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Studiul din lucrarea mea de doctorat s-a concentrat pe ”Comicul lui Shakespeare în raport 

cu jocul actoricesc”. Primirea unei burse de la Ambasada României în Rabat, bursă ce se acordă 

străinilor aflați în afara Uniunii Europene, a reprezentat pentru mine o șansă extraordinară de a 

studia teatru la un nivel înalt și aprofundat într-o țara europeană cu scopul de a înțelege natura 

teatrului și rostul lui în societate. Venind în România mi s-a oferit posibilitatea de a mă dezvolta 

din punct de vedere artistic, de a participa la cursurile de teatru la școală (U.N.A.T.C) și la 

diverse activități în cadrul Universității, de a merge la teatru și de a înțelege cât de necesară este 

cultura teatrului într-o țară. Conștientizarea necesității teatrului în viața noastră a dus inerent la 

crearea unei comparații între teatrul aflat la început de drum în Maroc și teatrul aflat la un nivel 

foarte dezvoltat în România. O voce critică s-a născut în mintea mea în legătură cu tema pe care 

am ales-o în studiul teatrului; la început doream să abordez teatrul oprimaților lui Augusto Boal, 

pentru că voiam să creez o punte între lucrarea mea de master și cea de doctorat. În perioada în 

care am colaborat cu teatrul Aquarium în Rabat, un teatru independent, în care majoritatea 

activităților teatrale se concentrau în jurul teatrului lui Augusto Boal, am jucat în multe 

spectacole de teatru forum, realizate în mod interactiv, unde publicul putea să participe la 

spectacol, jucând pe scenă și schimbând firul dramatic al unei scene, în funcție de propria 

sensibilitate sau concepție asupra lumii, precum și din perspectiva individualității fiecăruia. 

Augusto Boal spune că în țările care au nevoie de o revoluție culturală, acest gen de teatru este 

mult mai valabil, căci el oferă o bază artistică care poate ajuta aceste țări să își dezvolte 

perspectiva manifestărilor umane. Acest gen de teatru m-a convins să vreau să cercetez teatrul lui 

Augusto Boal în teza de doctorat, numai că lucrurile s-au schimbat într-un mod neașteptat.  

Shakespeare este un scriitor care ne permite descoperirea diferitelor niveluri de joc 

actoricesc, prin combinarea mai multor forme dramatice în opera sa. Comicul este un aspect 

dramatic foarte important în combinația poetică shakespeariană, ceea ce a permis o detașare de 

propria creație și în același timp contopirea cu ea. Ne găsim în fața unui sistem congruent pe care, 

dacă dorim să-l pătrundem, este nevoie de o descifrare a codurilor sale cu minuțiozitate și 

flexibilitate. Comicul Shakespearian este ținta noastră în această cercetare, nu doar comedia. Mă 

interesează raportarea jocului actoricesc la acest comic pentru a descoperi noțiuni precise din 

spatele acestui joc, mai ales raportarea actorului la acest comic, lucrul ce poate fi numit; jocul 
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comic. În această teza voi încerca să pun în lumină trăsăturile comicului shakespearian, pornind 

de la o analiză practică a unor scene din opera lui Shakespeare și adăugând interpretările mele și 

ale unor shakespearologi. De asemenea, voi încerca să îmi dezvolt propria analiză bazată pe 

experiența participării la cursuri și workshop-uri aici în România, dar și a confruntării mele ca 

actor cu opera lui Shakespeare.  

În prima parte a lucrării mă voi concentra pe o analiză psihologică a mecanismelor comice 

în ceea ce privește râsul și comedia. Aceasta analiză va fi utilă întrucât îmi doresc să găsesc 

răspuns mai multor întrebări, precum:  

 Cum putem creiona relația dintre râs și comic și care este diferența dintre 

acestea?  

 Care este relația dintre un sentiment și afectul generat de mecanismul comic?  

 Oare ce reprezintă un afect comic? 

Cercetarea va cuprinde o analiză practică a operei lui Shakespeare din care voi alege 

câteva exemple utile în abordarea comicului shakespearian. În Visul Unui Nopți de Vară spre 

exemplu, accentul comicului va fi plasat asupra personajului Fundulea (Nick Bottom), personaj 

extravagant care întrupează viziunea mea asupra comicului shakespearian. Voi cerceta și 

abordarea lui Jean Palmer, aruncând o privire asupra acestui personaj plin de sentimente comice, 

prin care pot să descopăr geniul comic al lui Shakespeare. Alte teme pe care vreau să le ating în 

această cercetare sunt: relația bazată pe batjocură, a iubirii între Beatrice și Benidick în Mult 

Zgomot Pentru Nimic, rafinamentul fals a lui Berowne în Zadarnicele Chinuri Ale Dragostei și 

deghizarea Rosalindei pentru a păstra misterul iubirii. Dintr-un alt punct de vedere, această primă 

parte va pune accentul pe alte noțiuni ale comicului de pildă, parodia, satira, ironia, caricatura, 

naivitatea și sentimentul comic, iar rolul meu va fi acela de a crea o legătură estetică între acestea 

și jocul comic.  

În a doua parte a lucrării voi analiza specificul comicului lui Shakespeare printr-o 

comparație cu cel al lui Molière și Goldoni, încercând să găsesc un numitor comun al celor trei 

tipuri de comic, iar mai apoi, voi afla care este legătura dintre comicul și tragicul shakespearian, 

cu ajutorul câtorva exemple. Voi analiza dimensiunea comică din opera Othello, punând accentul 

pe comicul diabolic al lui Iago în raport cu Othello. Cum Vă Place va fi un alt exemplu, unde voi 

puncta comicul ce își are originea în structura socială a perioadei elisabetene. Relația dintre 
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comicul shakespearian și Commedia dell’Arte va fi unul dintre subiectele pe care le voi cerceta în 

această parte și prin care voi încorpora și teoria lui Artemis Preeshl asupra comicului 

shakespearian, ce are la bază Commedia dell’Arte.  

În a treia și ultima parte a lucrării, voi aborda câteva perspective actoricești contemporane 

în relația cu comicul shakespearian și teoriile despre jocul comic, astfel încât să păstrez 

congruența dramatică shakespeariană, strălucitoare. În același timp, voi clarifica viziunea mea 

asupra noțiunii de actor contemporan, prin încorporarea ei în cadrul abordării metodei lui 

Stanislavski în munca actorului, până la metoda lui John Wright care se centrează pe o explorare 

practică a comediei fizice și prin care voi explica noțiunea de joc deschis. Tot în acest sens, voi 

clarifica relația între jocul deschis și adresarea lui către public, într-o abordare shakespeariană. 

Acest lucru mă va îndruma spre o analiză practică a unor monoloage shakespeariene, precum cea 

a lui Gloucester și a lui Petruchio, în scopul de a menționa necesitatea creării unei relații 

puternice cu publicul pentru a găsi adevărul scenic, conform structurii dramatice shakespeariene. 

