dispoziției  sale  personale  omniprezente.  Exemple  de  caractere

puternice sunt Richard al III-lea pentru cruzimea sa sau Othello pentru

gelozia sa. Personajele cu astfel de personalități sunt cunoscute pentru

astfel de trăsături, iar numele lor sunt asociate cu aceste atribute. 

4. Care sunt trăsăturile centrale – care se referă la tendințele specifice ale

unui personaj de a-și descrie propriile caracteristici esențiale (prin ceea

ce spune personajul  despre sine)? Aceste  trăsături  formează  datele  de

bază  ale  personalității  și  nu  sunt  la  fel  de  dominante  precum  cele

cardinale.  Ele  reprezintă  principalele  caracteristici  și  dominante  care

descriu o persoană. Conform teoriei lui Allport, orice persoană are între 5

și  10 trăsături  centrale,  prezente  în  grade diferite.  Ele  includ  trăsături

comune  precum:  inteligența,  timiditatea  și  onestitatea.  Trăsăturile

centrale  sunt  principalii  factori  care  determină  majoritatea

comportamentelor.

5. Care sunt trăsăturile secundare ce se referă la tendințele contextuale și nu

cele  cruciale,  de  importanță  în  vederea  organizării  structurale  a

personalității?  Acestea  sunt  legate  de  atitudini  sau  preferințe,  fiind

dispoziții  mai  puțin  generalizate  și  relevante.  Aceste  trăsături  sunt

importante în analiza nucleului personalității deoarece permit schimbarea

dinamicii personajului care poate să apară. Emilia – spre exemplu – este

obedientă față de Iago, dar își schimbă radical atitudinea față de el și



ajunge să îl înfrunte atât pe soțul ei, cât și pe Othello. Julieta este supusă

inițial față de părinții săi, dar după ce se îndrăgostește alege să își afirme

propria independența. Potrivit lui Allport, aceste trăsături secundare sunt

dificil de detectat, deoarece sunt stimulate de o gamă mai restrânsă de

declanșatori echivalenți, dar în dramaturgie reprezintă cheia intrigii sau

surpriza.

6. Are personajul trăsături accentuate? Și care sunt acestea? Răspunsul la

această întrebare este facilitat de ghidajul unui instrument clinic precum

criteriile DSM sau Inventarul Millon, instrumente utile atunci când dorim

să  fim  siguri  că  traiectoria  personajului  este  congruentă  cu  starea  sa

psiho-emoțională (patologică în anumite cazuri). Se poate consulta acest

instrument  adaptat  pentru  tema prezentei  cercetări  în  Anexa Tezei  de

doctorat.

7. Trăsăturile  accentuate  sunt  pervazive?  Se  constituie  ele  în  tipare

comportamentale ce definesc personajul indiferent de context? Sunt utile

circulargramele elaborate de Millon care definesc tipare de personalitate

normale și anormale cu privire la  orientarea existențială,  prototipul de

normalitate, prototipul de anormalitate, stilul de adaptare.

Această schemă a reprezentat scopul final al cercetării - un instrument de analiză

pentru un personaj pe care un student și l-ar putea însuși ca model pentru a descoperi

caracteristicile  punerii  în  scenă  a  unei  expresii  adecvate.  În  momentul  în  care

informațiile  despre  un  personaj  se  adună  și  devin  clare  în  mintea  celui  care  le

analizează, interpretul creionează peisajul emoțional și comportamental în care există și

ființează acel personaj, ajutând la conturarea unui caracter coerent din punct de vedere

psihologic și contribuie la alegeri profitabile pentru a crea un rol de impact.

Nu toate personajele sunt esențiale în aspectele lor patologice de manifestare și

nu pentru toate schimbarea psihologică se întâmplă, aruncând caracterele în abis. 

