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     1. CUVINTE CHEIE 

Shakespeare, tema dublului, tema dublului la Shakespeare, actorul și personajul, fața și 

reversul la Shakespeare, dublul personajului la Shakespeare, nu sunt ce par a fi, psihanaliza și 

Shakespeare 

 

 

             2. ARGUMENT 

Tema dublului în opera dramatică lui William Shakespeare deschide un spațiu generos 

de cercetare. Se poate specula chiar că nu exista vreo piesa a marelui dramaturg în care să nu 

fie vorba despre dublu. De la celebrul procedeu de teatru în teatru, până la încurcăturile 

provocate de gemeni și de la intrigi ce se desfășoară paralel și simetric în aceeași piesă, până 

la rivalitățile între frați, aceasta temă este, în dramaturgia lui Shakespeare, pretutindeni. 

Personajele se oglindesc unul în celălalt, uneori în mod evident, alteori în feluri misterioase, 

după cum teatrul însuși oglindește lumea care, la rândul ei, este o scenă. 

Dar nu amplitudinea temei a fost argumentul principal al prezentei cercetări. 

Profesând în domeniul artei teatrale și evoluând în mediul teatrului profesionist, am considerat 

că începutul oricărui demers teoretic legat de teatru trebuie să aibă legătură cu experiența 

concretă în această meserie, să izvorască din ea, în scopul de a o face rațional mai accesibilă. 

În această ordine de idei, primul gând pe care l-am avut la momentul demarării cercetării – și 

cred că acum ar fi la fel – a fost personajul din piesa A douăsprezecea noapte, Viola. 

Întâlnirea cu acest personaj, munca la rol și crearea lui pe scenă au fost etape care au rezonat 

în interiorul meu cu o căutare pe care nici eu nu o conștientizam. Atașamentul simțit față de 

problematica rolului și față de personalitatea complexă a personajului a deschis în mintea mea 

nenumărate uși către întrebări ce nu și-au găsit atunci răspunsul dar care aveau să ducă la tot 

atâtea revelații. 

Alegerea temei dublului constituie astfel o încercare de răspuns la unele dintre aceste 

întrebări și o tentativă de dezvoltare, de sondare a unora dintre revelații. De exemplu, numai 

jucând spectacolul Cum doriți, sau noaptea de la spartul târgului
1
 după A douăsprezecea 

noapte, pendulând la propriu între curtea ducelui Orsino și cea a contesei Olivia – scenografic 

cele două curți erau prezente în permanență, de o parte și de alta a scenei – mi-a fost revelată 

structura profund duală a piesei. Și numai schimbând hainele Violei cu ale mele, în cabina de 

spectacol, mi-a încolțit în minte ciudățenia faptului că personajul meu stăruia, în mod 
                                                           
1 Spectacol al Teatrului Național Craiova, în regia lui Silviu Purcărete, 2004 
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inexplicabil, într-o situație ce ar fi trebuit să îi creeze un profund disconfort – disconfort la 

care nici nu mă gândisem în perioada repetițiilor sau în timp ce jucam – și anume travestiul, 

rolul Cezario. Între timp, am realizat că structura duală este proprie multora dintre piesele lui 

Shakespeare și invers: multe dintre piese sunt înscrise într-o structură duală proprie operei 

dramaturgului. Iar încercarea de răspuns la întrebarea: De ce se încăpățânează Viola să 

rămână Cezario, în ciuda evidentelor dezavantaje pe care această deghizare i le aduce?, 

dincolo de faptul că, pentru mine, a transformat o fostă enigmă într-o revelație în plan 

personal, a constituit punctul de pornire al acestei cercetări. 

Ideea inițială de dezvoltare a temei dublului la Shakespeare a fost aceea a personajului 

ce nu poate fi înțeles pe deplin decât punându-l în legătură cu un alt personaj, uneori pentru a 

descoperi resorturile cele mai adânci ale unuia dintre ele – care, în strânsă legătura cu celălalt, 