Acțiunea fizică va fi una dintre cele mai importante noțiuni în această lucrare, prin a cărei 

abordare voi încerca să enunț o explicație personală a relației dintre acțiune și joc comic. 

Lucrarea de față reprezintă o cercetare științifică bazată în primul rând pe noțiuni teoretice care 

abordează dramaturgia lui Shakespeare și pe noțiuni de psihologie care oferă o explicație 

științifică a umorului și comicului uman. Pe de altă parte, cercetarea se bazează și pe note 

personale, în baza cărora voi creiona o teoretizare a experiențelor proprii practice vizavi de arta 

actorului.  

In primul capitol întitulat ”Mecanismele psihologice ale comicului”, acest studiu scoate la 

iveală trăsăturile comice din punct de vedere psihologic și încearcă să lumineze relațiilor umane 

psihologice, unde comicul, strălucește. Relația noastră cu alte persoane, cu tot ceea ce ne 

înconjoară, ne definește. Ne manifestăm propria natură printr-un anumit comportament, prin 

vorbe alese sau spontane, prin atitudinea față de lucrurile care ne interesează sau ne displac. 

Raportarea noastră la viață se concretizează prin modul în care acționăm și reacționăm, prin tot ce 

răzbate din noi și poate fi văzut în exterior. Aceste schițe ale acțiunilor noastre sunt legate de 

ceva greu de definit, dar posibil de conturat, și anume sentimentele. Sentimentul este legat de 

manifestarea emoțiilor noastre, tot ceea ce percepem din afară având o mare putere asupra 

sufletului și trăirilor noastre. Emoția este prima reacție a percepției noastre la universul exterior 
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proiectat asupra noastră și absorbit de noi, în cea mai mare parte în mod inconștient. Încercările 

de a ne defini stările sufletești, ne conduc spre anumite concluzii din care se nasc sentimentele. 

Este o etapă în mare parte conștientă. În ceea ce urmează voi încerca sa dezvolt o concepție 

asupra comicului, ca sentiment vital. Cea mai interesantă zonă pentru acest lucru este zona 

intersecției ”emoție-conștient”, unde se desfășoară semnificația sentimentelor în mod conștient. 

Atunci când creierul este ”gâdilat” în momentul în care actorul abordează personaje pline de 

umor, acesta preia rolul și îl expune în teatru prin propria sa ființă. În abordarea noastră la comic, 

voi urmări psihologia personalității personajului, fiind necesar să înțelegem acest gen de comic în 

opera lui Shakespeare și să clarificăm semnificația psihologică a caracterului. Ce este un 

personaj? Care este rolul actorului față de acest personaj? Ce culoare sentimentală poate căpăta 

un personaj atunci când el năzuiește spre comic? Ce legătură se creează între emoții, sentimente 

și conștient în momentul în care se infiltrează comicul? Se poate vorbi atunci despre ”umor”? Ce 

diferență găsim în psihologia modernă între emoție și sentiment? Ce este un sentiment comic? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să abordăm concepția psihologică a emoției și a 

sentimentului în raport cu diferite semnificații ale comicului: umorul, râsul, parodia, ironia, satira, 

sentimentul comic, sentimentul ridicolului și al naivității. Toate aceste aspecte comice reușesc să 

pătrundă în dorințele noastre, pentru a crea un echilibru sufletesc prin comicul lor.  

 Despre sentimentul comic H. Hoffding spune că ceva poate părea ridicol în prisma 

faptului că apare mai întâi ca ceva de la sine înțeles cu o anumită importanță, pentru ca mai apoi 

să dezvăluie nimicnicia și neputința sa. În acest raport de superioritate se creează schimbarea unui 

sentiment care se înlocuiește cu un altul total diferit și, în special, unul paradoxal față de cel 

inițial. Atunci are loc o revelație asupra sentimentului ridicolului, dând astfel naștere unui declic 

psihologic ca un refuz total la poziția aderată inițial. Hoffding spune în acest sens, că sentimentul 

de ridicol provoacă în cel care îl percepe, mai întâi un sentiment de siguranță și admirație, de 

zăpăceală și de tensiune, iar mai apoi, dintr-o dată, o deziluzie sau o detensionare. Ceea ce se 

prezintă la început atât de sigur de sine capătă brusc un caracter contrar. Ridicolul aici capătă un 

efect de contrast, spune Hofding, în sens descendent. Poziția inițială își pierde noțiunea de 

superioritate, ceea ce îi împinge spre căutarea unor semnificații noi, capabile să-i mențină sensul 

inițial valabil față de ridicol. În batjocură, spune Hofding, obiectul râsului poate juca un rol 

pozitiv, prin tendința de a vedea obiectul de râs cu scopul de a putea savura propriul sentiment de 

forță și totodată ca o reacție împotriva obiectului însuși. Aici empatia pătrunde în sentimentele 
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noastre și ne permite să ne simțim superiori. Superioritatea ne exclude din orice posibilitate de a 

putea fi incluși în situație, sentimentul contrar născându-se sub o formă pozitiva, bazată pe un 

refuz. Am putea spune că acest mecanism intenționat de batjocură reprezintă moartea bunului 

simț, iar în cazul batjocurii pline de umor, în care răutatea nu este intenționată, acest mecanism al 

bunului simț se îndepărtează și dă posibilitatea de a fi introdus din nou în acțiunea comică. 

Această posibilitate rămâne valabilă și este dependentă de poziția obiectului de râs. În teatrul 

contemporan sau acela numit, teatrul absurd, precum al lui Samuel Beckett, acest mecanism de 

batjocură care forțează moartea bunului simț, este prezent foarte punctat față de obiect. Obiectul 

joacă un rol esențial în batjocură, numai că de această dată, raportul care se creează este un raport 

de simpatie. Hofding distinge diverse forme, diferite feluri de umor care depind de importanța ce-

i revine obiectului: 

 - În cazul în care superioritatea față de adversar este mare și profund întemeiată, efortul de 

învingere a rezistenței adversarului va semăna cu un joc și nu va exista imboldul de a zăbovi 

mereu asupra lui. Superioritatea se sprijină pe ea însăși și sentimentul de mândrie nu capătă un 

caracter de dispreț față de ceva sau față de alții. 

- Micimea și neputința obiectului: superioritatea dispune de mai multă energie decât cea 

pentru asigurarea existenței. Se naște aici posibilitatea unei generozități care nu numai că înțelege 

obiectul, dar caută să îl și protejeze și să-l apere atunci când se dovedește micimea și neputința 

lui. Mărinimia suportă nu doar propria încărcătură ci și a altora, adăugându-și forța acelei puteri 

care l-a provocat. Aici se creează o legătură interioară, nu numai o punte exterioară între subiect 

și obiect. 