În  concluzie, metoda  de  analiză  și  de  ghidaj  propusă  în  lucrare  deschide

oportunități  de  înțelegere  contemporană  a  caracterelor,  descoperind  perspectivele  și

valențele post-moderne și problematice din textele clasice, în care publicul este invitat

la  propria  înțelegere,  devenind  parte  integrantă  în  formarea  și  desfășurarea  acestui



proces.  S-a  afirmat  că  reprezentările  contemporane  sunt  excesiv  de  fragmentate,  iar

postmodernismul este incomprehensibil  publicului  larg. Psihologia pune la dispoziție

metode de introspecție autentică, de interogare și reprezentare a experienței umane care

surprinde atât esențialul, cât și generalul, tiparul, tipologia, particularul și specialul. 

Sintetizând, se poate concluziona că modelul de analiză și ghidaj propus are ca

fundamente practice alegerea unor instrumente psihologice de evaluare a personajelor

ca și cum acestea ar fi persoane reale.  Baza teoretică a abordării  o reprezintă  teoria

sarcinii  emoționale,  a  expresiei  emoționale,  teoriile  rațional-emotive  și  abordările

cognitive ale emoțiilor, precum și cele ale personalității elaborate de Schmiescheck și

Millon. 

Aceste direcții teoretice sunt doar propuneri care au constituit modele și scheme

ad-hoc  de  analiză  a  unor  caractere  și  se  pot  constitui  într-o  metodă  de  abordare  a

interpretării. Deși doar unele personaje corespund unui tablou clinic, toate posedă însă

personalități accentuate, tușe caracteriale îngroșate, care permit desfășurarea dramatică

a acțiunii. Utilizarea sistemului axial elaborat de T. Millon asigură coerența psihologică

conform legității ce funcționează și în procesele de dezorganizare a personalității sau în

cazul tulburării morale și a nebuniei. 

Întrebarea la care s-a căutat un răspuns a avut ca referință maniera în care tânărul

actor/regizor  poate  să  aplice  în  munca  sa  artistică  teoriile  și  modelele  psihologice

moderne,  prezentate  dintr-o  perspectivă  pe  care  actorii  o  pot  înțelege  și  utiliza  în

procesul lor de creație. 

Stanislavski a inventat și explorat practic limbajul pe care îl folosim și astăzi cu

privire la arta actorului, atât pe scenă, cât și în fața camerei, oferind căi de realizare a

unor personaje realiste și credibile din punct de vedere psihologic.  Cu toate acestea,

teoriile despre actorie ale lui Stanislavski se bazează pe idei dezvoltate în secolul XVIII

de  către  Diderot  și  Ribot.  S.  Carnicke  (2009)  susține  că  Stanislavski  nu  ar  fi  citit

niciodată lucrările lui Freud, deși cei mai mulți exegeți cred că acesta și-a creat tehnicile

psihologice bazat fiind pe opera lui Freud. 

În  lucrarea  Psychology  for  Actors:  Theories  and  Practices  for  the  Acting

Process, Kevin Page susține că metoda lui Stanislavski are la bază concepte psihologice



pre-freudiene, iar David Krasner susține că actoria modernă se întemeiază pe aspectele

psihologice enunțate de Lee Strasberg, cele sociologice evidențiate de Stella Adler12 și

pe cele comportamentale ale lui  Sanford Meisner13, dar că a venit momentul ca arta

actorului să facă un pas decisiv înainte, depășind modelele tradiționale și adoptând noi

referințe psihologice. 

Cercetarea mea doctorală constituie o modestă contribuție la acest demers și un

omagiu pentru profesia de actor pasionat de psihologie și înțelegerea abisurilor ființei

umane. 

Depășind paradigma mecanicistă  tradițională  a formării  actorului,  cred că nu

facem altceva decât să răspundem îndemnului părintelui artei interpretative actoricești,

Stanislavski, care a spus: „Creați-vă propria metodă și nu depindeți în mod obedient de

a mea. Născociți ceva care să funcționeze pentru voi! Continuați să rupeți tradițiile, vă

implor!”

Cuvinte  cheie:  personaj,  caracter,  actorie,  personalitate,  psihologie,  nucleul

personalității, Shakespeare

12 Actriță  americană  și  profesor  de  actorie,  elevă  a  lui  Stanislavski  și  membru proeminent  al  Group
Theatre
13 Actor american și profesor de actorie, a dezvoltat metoda care îi poartă numele și care este o procedură
de auto-investigare a actorului pentru a dezvolta abilități de improvizație
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