îl determină pe primul în acțiunile sale – alteori pentru a recompune unitatea – cele două 

personaje constituind, de fapt, un singur caracter. Această alegere, dincolo de experiența 

scenică, a fost în mare măsură influențată – determinată chiar – de eseurile de psihanaliză 

aplicată ale lui Sigmund Freud
2
 și de nebănuitele posibilități de interpretare ce izvorăsc din 

ele, pe de o parte, iar pe de altă parte de preocuparea mea constantă pentru dublu – înțeles ca 

sumă a impulsurilor și dorințelor refulate în apele adânci și tulburi ale Sinelui – și s-ar putea 

spune că nu numai alegerea acestei teme de cercetare, ci însăși opțiunea mea pentru meseria 

de actriță își are rădăcina în aceasta preocupare. Sau dimpotrivă, că meseria mea este 

rezultatul acțiunii revendicative a Umbrei. Sau chiar, că actoria reprezintă steagul alb, purtător 

de pace pe care Eul îl flutură către Sine.  

Dar personajul ce nu poate fi înțeles decât în relație cu alt personaj constituie numai 

vârful unei structuri piramidale, la baza căreia se află legătura dintre piesa de teatru în sine și 

sursa care a inspirat-o, apoi următorul strat, în interiorul operei shakespeariene, fiind piesele 

ce se oglindesc unele în altele, peste care se suprapune încă un strat, în interiorul piesei, 

format din planurile paralele ale acțiunii. Accederea către vârful piramidei însă, inițiază un 

nou joc de oglinzi: acela dintre personaj și actorul care îl interpretează – iar piesele lui 

Shakespeare abundă în cugetări asupra teatrului și a artei actorului. După cum dublul 

personajului este umbra sa, partea negativă a personalității sale, tot astfel în arta actorului 

sufletul personajului creat de actor preia integral și chiar augmentat elementele omenești ale 

sufletului acestuia. Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al procesului, Viola travestită în 

Cezario nu e prea mult diferită de actrița ce o joacă pe Viola. 

 
                                                           
2 Sigmund Freud - 1856-1939 - medic neuropsihiatru austriac. 
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3. OBIECTIVE 

Personajele lui Shakespeare traversează situații paradoxale. Acționează adeseori în 

moduri de neînțeles. Teatrul marelui dramaturg britanic este realist în măsura în care vorbește, 

în fond, despre om și abisurile sale. Dar situațiile concrete sunt adeseori nerealiste. De fapt, se 

află la granița dintre mit, basm și realism. Sunt mult mai aproape de perioada infantilă a 

psihicului colectiv al culturii umane decât teatrul realist ulterior. Acesta poate să pară un 

truism – poate că și este, dat fiind că, din punct de vedere cronologic, Shakespeare a scris cu 

mult înainte de Cehov, de pildă. Dar mi se pare important de subliniat, pentru că aici trebuie 

căutat motivul pentru care puseele dorințelor inconștiente, general umane, sunt, poate, mai 

transparente. Viola se deghizează în Cezario, care este identic cu fratele ei geamăn – cu alte 

cuvinte, Viola se deghizează în Sebastian, și astfel dă curs dorinței ascunse de a fi băiat și 

singur la părinți. Nu este o situație realistă. Cu toate astea, o înțelegem și,  în străfundurile 

noastre, o acceptăm, iar piesa ne prinde, pentru că aceasta este dorința inconștientă a fiecărui 

copil, deci și a noastră cândva. Barnardine e condamnat la moarte. Pentru că declară sus și 

tare că nu este pregătit să moară, și, dat fiind că a băut vârtos o noapte întreagă, este cruțat. Nu 

este, de asemenea, o situație realistă. Dar o acceptăm și ne amuză, pentru că noi toți ne dorim 

ca moartea să plece atunci când o gonim. 

Cu toate acestea, experiența mea de actriță și pedagog mi-a demonstrat că există 

tendința să considerăm aceste situații, evident nerealiste, în care sunt puse personajele 

shakespeariene, ca pe un dat dramaturgic. Să căutam explicații în moda epocii în care a scris 

autorul – deghizările, de pildă, erau un vehicul dramatic intens folosit în literatura Renașterii –

,  sau în căutarea efectului comic, sau pur și simplu în faptul că așa stau lucrurile. Că, de 

exemplu, e amuzant că Titania se îndrăgostește în vis de un măgar. Fără să ne întrebăm de ce. 