-  Umorul poate avea ca bază melancolia și nostalgia, acolo unde sufletul este încărcat de 

ceva valoros; viața interioară poate fi atât de bogată încât, față de ea, obiectele și împrejurările 

din afară par mici și neînsemnate, fără a le fi ignorată valoarea. 

- Umorul capătă un caracter special atunci când este fondat pe o înțelegere a legii vieții și 

a existenței. Un om care gândește și are o experiență cuprinzătoare, va ajunge în chip firesc la o 

mare ordine care stăpânește unele lucruri, una de care sunt dependente toate evenimentele, chiar 

și cele care intervin cel mai profund, în fericirea și suferința oamenilor. Superioritatea este 

condiționată aici de înțelegere. Ceea ce e mărunt, mic și supus disprețului, la fel ca și ceea ce este 

mare, fac parte din coerența logică a existenței. 
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- Relația dintre subiect și obiect este cea mai strânsă în domeniul râsului, atunci când 

subiectul nutrește o simpatie pentru obiect. Cu cât legătura dintre subiect și obiect este mai 

puternică, cu atât zâmbetul sau râsul se vor putea manifesta liber. Superioritatea aici este cea a 

iubirii.  

  Obiectul de care se râde depinde de felul omului și caracterul care se dezvăluie în față 

ridicolului. Reperul bunului simț este unul esențial, de la care calculul nostru se poate sprijini în 

confruntarea cu ridicolul. În felul în care noi ne raportăm în mod emoțional la ceea ce ne 

înconjoară, se manifestă această relație cu umorul care pornește de la ceea ce se poate considera 

ridicol. Îndrăzneala, batjocura, micimea sau superioritatea, fără îndoială se manifestă în 

coexistență cu acest aspect al bunului simț. Acest mecanism psihologic ne conduce manifestarea 

față de aceste forme ale umorului, iar importanța ce-i revine obiectului ridicolului se naște după 

acest mecanism puternic înrădăcinat în noi. Ceea ce constatăm legat de noțiunea bunului simț este 

posibilitatea și capacitatea noastră de a ne pune în locul acestui obiect pentru a-l urmări din 

perspectiva atitudinii noastre. Ridicolul prinde o forță comică numai atunci când nu poate afecta 

acest mecanism al bunul simț, altfel, ridiculizarea și comicul ar prinde un gust estetic amar.  

 Naivul poate da naștere unui sentiment comic prin raportarea sa la sentimente 

contradictorii. Freud spune că sentimentul comic, pentru a se produce, are nevoie de interacțiunea 

dintre două persoane, cea care îl produce și cea care îl percepe. Acela care produce comicul este 

considerat naiv și se naște atunci când nu ține seama de inhibiție pentru că, spune Freud, nu o are, 

deci nu ne poate da impresia că o depășește fără dificultate. Omul naiv ne provoacă râsul, atunci 

când realizăm că pentru el nu funcționează inhibiția, în caz contrar, afirmă Freud, nu-l mai 

considerăm naiv, ci obraznic, iar atunci nu ne mai face să râdem, ci ne indignează. Ceea ce ne 

face să râdem pe noi, cei care percepem naivul, este efectul produs de naivitate, efect pe care nu îl 

putem nega și care pare ușor de înțeles. Freud spune: „Efortul obișnuit presupus de o inhibiție 

devine, la auzul unei naivități, dintr-o dată inutil, descărcându-se prin râs”.  
1
 Pentru omul naiv 

nu există conștiență mare sau mică spre o judecată exterioară față de atitudinea lui. El consideră 

că a gândit și s-a exprimat normal și simplu, nu are nicio intenție ascunsă; pentru Freud, acest om 

naiv nu obține plăcere din ceea ce el produce, caracteristicile sale fiind determinate în 

                                                           
1
Sigmund Freud. Comicul și Umorul. Editura Trei, 2002 Vol. 8 P.159 
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exclusivitate de atitudinea persoanei care ascultă.
2
 Freud punctează naivitatea atunci când spune 

că aceasta ia naștere fără niciun efort; omul naiv nu apelează la complicata tehnică a cuvântului 

spirit, menită să paralizeze inhibiția indusă de critica rațională. La omul naiv, nu există această 

inhibiție, Freud afirmă că nonsensul și gluma licențioasă, în cazul omului naiv, sunt produse în 

mod spontan, fără compromis. Naivul se raportează direct la lucruri, pe care le îmbrățișează și le 

acceptă necondiționat, producând comicul. Percepția lucrurilor din perspectiva noastră în mod 

total și absența inhibiției în cazul naivului ne pun într-o comparație cu acesta. Se naște în noi o 

neînțelegere și o căutare a unui sens logic, conștiența sentimentelor noastre presupunând un efort 

psihic, iar după Freud, acest efort economisit caută o descărcare, care numai prin râs se 

realizează. Freud spune că noi ținem seama de situația psihică a persoanei producătoare de comic, 

ne transpunem în această situație și încercăm să o înțelegem, comparând-o cu a noastră, iar din 

această transpunere și comparație rezultă o economisire a efortului psihic, care se descarcă prin 

râs.  

Un sentiment este o imagine emoțională desenată în sufletul nostru. De fiecare dată când  

interacționăm cu ceilalți ne pătrund infinite serii de imagini emoționale, mintea și inima se alătură 

pentru a-i servi conștientului nostru o explicație cât mai concretă a acestor imagini. Sentimentele 

se nasc în mod spontan prin aceste explicații conștiente, iar spontaneitatea este determinată de  

modul nostru de a gândi, de a ne raporta prin emoție la lucrurile și relațiile care ne înconjoară. 

Împrejurările interacțiunii noastre cu ceilalți se schimbă în mod continuu, iar sentimentele 

înrădăcinate în noi pot căpăta alte dimensiuni cu o imensă fluiditate. Raportarea noastră la 

oameni se schimbă în funcția de natura relațiilor noastre. Iubirea, prietenia, o relație familiară, 

sunt relații puternice, iar sentimentele născute din aceste relații, capătă în genere aceleași tendințe 

sufletești. Patriotismul sau religia, de exemplu, au o putere mare de a extinde același sentiment 

asupra majorității oamenilor. Prezența unui individ străin într-o familie anume, fără îndoială, dă 

naștere unor modificării – oricât de mărunte ar fi – între membrii acelei familii. Acest gen de 

modificări ale relațiilor este experimentat de fiecare dintre noi în fiecare zi, fiind înzestrați cu o 

capacitate mare de transgresare și de adaptare într-un mod jucăuș la lume. Toate aceste 

evenimente și situații prin care trecem ne împlinesc sufletul cu sentimente care în funcție de 

împrejurări pot capătă o altă culoare sau pot fi total schimbate. Se poate vorbi despre o tranziție a 

sentimentului care dovedește manifestarea printr-un răspuns emoțional în fața unor întâmplări 