Cu alte cuvinte, deci, există tentația, observată atât la studenții mei, cât și ca spectator și, 

uneori – de ce să nu spunem lucrurilor pe nume –, la mine însămi, de a privi personajul ca pe 

o ficțiune literară și nu ca pe un om viu. Aici se află, de fapt, scopul lucrării de față. În 

îndemnul de a încerca să ne explicăm faptele și deciziile personajelor pe care le interpretăm 

cu același interes și concretețe cu care ne explicăm faptele și deciziile celor din jurul nostru. 

Chiar dacă faptele personajelor par – și sunt – adesea paradoxale și absurde. De ce Edgar, un 

om care părea perfect normal, atunci când este alungat de către tatăl lui, se deghizează în 

sărmanul Tom și începe să umble dezbrăcat, comportându-se asemenea unui animal? Adică, 

cine ar face asta? De ce Demetrius, vrăjit sau nevrăjit, se îndrăgostește, în mod repetat, de 

femeia pe care o iubește Lysander? Este nevoie ca Puck să îl vrăjească mai întâi pe Lysander 

să o iubească pe Helena, pentru ca Demetrius să o iubească, la rândul lui. Un mecanism 
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dramatic amuzant? Poate. Dar, ca actori, nu ne ajută. Dacă un om real s-ar comporta astfel – și 

aceasta este o situație cât se poate de posibilă și realistă – ce am crede despre el? Așadar, 

scopul ultim al acestei lucrări este acela de a nu privi personajul shakespearian cu mai puțină 

atenție decât pe un om în carne și oase, cu care am interacționa; de a privi dincolo de 

ciudățenia acțiunilor sale, căutând motivații și sensuri adânci, pentru a-i da, cu adevărat, viață, 

în scopul de a-l face credibil, dar nespulberând total misterul.  

Tema dublului, așa cum este ea tratată în această lucrare, este un îndemn, nu numai 

către actor, de a privi în profunzime personajul shakespearian, ci și către regizor, de a trece de 

suprafața lucrurilor, atunci când decide să se apropie de lumea uimitoare a lui Shakespeare – 

de a fi în permanență conștient de ambivalența, ambiguitatea și misterul acestui univers 

minunat, în care niciun lucru nu este privit numai dintr-un singur punct de vedere și în care 

nimic nu este ceea ce pare a fi. Obsesia dramaturgului englez pentru nu sunt ce par a fi este – 

sau ar trebui să fie – o cheie pentru descifrarea fiecăreia dintre piese. 

 

 

4. Definiții și unelte de cercetare 

Omul se raportează la universul fizic, la cel metafizic și chiar la el însuși într-o 

manieră marcată de dualism. Spațiul este împărțit în nord și sud, est și vest, aproape și 

departe, dreapta și stânga – pe orizontală – și sus și jos, cer și pământ – pe verticală. Timpul 

este divizat constant în zi și noapte, răsăritul soarelui și apusul soarelui și, mai ales, în trecut și 

viitor – unite de iluzia graniței reprezentată de prezent. Valorile pendulează între bun și rău, 

frumos și urât. În același timp, metafizica delimitează, în mod simetric, principiile bune de 

cele rele, zeii binevoitori de cei răuvoitori, paradisul de infern. Fiecărui termen îi corespunde 

un altul, contrar. 

În aceeași ordine de idei, identificându-se drept eu, omul se separă atât de restul lumii, 

cât și de celălalt asemenea lui. În zorii dezvoltării sale, copilul nu face diferența între propria 

ființă și exterior. Adevărata delimitare de sine are loc cu ajutorul limbajului; primul eu 

presupune conștiința existenței altuia, diferit de el și separat. Eu nu are sens decât în raport cu 

altul și nu se poate construi decât prin întâlnirea cu altul; eu mă comunică pe mine altuia și 

invers, altul, la rândul lui, îmi comunică eu-l său. Astfel, eu și altul se conturează drept 

coordonate contrarii, esențiale ale geografiei existenței omului în lume. 

Eu tinde să rămână mereu constant în raport cu sine și să își păstreze diferența față de 

altul, căci mintea umană are nevoie de coerență. Această identitate asumată, conștientă, va fi 

o construcție formată dintr-o serie de caracteristici ce tind să rămână neschimbate de trecerea 
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vremii, în care eu-l se recunoaște ca fiind același. Identitatea eu-lui se confirmă neîncetat în 

relația cu altul, ca într-un joc de oglinzi: eu mă comunic pe mine însumi altuia, iar altul, la 

rândul său, îmi comunică eu-l înapoi. Atunci când oglinda ochiului altuia distorsionează ceea 

ce cred că înseamnă eu, apare neliniștea. Infernul sunt ceilalți, spunea Sartre
3
 în piesa sa Cu 

ușile închise.  

Astfel, ochiul altuia alt-erează identitatea eu-lui, îi descompune unitatea, împărțindu-l 

în alter ego-uri – alte euri – resimțite ca străine. 

Unitatea și coerența eu-lui este dată și de unitatea și coerența propriilor gânduri și 

acțiuni. Cel care acționează este eu, deci acțiunile respective izvorăsc din voința acestui eu și, 

astfel, îi consolidează și îi confirmă identitatea. Dar nu toate gândurile și acțiunile eu-lui sunt 

în acord cu identitatea dorită. Asta nu mă definește, sau, mai mult, asta nu are legătură cu 

mine, obișnuim să spunem despre vorbe și fapte necoerente cu ceea ce credem că suntem. Eu-l 

se dezice de ele pentru a păstra unitatea identității, dar faptul că ele totuși există și s-au 

întâmplat, lasă senzația difuză a unor prezențe suplimentare, a altora, care nu sunt eu, dar care 

uneori acționează în locul meu. Cuplul de contrarii eu și altul nu funcționează, așadar, numai 

orientat către exterior, ci și către interior, definind, redefinind și negociind în permanență 

identitatea. 

Conceptele de dublu și dual nu sunt sinonime, deși, într-o anumită măsură, se 

suprapun. Ele împărtășesc ideea de doi. Dublu înseamnă „ 1. Care este de două ori mai mare, 

îndoit, 2. alcătuit din două elemente sau părți identice sau asemănătoare. 3. Motiv din 

literatura universală care utilizează două personaje identice sau asemănătoare spre a sugera 

complexitatea realității”
4
. Cu alte cuvinte, dublu presupune, pe lângă cei doi asemănători sau 

identici, un al treilea, care este compus din cei doi, dar diferit de ei. În plus, desprins din 

motivul literar al dublului, apare sensul de celălalt al aceluiași care, într-un fel sau altul, și-a 

câștigat independența de a exista și de a acționa pe cont propriu. În vreme ce polii dualului se 

află într-o strictă dependență, fiind imposibil de conceput unul fără celălalt, dublul 

desemnează atât întregul format din doi, cât și una dintre părți care există și acționează liber. 

Dublurile astfel ivite sunt, în primul rând, complementare. Relația dintre ele este marcată de 

tensiune; de cele mai multe ori, polaritatea este subînțeleasă, dar ele nu sunt în mod necesar 

antagonice.  

Cuvintele dublu, dual și duel sunt înrudite, căci toate trei descind din latinescul duo 

(doi), prin rădăcina du. Mai mult decât atât, dual a intrat în limba română direct din francezul 

                                                           
3 Jean-Paul Sartre - 1905-1980 - filosof francez 
4 Marcu, Florin – Marele dicționar de neologisme, Ed. Saeculum I.O., București, 2000 
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duel, care înseamnă chiar duel. “Forma latină a lui duel, duellum, este termenul arhaic pentru 

bellum (război) – deci, cândva, război era desemnat prin cuvântul duel, o luptă în doi”
5
. 

Această etimologie comună nu este conținută în mod explicit în sensurile dintâi ale cuvintelor 

dublu și dual dar, în mod interesant, ea reapare în evoluția lor ulterioară.                                                                                                                                                                

O structură duală a întregului favorizează apariția dublului în momentul în care unul 

dintre termenii polarității – în mod normal, cel îndelung oprimat și redus la tăcere – se 

răzvrătește și preia inițiativa. Așadar, structura duală – în sensul preexistenței unei polarități 

tensionate – reprezintă una dintre premisele apariției dublului, iar natura dublului rezultat 

depinde de termenii care au declanșat-o. Un dualism moral va duce la separarea și delimitarea 

celor două domenii – binele și răul, acceptabilul (de către societate) și inacceptabilul – 

conducând la un clivaj de tipul celui dintre dr. Jekyll și mr. Hyde
6
. Dualismul sexual face ca, 

de pildă, în Cipru să fie venerată o Afrodită – zeitate profund feminină – cu barbă.
7
 În plan 

mitologic și literar, dublul se referă la două – sau chiar mai multe – personaje care, în fapt, 

sunt manifestări simbolice diferite ale aceluiași eu, valențe personificate ale acestuia.  De cele 

mai multe ori, dublul este rivalul propriului eu, căruia îi devine ceea ce se numește alter ego, 

un alt eu al aceluiași eu. Dublurile „par lor înșile și altora entități totale, dar în realitate nu 

sunt decât cele două jumătăți ale unei a treia personalități divizate, jumătăți care se caută și se 

hărțuiesc”
8
, nota Merejkowski

9
 în amplul său studiu despre Tolstoi

10
 și Dostoievski

11
.  