                                                           
2
Idem. P. 161  
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născute brusc și despre o analiză din care derivă conștiența spre alte elemente emoționale din care 

se naște un sentiment nou și care poate fi chiar un sentiment contrar. În momentul în care 

intervine un obstacol, o idee, o întâmplare în sensul opus al sentimentului deja existent, tranziția 

poate fi dură. Conștiența are nevoie de confirmări puternice, de dovezi concrete pentru a permite 

transpunerea unui sentiment, iar cu cât această procedură e prelungită, cu atât posibilitatea mai 

mare de a naște un sentiment diferit este valabilă. Uluiala de fapt este o tendință spre un 

sentiment comic plin de resturile sentimentale ale sentimentului original. Lipsa unor semne care 

pot completa analiza conștienței este un obstacol exterior. Un obstacol poate fi interior în moment 

în care un sentiment înrădăcinat în compoziția unui personaj intră în conflict cu orice semn nou 

sau o idee nouă care are puterea de a gâdila inconștientul. Comicul în genere are această putere. 

Orgoliu de exemplu poate fi un obstacol interior; o modalitate specifică de-a gândi, misoginismul 

de exemplu, poate fi acest obstacol. Shakespeare creează diferite obstacole pe calea sentimentele 

personajelor lui, sentimentul comic rămâne în căutarea stabilității și echilibrului pe care îl găsește 

la finalul acțiunii. Exemplul oferit de John Wright despre clovnul trist poate fi considerat un 

aspect psihologic prin care aceste obstacole comice pot căpăta dimensiunea ”patosului”. 

Rădăcina comediei se află în schema următoare: A vrând să îl păcălească pe B, se găsește 

deturnat de acesta. Echilibrul este stabil, iar noi râdem pentru că am crede că a reușit. Această 

schemă, spune Michel Meyer, este valabilă la Shakespeare, doar că acesta își schimbă structura. 

Răzbunarea devine imposibilă, A este deturnat de B, iar acest lucru înseamnă că A este victima. 

Dacă obține răzbunarea, ne găsim în tragicomic, aproape de dramă. Comedia schimbă de fapt 

sensul, Shakespeare multiplică obstacole, A este deturnat de B care pune obstacole la rândul lui. 

Meyer spune că ideea esențială în comedia lui Shakespeare este aceea a obstacolului. Dorința se 

contrazice prin putere, prin alții, prin rivali, iar comedia își urmărește rezoluția. 

  Al doilea capitol, întitulat ;”Specifitatea comicul lui Shakespeare în raport cu cela lui 

Moliere și Goldoni” este un capiol care creionează comicitatea lui Shakespeare indiferent dacă 

contextul teatral este o comedie sau o tragedie. Shakespeare este un scriitor comic în mod 

intuitiv, în ciuda faptului că își alege teme tragice. Însă oricât de sângeroase ar fi tragediile sale, 

dimensiunea comică a personajelor pe care le creează se dezlănțuie la fiecare pas, în toate operele 

sale. El construiește astfel cu conștiința nevoii de comic ca sursă de adevăr uman, urcând pe 

treapta comicului. Cazamian spune despre el: ”El este, într-adevăr, unul dintre marii maeștri ai 

umorului.” Shakespeare construiește din start o poziție comică prin care se poate vedea și mai 
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clar ceea ce este tragic și dureros. Puterea creativității sale se află în acest proces al 

conștientizării, astfel încât genul comic și genul tragic în opera lui Shakespeare au reușit să 

traverseze toate formele estetice ale artei teatrale, de pildă, tragicomicul și romantismul. Noi nu 

parcurgem o lectură a unei piese tragice shakespeariene fără să ne clatine momentele pline de 

comic care ne obligă la o detașare de efectul dureros al acțiunii tragice, pentru ca mai apoi, 

emoția cu care rămânem la final să reprezinte trezirea actelor conștiente în noi. Trezirea aceasta, 

chiar dacă nu ne provoacă râsul, ne lasă mirați vizavi de greutatea acțiunii, măcar cu un zâmbet. 

Efectul comic al tragicului shakespearian, se naște ca un efect întârziat al cititului sau al 

spectacolului, el își găsește măsura în timp ce analizăm și capătă o putere intuitivă și conștientă. 

Noi râdem la Shakespeare, indiferent dacă ne aflăm în fața unei tragedii sau a unei comedii, iar 

râsul nu poate fi interpretat decât ca o reflexie comică ce îmbracă diferite forme psihologice ale 

comicului, de pildă, ironia, amuzamentul, parodia sau caricatura. În momentul în care ne aflăm 

într-un proces de conștientizare a trecutului nostru, a unor momentele grele sau chiar tragice pe 

care le-am trăit, acest act de conștientizare ne oferă o reflexie comică asupra naturii absurde a 

vieții și a ființei noastre. Rămânem mirați în fața nebuniei lui Richard și a dorinței lui otrăvite 

care îl conduce spre a-și nărui viața. Să nu fii conștient de dorințele tale este un act tragic, însă 

analiza asupra acestui act, ne conduce către o reacție comică. Oare de ce? Din singurul motiv, 

acela de a te crede puternic în ciuda naivității și a fragilității tale. Cu Hamlet trăim puterea 

conștientizării sub forma ei umoristică încă de la început prin luptă sa împotriva ideilor otrăvite și 

dureroase. Othello, Iago, Regele Lear, Shylock și de altfel toate personajele grandioase ale lui 

Shakespeare sunt zugrăvite prin transparență, a cărei putere fluidă se transgresează sub cele două 

forme estetice majore ale teatrului – tragicul și comicul. Independența reflexiei shakespeariene îi 

permite o libertate care prin latura tolerantă să rezulte un efect comic. Acolo unde dogmatismul 

nu-și poate găsi prezența, cordialitatea purtată de creativitatea lui Shakespeare în raport cu 

fenomenele umane propuse în opera lui, nu poate decât să formeze o alianță naturală între comic 

și tragic, acea combinație din care natura ființelor umane este construită. Creațiile shakespeariene 

sunt expansive, capabile de a elibera sentimentele și sufletele, sub o formă detașată și conștientă. 