Uneltele de cercetare pe care lucrarea le folosește sunt mitologia și psihanaliza. 

Mitologia, pentru că, pe de o parte, tema dublului datează în zona mitului încă din cele mai 

vechi timpuri și, pe de altă parte, universul shakespearian abundă de supranatural, de motive 

ce țin de lumea basmului, de simboluri străvechi tratate explicit sau implicit. De pildă, 

motivul rivalității între frați – omiprezent în piesele dramaturgului englez – subînțelege, în 

plan mitologic, consubstanțialitatea și, în cele din urmă, o identitate unică, complexă. De 

asemenea, prin mecanismul dramatic al travestiului iau naștere alte personaje, bărbat și femeie 

în același timp  ce se constituie drept identități secundare ale personajului inițial – ceea ce este 

un ecou al străvechiului mit al androginului. 

Psihanaliza, la rândul ei, introduce termenul de inconștient, pe care Sigmund Freud, 

părintele acestei științe, l-a definit drept suma tuturor conținuturilor psihice refulate de către 

                                                           
5 Tohăreanu, Gheorghe I. – Dicționar de imagini pierdute, Ed. Amarcord, Timișoara, p.134-135 
6 Personaje ale romanului - Straniul caz al doctorului Jekyll și al dmnului Hyde - scris de Robert Louis Stevenson - 1850-

1894 - scriitor britanic 
7 Eliade, Mircea – Mefistofel și androginul, Ed. Humanitas, București, p.102 
8 Apud. Rank, Otto - Dublul. Don Juan, Ed. Institutul European, Iași, 1997, p.79 
9 Dmitri Merejkowski - 1865-1941 - scriitor rus 
10 Lev Tolstoi - 1828-1910 - scriitor rus 
11 Feodor Dostoievski - 1821-1881 - scriitor rus 
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cenzura culturii și l-a caracterizat ca fiind un factor dinamic, căci are în permanență tendința 

de a se manifesta la nivelul conștientului. Prin descoperirea de către Freud a inconștientului, 

eu-l conștient își pierde privilegiul de stăpân al lumii interioare a omului. Astfel, știința va 

admite ceea ce mitul și arta exprimau încă din zorii civilizației – faptul că viața conștientă nu 

reprezintă decât o parte infimă a personalității. Omul și acțiunile sale sunt conduse de către o 

forță cu mult mai puternică – cea a inconștientului, care își dovedește omniprezența în 

activitatea umană în ansamblul ei, de la gânduri și acțiuni cotidiene, până la opere culturale. 

Acest lucru aruncă o nouă lumină și asupra conceptului de identitate, întărind ideea intens 

vehiculată în literatură că nu știm cine suntem – cu alte cuvinte, nu suntem conștienți cine 

suntem, pentru că mare parte din viața noastră interioară se petrece în inconștient și mare 

parte din motivele opțiunilor noastre conștiente sunt inconștiente. Noua știință a psihanalizei, 

inițial definită de însuși părintele ei ca psihologie a inconștientului, propune dezlegarea 

acestei șarade, căci psihanaliza este, în fapt, o tehnică de a aduce conținuturile inconștiente la 

lumina conștiinței în virtutea efectului curativ al cunoașterii propriilor abisuri. Mitul intuise 

demult acest lucru. Cunoaște-te pe tine însuți! era îndemnul scris pe frontispiciul oracolului 

din Delfi. Psihanaliza va deveni curând mai mult decât o terapie, impunându-se și ca metodă 

de interpretare în plan cultural. 

 Prezența în teză a unui spațiu relativ extins dedicat teoriilor pe care Sigmund Freud le-

a generat în sfera criticii literare, prin prisma viziunii sale psihanalitice, este motivată de 

insistența cu care acesta revine de-a lungul operei sale la textele shakespeariene. Viziunea lui 

Freud asupra personajelor lui Shakespeare deschide o poartă spre dezlegarea multor enigme. 