Ele sunt înzestrate cu acel impuls plin de comic ce permite manifestarea scenică să transgreseze 

realitatea. Poziția conștientă a lui Shakespeare în raport cu arta sa se transformă într-o creație 

plină de contraste omogenizate, elocvente, ale diferitelor aspecte narative și ale formelor reale ale 

manifestării umane. Efectul acestor contraste, nu poate decât să ne împingă spre acel act 
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conștient, prin care răsună comicul în percepția noastră. Râsul provocat de aceste contraste nu se 

întrerupe prin oprirea manifestării lui asupra noastra, ci, el își continuă drumul căutării unor 

feedback-uri conștiente. Numai în momentul în care o gândire lucidă și strălucitoare se trezește în 

noi, râsul ar putea dispărea. De fapt, râsul se transformă într-un proces critic, oferindu-ne o 

atitudine detașată. Cazamian afirmă că Shakespeare și-a descoperit umorul, precum s-a descoperit 

pe el însuși, folosind instinctul pentru a ne oferi arta sa. Dacă la început amprenta lui umoristică 

se degaja conform influențelor umaniste, mai târziu, originalitatea inspirației sale umoristice 

universale îmbracă un aspect național englezesc, însă chiar și atunci, primele sale creații sunt 

recunoscute. Pentru Cazamian, nu există niciun amestec complex, ci o combinație intuitivă, ce 

reprezintă varietatea eclectismului ingeniozității shakespeariene.  

Noi râdem la Shakespeare pentru că o reflexie conștientă trezește confruntarea noastră cu 

sinele, iar autodescoperirea se petrece în noi aici și acum. Shakespeare creează atmosfera 

potrivită pentru a putea contempla latura noastră umană într-un fel afectuos. Cordialitatea față de 

sinele nostru capătă viață, prin comicul pătrunzător al artei sale, așa cum a numit Cazamian 

umorul shakespearian. Ce ne oferă Shakespeare, de fapt, este capacitatea de a ne observa natura 

contradictorie, plină de defecte, permințându-ne, în același timp, să putem crea o relație 

prietenoasă cu ea într-un mod contemplativ. Posibilitatea de a crea aceste percepții, se naște din 

infiltrarea dimensiunii umoristice în operele shakespeariene, sub forma unor reflexii dorite și 

gândite de Shakespeare. Acest proces prietenos al contemplării oferit de natura umoristică a 

operei sale, ne transpune într-o ipostază distractivă de unde putem observa situații asemănătoare 

cu cele din viața noastră, cu ceea ce ne reprezintă și se reflectă în noi. Acest lucru se naște numai 

atunci când descoperim natura noastră umană jucăușă, indiferent de circumstanțele prin care ea 

își dezvăluie existența. Felul jucăuș al personajelor shakespeariene este esența naturii lor 

contradictorie, plină de reflexii comice. Richard joacă ceea ce trăiește de față cu toată lumea, de 

față cu noi, publicul și de față cu el însuși, iar felul în care el gândește diferă totalmente de felul 

în care se adresează celorlalți în palatul regal. Ambiguitatea sensurilor alese în scopul său jucăuș, 

tulbură atmosfera regală, iar acest lucru ne fascinează. Ne place acest efect jucăuș, pentru că ne 

place să ne jucăm în viață, iar Shakespeare ne provoacă spre a ne depăși limitele. Mecanismul 

jucăuș se naște în noi din momentul în care ne conștientizăm potențialul jucăuș prin care 

încercăm rezolvarea problemelor întâlnite în calea dorințelor noastre. Mecanismul jucăuș care ne 

conduce manifestările flexibile în fiecare clipă pe care o trăim, se prezintă sub două aspecte 
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primordiale ale comportamentul nostru: ceea ce ne motivează dorințele într-un mod inconștient și 

ceea ce ne influențează dorințele într-un mod conștient. Natura noastră jucăușă le pătrunde pe 

amândouă, numai că plăcerea crește din momentul în care ceea ce ne mișcă dorințele se 

subordonează conștientului. Așa că aceste personaje shakespeariane devin mult mai atrăgătoare 

atunci când plăcerea jucăușă prinde forma sufletelor lor, sub acel aspect conștient. Beatrice și 

Benedick, prin voința lor conștientizată, se joacă cu iubirea lor, Rosalinda se joacă față de ea 

însăși, cu scopul de a-și ascunde sentimentele în fața lui Orlando, Fundulea reprezintă nebunia 

jucăușă, Shylock își forțează natura sa jucăușă, iar Hamlet o manipulează. În Shakespeare, noi ne 

descoperim natura jucăușă, mai mult decât orice altceva și, pentru acest lucru plăcut, noi râdem la 

Shakespeare. Acesta a reușit să scoată la suprafață această natură jucăușă sub diferite forme ale 

manifestării umane, capacitatea ei de a pătrunde în toate dorințele umane fiind nestăvilită. 

Shakespeare își îmbracă fiecare personaj în această stare de joacă pentru a descoperi cu ajutorul 

ei toate nuanțele sufletului personajelor. Orice act care ar putea dezlănțui capacitatea cameleonică 

a sufletului, îl transgresează și prinde culoarea lui specifică. În Shakespeare, orice proces jucăuș 

devine vizibil și pătrunde în percepția noastră, pentru a ne putea vedea propriul suflet. Forța 

teatralității shakespeariane constă în acest schimb teatral, aici și acum, între noi, publicul și forma 

jucăușă a personajelor lui Shakespeare. Dacă noi, actorii, nu reușim să aducem acest schimb viu 

pe scenă prin natura noastră jucăușă, cu siguranța, vom rata ceea ce ne oferă acest scriitor. Nu-l 

putem privi pe Shakespeare făcând abstracție de această dorință umană jucăușă, care domină 

toate aspectele estetice ale operei shakespeariene; nu putem închide ochii pentru a trece mai 

departe, fiindcă numai ea, dorința umană jucăușă (numită așa în mod voit, insistent) ne dăruiește 

puterea și plăcerea de a-l juca pe Shakespeare, ba chiar mai mult, ea este chiar esența jocului 

actoricesc. Shakespeare a fost și un actor care cu ingeniozitatea extrem de intuitivă și generoasă, 

ne-a oferit șansa de a ne descoperi această dorință umană puternică. Shakespeare reprezintă 

adevărul uman în cel mai larg sens al cuvântului, universal, care constă în dorința umană de a 

trăi. Să trăiești înseamnă să poți juca rolul tău în viață, iar din momentul în care nu mai poți să 

joci, ești stins. Ceea ce ne propune Shakespeare, este mai mult decât teatru, este însăși viața. Este 

suficient să te raportezi ca actor la viața ta reală, ca să poți fii credibil, nu ai nevoie să creezi 

,,personajele” altor ființe umane, ci e nevoie doar să îți dai voie să te descoperi pe tine jucând 

Shakespeare. Pentru a putea crea o conexiune cu Shakespeare, este necesar să creezi o alianță cu 

tine însuți, care te va conduce spre calea jucăușă, ajungând ușor la omogenizarea creației 
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shakespeariene cu ființa ta. Shakespeare reprezintă pentru actori o meditație, o conștientizare a 

procesului jucăuș ascuns în sufletul fiecăruia, care trebuie descoperit, chemat și dezvoltat. Noi, 

actorii, râdem la Shakespeare pentru că ne permite, prin arta sa, să descoperim potențialul nostru 

jucăuș și să conștientizăm dorințele sufletului nostru, teatralitatea ne adâncește relația cu propria 

ființă, condusă de instinctul teatral înrădăcinat în copilul din noi. 