Asemenea actorului, psihanalistul este tentat să judece personajul ca pe un om viu, concret și 

nu ca pe o ficțiune, iar această atitudine este punctul în care psihanaliza este în poziție 

conflictuală cu teoriile criticii literare, dar în perfectă concordanță cu ceea  ce presupune arta 

actorului și relația actorului cu personajul pe care îl interpretează. 

 

 

5. IPOSTAZE ALE DUBLULUI ÎN OPERA LUI SHAKESPEARE  

           Numită „Ipostaze ale dublului la Shakespeare”, teza și-a propus să analizeze, din mai 

multe perspective, felul în care conceptul de dublu este relevant – ba chiar, am putea spune, 

definitoriu pentru creația marelui dramaturg englez. Pentru că privirea dublă a lui Shakespeare 

străbate întraga sa dramaturgie și îi determină complexitatea. Un punct de vedere îl 

completează pe celălalt, determinând viziunea amplă asupra întregului. 
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            Nu există temă importantă a operei shakespeariene care să nu fie privită din 

perspectiva față-revers: iubirea, motor și rațiune de a fi se transformă cât ai bate din palme în 

ură distructivă. Lui Leontes îi sunt suficiente un zâmbet și o privire iar lui Othello – câteva 

insinuări cu subînțeles pentru a trece de la dragostea cea mai fierbinte la ura oarbă. Este de 

ajuns ca Puck să picure sucul unei flori pe pleoapele adormite ale lui Lysander și Demetrius 

pentru ca iubirea pentru care, practic, își schimbaseră viețile să se transforme în ostilitate. 

Iubirea și ura sunt cele două fețe ale aceleiași monede, se completează una pe cealaltă și 

împreună constituie valențele complexe ale ideii de atașament al ființei umane. În același 

monolog, moartea îi apare lui Hamlet ca soluție dezirabilă de ieșire din zbuciumul și suferința 

inerente vieții, ca final al durerii, dar și ca prilej de noi suferințe, cu atât mai înspăimântătoare 

cu cât sunt necunoscute. Teatrul este fie lăudat ca oglindă a vieții și cale paradoxală către 

adevăr, căci identificându-se cu personajul imaginar din piesa în piesă Claudius își trădează 

vinovăția reală, dar și „o-mpușcătură-n vânt” (III, 2), pentru că Hamlet, identificându-se la 

rândul lui cu „unul, Lucianus, nepotul regelui” (III, 2), nu mai pune în fapt răzbunarea reală 

împotriva regelui, căci Lucianus cel imaginar l-a omorât deja pe rege, unchiul său. Beția fie 

transformă omul într-o caricatură, fie „face să ți se-mplinească toate calitățile potențiale”
12

 

(IV, 3), așa cum declară, mai în glumă, mai în serios Falstaff. Ceea ce se numește existență 

materială este impregnată de intervenția obscură, dar definitorie a supranaturalului care, la 

rândul său, reprezintă un cuțit cu două tăișuri, căci sunt pedepsite în egală măsură personajele 

care nu țin seama de această forță ocultă, cât și cele care o valorizează prea mult (în mod 

semnificativ, în piesa „Henric al VI lea” partea a II a, în cadrul aceleiași scene, relația cu 

forțele supranaturale este mai întâi sancționată aspru ca înșelătorie și, imediat, pedepsită 

drastic ca atentat serios la viața regelui și la coroană). Realitatea consistentă este mereu pusă 

sub semnul întrebării de inconsistentul vis. Dar visul cel imaterial nu este niciodată cu totul 

inocent, ci lasă urme adânci în realul concret: Lysander, Hermia, Helena pun toate 

întâmplările prin care au trecut în seama visului ciudat al unei nopți de vară, dar Demetrius își 

va continua existența sub auspiciile acestui vis. Iar însăși făptura omului este plămădită din 

vise, după cum spune Prospero.  