Al treilea capitol conține două sub capitole care încearcă să lumineze unor abordării 

contemporane ale comicului Shakespeare, în primul rând, printr-o viziune actoriească bazată pe 

unor noțiunii large desre artă actorului, iar în al doilea rînd, dintr-un punct de vedere personal 

care se bazează pe experiența mea personală jucând Shakespeare în România. Terminologia 

legată de arta actorului în secolul al XX-lea a cunoscut o varietate foarte importantă și a permis 

maeștrilor teatrului să-și exprime viziunea asupra noțiunii actorului. Aceste viziuni sunt 

influențate de dezvoltarea domeniilor legate de comportamentul uman, de pildă, psihologia, 

psihanaliza, sociologia și antropologia, care au permis ca arta actorului să capete o bogăție a 

interpretării sale. Dacă aruncăm o privire către Aristotel, vom vedea că noțiunea de ”a acționa” 

capătă forma filozofică de a imita, apoi trecând la Shakespeare, simțim că ”a acționa”, în teatru 

înseamnă a găsi o armonie între mișcare și cuvântul spus. Cu Stanislavski, lucrurile devin mult 

mai complexe, terminologia este dezvoltată altfel, abordând subconștientul, psihologia, 

psihotehnica conștientă a artistului, subconștient prin conștient, involuntar prin voluntar, organic, 

naturalist sau realist. Iar Michael Cehov, Grotowski și Meyerhold au perceput acest realism din 

altă perspectivă: fizicalitatea și gestualitatea. În ultimii douăzeci de ani toate aceste noțiuni s-au 

îndreptat spre joc în sine, teatrul ca joc și actoria ca joacă, așa cum afirmă John Wright în 

abordarea lui asupra actoriei din perspectiva comică. Pentru el, noțiunea jocului este în sine o 

metodă de a face teatru, nu există frontiere între jocuri teatrale – considerate doar o fază de 

pregatire – și teatru în cel mai larg sens al cuvântului. Jocurile, așa cum a menționat John Wright, 

nu sunt spărgătoare de gheață sau doar elemente de încălzire pe care le abandonezi atunci când 

începi să lucrezi. Jocurile sunt muncă, mai ales când faci comedie fizică.
3
 Să abordezi un rol 

înseamnă să pătrunzi jocul, să-ți deschizi altă perspectivă de a te raporta la ceea ce te înconjoară, 

pentru ca mai apoi să apară noi atracții care te provoacă și te lasă să fii atras de ele cu mult înainte 

să înceapă jocul. Când vorbim de actorie modernă sau contemporană, eu cred că este vorba 

                                                           
3
John Wright. De ce râdem la teatru? O explorare practică a cmediei fizice. Traducere din limba engleză, Maria 

Aciobăniției. NEMIRA. Yorick. Colectie coodonată de Monica Andronescu. P. 140   
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despre a te descoperi pe tine prin a juca și prin noțiunea de a face teatru, să afli cât de posibil este, 

fiind actor, să te lași văzut de celălalt, să te expui. Copilul când intră într-un spațiu nou nu acceptă 

să stea legat, aleargă, țipă, pune mâna pe ceva, descoperă culori, întreabă, ce sunt lucrurile pe 

care le vede, de ce arată într-un fel, etc. Întrebări la care niciun adult nu poate să răspundă firesc 

pentru că îl pune și pe el pe gânduri. Copilul nu este de acord cu lucrurile care trebuie să fie așa 

cum sunt. Prin sensibilitatea, atracția, îndrăzneala, felul în care creează relații cu ceilalți și prin 

curiozitatea sa, pentru un copil totul este vizibil. Natura lui sufletească se lasă descoperită prin 

acțiunile lui, care generează sensul de a se unifica cu această lume nouă în care se găsește. 

Asemenea copilului, actorul, mai ales în comedie, trebuie să devină copil, prin urmare să se 

joace, pur și simplu să îmbrățișeze total joaca. Simpatic, nu? Să te joci în teatru înseamnă să te 

lași expus, să uiți de lumea ta obișnuită în care trebuie respectate multe forme și reguli și să 

descoperi acea lume în care se află copilul, acolo unde te lași condus de rolul tău, dictat doar de 

copilul din tine, căci în fond, actorul nu joacă nimic, el se joacă pe el însuși. 4 

Actorul este conștient că trebuie să se joace ca să fie comic, numai că majoritatea actorilor 

exagerează această conștiență sau mai bine spus, ei consideră că a juca comic înseamnă doar să 

faci lumea să râdă, iar în această goană de a obține cu orice preț aprobarea publicului prin râs, ei 

uită de copilul din ei. Apare dorința de a se pune pe sine – actorul – în ramă, ego-ul distrugând 

copilul din ei și astfel jocul viu și atractiv dispare, iar dacă joaca moare, comedia și jocul comic 

inevitabil dispar. Comedia se află oriunde se află un om de spirit care are curaj să spună și să 

vorbească despre tot ce se întâmplă în jurul lui, despre tot ce vede, folosindu-se de glumă. El nu 

închide ochii la ce se întâmplă și vorbește despre orice, fără să-i pese de simpatia celor din jurul 

său. Actorul în abordarea comică, în orice rol în teatru, este nevoit să se ducă pe el însuși în acea 

spiritualitate care vede și vorbește despre tot ce se întâmplă în fața lui, gândurile personajului lui 

se nasc atunci, în timp ce își rostește vorbele. Acest lucru devine posibil numai atunci când 

actorul se raportează cu mare atenție la ceea ce se naște din relația lui pe scenă cu partenerii de 

joc. Această perspectivă ne permite să spunem că jocul modern sau contemporan are nevoie să se 

îndrepte spre noțiunea comică în ceea ce privește jocul, așa cum l-am numit în această lucrare, 

jocul comic. Jucând comic înseamnă că poți crea o legătură puternică cu publicul din sală prin 

expunerea propriului suflet pe scenă. Shakespeare, prin estetica lui dramaturgică, ne împinge spre 

o deschidere sufletească fără de care nu putem reuși o abordare potrivită a operei sale, atât în 

comedie, cât și în tragedie. Shakespeare este un exercițiu primordial pentru orice actor student 
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care își dorește să crească în meseria aceasta. Este precum în sport, când exercițiul de alergare pe 

care îl practică atletul pentru a obține un elan mai mare decât acela pe care îl are în mod natural, 

face diferența între campioni și atleți. Elanul lucrat și dezvoltat devine a doua natură a actorului. 

Shakespeare se află la acest nivel, el ne poate ajuta să dezvoltăm elanul sufletului nostru, să-i 

creăm o natură mult mai generoasă, care oferă performanță în arta actorului.  

Noi, actorii, în momentul în care începem abordarea unui rol, în mod firesc se creează o 

relație puternică cu personajul pe care urmează să-l jucăm. Relația este atât de puternică încât s-ar 

putea ca abordarea noastră pentru acest rol să ne inducă în eroare. În ce măsură poate interveni 

eroarea? Dorința de a intra în joc și de a prinde plăcerea jocului cât se poate de repede, ne 

lasă ”fragili” în fața replicilor personajului. Sensibilitatea înlocuiește gândirea și atitudinea 

noastră vizavi de personaj și ne pierdem calmul și starea de liniște în abordarea rolului. De la 

primul contact cu rolul există riscul de a se pierde calea care conduce spre paradoxul actorului, 

cum considera Diderot, atunci când spune că marii artiști sau genii sunt puțin sensibili în fața 

naturii, pentru că ei gândesc, analizează, imită sau adoptă un anume fel de a gândi. În fața 

situațiilor în care personajul se află, în fața cuvintelor alese pentru el, intervine propria 

sensibilitate și propria viziune asupra vieții și asupra ceea ce noi percepem, iar această 

sensibilitate are nevoie să servească rolul și în niciun caz actorul. De la prima lectură, tot ce 

percem din text despre personajului nostru, punem sub acoperișul psihologic propriu, iar în 

genere nu acceptăm tot ce primim și deși nu-l refuzăm, încercăm să-l orientăm către zona noastră 

de confort. Sentimentelor noastre și ale personajului intră în conflict încă de la prima lectură și 

orice actor ar trebui să conștientizeze chiar de la început acest conflict pentru a-l face util în 

abordarea lui actoricească. De la prima întâlnire cu orice text de teatru – de la prima lectură a 

unei piese de teatru –, în mod intuitiv, apare un gând „alarmant” cu care actorul își păstrează 

distanța față de rol și probabil mulți actori dintre noi desconsideră acest gând și merg mai departe 

luptând cu el. Lucrul care apare mai târziu atunci când se termină repetițiile și se finalizează 

construcția personajului, iar spectatorii descoperă un personaj neclar și neconvingător. Ion Cojar 

menționează acest lucru în contextul în care actorul este chemat să facă o omogenitate între 

proprie gândire și cea a personajului, atunci când ne vorbște despre ceea ce ”fac cu o constantă, și 

cu rafinată subtilitate marii actori”. Dezomogenizarea apare atunci când psihologia actorului nu 

face loc pentru sentimente noi percepute din alt mod de a gândi și alt gen de moralitate și în lipsa 

flexibilității care ne permite întruchiparea unor moduri de gândire diferite. Atunci când actorul 
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neagă distanța față de personaj, abordarea rolului riscă drumul firesc al creativității. Actorul 

trebuie să exerseze examinarea propriei conștiințe, să asculte propriul ritm al ființei sale în 

comparație cu ritmul cerut de către autorul acelui rol. O măsură psihologică plutește la suprafața 

acestei examinări, ne informează asupra diferențelor existente între noi și personaj într-un mod 

intuitiv, în așa fel încât să ne dăm seamă pe ce cale ne putem conduce creativitatea. Intuiția se 

provoacă, nu trebuie să așteptăm să vină din senin, ea trebuie chemată prin conștiință, nu doar 

prin sensibilitate. Paradoxul actorului pe care Diderot l-a observat la marii actori se află în modul 

intuitiv pe care actorul îl descifrează încă de la lectura rolului, iar mai departe, cu ajutorul 

repetițiilor, doar îl reproduce. Dacă actorul acceptă această distanță între propriile sentimente și 

cele ale rolului, abia atunci devine calm sau, altfel spus, ”rece” față de ”căldura” personajului și, 

astfel, abordarea sa prinde în mod firesc calea paradoxului. Iar trecerea de la personaj la rol 

devine fluidă și face posibilă o performanță vizibilă a actorului. Atunci când personajul încearcă 

să rezolve anumite situații în care se află, confruntarea sa cu orice problemă este plină de 

sensibilitate, de agitație, oricare personaj luptă să aibă dreptate în fața tuturor, el are o miză mare 

de a scoate existența lui la vedere. Această existență exprimă un anumit fel de a gândi, iar actorul 

are de-a face cu desfășurarea și înțelegerea acestui mod de gândire, cu o viziune specifică și 

fluidă asupra vieții, reprodusă în maniera și amprenta sa personală. Actorul nu trebuie să se agite 

el însuși pentru a reproduce agitația, nu trebuie să se sensibilizeze pentru a creea sensibilitatea, ci 

dimpotrivă, are nevoie de control și relaxare pentru a putea realiza o altă realitate diferită de cea 

pe care o creează creierul nostru.  

Modelul nostru intern, cu alte cuvinte, creierul nostru, ne păcălește, iar noi, tot prin 

creierul nostru suntem chemați să ne împrietenim cu el. Este o experiență vizuală prin care 

trecem în fiecare noapte într-un fel mult mai vizibil atunci când ne ducem la culcare, creierul, 

atunci când nu primește date exterioare, spune Eagleman, continuă să genereze propriile sale 

imagini. Noi, de fapt, dacă nu preluăm cu minuțiozitate informațiile puse în text de către autor, 

despre personajele urmate să fie jucate de noi, riscăm să ne scufundăm în comparația dintre 

aceste informații și modelul pe care creierul l-a construit deja: actualizându-le și modificându-le. 

Iar creierul, așa cum confirmă Eagleman, se pricepe atât de bine să facă acest lucru, încât de 

obicei nu îl conștientizăm. Noi trebuie să acceptăm un rol așa cum este în felul lui, însă de la 

început și nu în felul în care dorim să fie. Creierul nostru poate exclude multe detalii mult mai 

fine și esențiale în arta actorului; nimic nu este de la sine înțeles, orice informație despre rol, 
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trebuie verificată și întrodusă în minte într-un fel conștient. Așa cum a menționat Eagleman că 

noi avem impresia că receptăm lumea din jurul nostru până în cele mai mici detalii. Iar acest 

lucru, nu îl facem. Intrebarea firească este, de ce creierul nostru nu ne poate oferi o imagine 

completă și exactă despre lumea din jur ? Pur și simplu orice creier consumă multă energie, spune 

Eagleman, „Douăzei la sută din caloriile pe care le consumăm sunt folosite pentru funcționarea 

creierului. Prin urmare, creierul încearcă să lucreze cât mai eficient posibil din punct de vedere 

energetic, ceea ce înseamnă că procesează doar cantitatea minimă de informație provenită de la 

simțuri, de care avem nevoie pentru a naviga în lume”
4
. Numai că, pentru a naviga printr-un text 

teatral este nevoie de culegerea cât mai multor informații despre personajul și rolul pe care dorim 

să-l jucăm, suntem chemați să conștientizăm aceste presupuneri ale creierului nostru – sau așa 

cum le-a numit Eagleman, propriile așteptări – și să facem diferența între ele și cele introduse de 

către autor. Neuroștiința, în legătură cu văzul, ne spune că așteptările noastre influențează într-o 

mare măsură ceea ce vedem, așa că există un risc estetic ca acestea să ne poată ghida gândul spre 

o falsitate și o epuizare a imaginației creative. Este exact acel mecanism pe care magicienii l-au 

descoperit cu mult timp în urmă, și anume – fixarea privirii asupra unui lucru nu garantează 

deloc că îl vezi.
5
 Chiar prin acest punct de vedere spune Eagleman că putem explica numărul 

mare de accidente rutiere în care șoferii lovesc pietoni sau se izbesc de mașini aflate în câmpul 

lor vizual fiindcă, așa cum confirmă el, în multe dintre aceste accidente, ochii sunt îndreptați în 

direcția corectă, dar creierul nu vede de fapt ce se întâmplă exact în față. Noi pur și simplu avem 

o capacitate mare să credem ceea ce ne spune propriul creierul, cu toate că suntem înzestrați și cu 

un extraodinar meșteșug de a evita accidente. Exemplul simplu pe care îl putem aduce este faptul 

că, atunci când ne trezim, reușim într-un mod uimitor de flexibil să deosebim între vis – aceste 

gânduri sau magini tulburătoare prin care ar putea să trecem și care ne pot îndruma în mai multe 

călătorii nedorite – și starea de veghe. Un act plin de puterea conștiinței pe care avem nevoie să-l 

aducem în procesul nostru creativ, printr-o lectură conștientă poate porni o abordare folositoare 

pentru ceea ce urmează în munca actorului și atunci când ne întâlnim cu vorbele ”ciudate” ale 

personajului, le acceptăm așa ”ciudate” cum sunt și în mod firesc începe o rezolvare personală a 

”ciudățeniei” în măsura cerută de circumstanțele rolului. Rolul nostru devine mai incitant și mai 

                                                           
4
 Eagleman, David. Crierul Povestea Noastră. Traducere din engleză : Elene Ciocoiu. Editura Humanitas. București, 

2018 P: 62 

5
 Idem. P: 63 
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atrăgător și dorința de a juca devine din ce în ce mai mare atunci când gândirea noastră este 

flexibilă și conștientă de diferențele dintre noi înșine și rol. Ceea ce e neobișnuit pentru noi 

trebuie să devină ritmul obișnuit al personajului, al atitudinii sale. Confortul nu mai are loc în 

atitudinea noastră față de rol, psihologia unui actor apare în toate manifestările noastre intime și 

are nevoie de curaj pentru a le scoate la iveală și a le oferi posibilitatea să fie văzute de către noi, 

de către partenerii noștri și de către public în același timp. Abordarea care ne conduce spre 

adevărul scenic este conturată în acest sens, acolo unde propriile sentimentele – modelul intern – 

își permit o manifestare mult mai vizibilă sub alte forme sufletești, atunci când ele nu sunt 

satisfăcute de o prezență fragilă și imprevizibilă, ci de una conducătoare. Creativitatea constă în 

faptul de a putea îndrepta ținta rolului către mesaj, nu către tine, altfel ea nu va veni niciodată, iar 

munca ta se micșorează. Credibilitatea ne cere generozitate, iar generozitatea apare într-un mod 

firesc atunci când suntem sinceri față de rol și de munca noastră, atunci sentimentele devin 

pregătite să ofere vitalitatea lor. Sentimentele au nevoie de o transgresiune vitală pentru a prinde 

puterea în joc pe scenă, alfel ele rămân ascunse fiindcă nu au putere să iasă la iveală ca să fie 

înțelese, singura lor șansă este atunci când întâlnesc momentul potrivit la locul potrivit, când se 

ciocnesc emoțiile și acțiunea, mai ales acțiunea fizică.    

Jocul comic, această noțiune pe care am încercat să o punctez aici, reprezintă noțiunea 

conștientizării jocului, prin implicarea publicului în actul nostru creativ, aici și acum, prin el, 

suntem chemați să modalizăm instantaneu, implicarea noastră prin propria ființă, în scopul de a 

găsi adevărul scenic. Acest lucru am încercat să-l scot la iveală prin toate ideile aduse în această 

lucrare; umorul în legătură cu stările sufletești umane, râsul și comicul în profunzimea lor 

psihologică, urmărind noțiunile lui Freud și Hoffding despre umor și râs. Comedia bazată pe 

gândirea reflexivă care tinde spre actul constructiv, așa cum am punctat de mai multe ori, 

bazându-mă pe comicologia lui Marian Popa, a fost una dintre mecanismele esențiale de a scoate 

comicul la iveală în jocul comic. Modul prin care Shakespeare ne conduce spre a detecta natura 

caracterelor comice create de el este unul reflexiv, prin care personajele dezbat idei si probleme, 

prin comparații cu situația în care se regăsesc. Jocul comic în opera lui Shakespeare a fost ținta 

mea în această lucrare, iar dorința de a-l înțelege pe Shakespeare și mai exact de a contura 

abordările actoricești în opera lui Shakespeare, mi-a fost motivația. Așa că relația mea cu 

Shakespeare a devenit una strânsă și solidă și sunt convins că în orice situație mă voi regăsi 

lucrând Shakespeare, mă voi îndrepta spre noțiunile descoperite în această lucrare, fidelizând cu 
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această comicitate a lui Shakespeare, indiferent dacă abordarea va fi comică sau tragică. Intenția 

este una dintre cheile importante descoperite în acest studiu, ea fiind un mecanism psihologic ce 

conduce jocul comic, așa că anunțarea ei într-un mod vizibil partenerilor de joc, precum și 

publicului, devine necesară în găsirea adevărul scenic shakespearian. Intenția este valoroasă, în 

comedie, ea prinde nuanțe diverse în scopul de a împărtăși povestea și gândirea abordată în joc, 

de a lumina relația dintre noi, jucătorii și public.  

Comicul are nevoie să fie măsurat prin jocul nostru, are nevoie de un ritm și o mișcare, el 

devine o poveste cu un început și un final. Un actor bun știe unde trebuie oprit comicul și unde e 

nevoie să se păstreze plăcerea comicității jocului comic; câteodată suntem chemați să frânâm și 

să încetinim comicitatea, câteodată este nevoie să o provocăm, păstrând plăcerea. Comicul nu 

înseamnă doar comedie, iar comedia poate fi îmbrăcată cu tragic, lucru pe care ni l-a oferit 

Shakespeare chiar prin joc. Așa cum se leagănă o balanță măsurând și căutând echilibru, așa și 

jocul nostru abordând Shakespeare, are nevoie să se balanseze, căutând măsura potrivită și 

păstrând comicitatea. 
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