   O ipostază a dublului în dramaturgia shakespeariană o constituie relația vie și surprinzătoare 

pe care piesa de teatru o are cu sursele de inspirație. Pentru epoca în care trăim, este destul de 

greu de înțeles libertatea pe care autorii din acele vremuri o aveau față de scrierile 

contemporanilor sau înaintașilor lor. Shakespeare însuși preia, în nenumărate rânduri, nu 

                                                           
12

 „Henric al IV lea” – Partea a II a 
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numai teme din alte scrieri literare, dar adeseori chiar intrigi întregi, modificând sau omițând 

anumite detalii. Și tocmai aceste modificări și omisiuni sunt relevante, pentru că ele oferă o 

nouă perspectivă asupra temei. Regele Leir din piesa-sursă decidea să își împartă regatul 

fiicelor sale la moartea soției. Shakespeare a păstrat conflictul, dar a eliminat cu desăvârșire 

prezența acestei soții-mame, a cărei dispariție determina întregul conflict. Lear este un om 

bătrân care își împarte regatul fiicelor sale, deplin încrezător că ele îl vor îngriji și proteja. 

Întocmai după cum copilul are încredere că mama îl va îngriji și proteja. Tema mamei reapare 

astfel, într-o modalitate mai subtilă și mai complexă. Atitudinile fiicelor sunt valențe ale 

relației mamă-copil. Omul bătrân regresează la un nivel infantil și devine neputincios asemeni 

copilului. Atitudinea față de mamă revine sub forma atitudinii vârstnicului față de fiica ce îi 

devine mamă. Deși orice aluzie explicită la vreo regină Lear este eliminată, tema maternității 

este prezentă în mod subtil și dureros. Ochiul dramaturgului englez este asemeni unei oglinzi 

care distorsionează, creând perspective neașteptate asupra materialului pe care îl privește.    

   Privirea dublă a lui Shakespeare funcționează și ca modalitate de explorare a aceleiași 

situații din unghiuri diferite. În acest sens, termenul de dublu se referă la cercetarea părții 

nevăzute a lucrurilor care, împreună cu cea vizibilă, determină o viziune complexă a situației. 

Există întotdeauna o latură a obiectului privit care scapă vederii ochiului uman. Dar privirea 

dramaturgului se rotește asemenea unei camere de filmat și prezintă un alt punct de vedere la 

propriu. Există cupluri de piese care explorează tocmai această schimbare a perspectivei. 

„Totul e bine când se sfârșește cu bine” și „Măsură pentru măsură” abordează vechea temă a 

patului schimbat din unghiuri diferite: prima este povestea femeii care dorește, dar nu este 

dorită, iar cea de-a doua – a femeii care nu dorește, dar este dorită. Am identificat două scene 

diferite din două piese diferite în care soțul, implicat într-un conflict împotriva autorității, 

decide să îi ascundă soției sale acest lucru: Brutus și Portia, din „Iulius Cezar” și Harry 

Hotspur cu Lady Percy, din „Henric al IV lea” partea I. Există însă și o a treia, cea între soții 

Macbeth, în care bărbatul face femeia părtașă aspirațiilor sale. Și tocmai femeia va deveni 

motorul împlinirii acestor aspirații și, în consecință, pe când Portia și Lady Percy rămân 

personaje episodice, prezente într- singură scenă a pieselor, Lady Macbeth va fi unul din 

personajele centrale din „Macbeth”, cu o dezvoltare psihologică surprinzătoare. 

   Aceeași privire dublă a lui Shakespeare determină, pe de o parte, existența unor contrarii 

care funcționează pe parcursul întregii sale opere: întuneric – lumină, real – vis – teatru – 

beție, natural – supranatural și conduc, pe de altă parte, personajele către o perpetuă interogare 

asupra existenței umane, asupra identității proprii, asupra esenței, aparenței și deosebirii dintre 
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acestea, unde contrariile mai sus menționate acționează în mod simbolic. Întunericul se opune 

luminii nu numai în existența materială, ci și în ființa omului, pentru că întunericul 

desemnează iraționalul, el închide ușa conștiinței pentru a o deschide pe cea a inconștientului. 

Lasă cortina peste ceea ce știm despre noi, dar revelă ceea ce nu știm – cu alte cuvinte, 

deschide câmp liber de acțiune celuilalt. Indicația scenică de noapte înseamnă întotdeauna la 

Shakespeare mult mai mult decât simpla fixare a unui timp al petrecerii acțiunii. Ea 

desemnează, în plus, o anumită stare de conștiință și conștiență a personajelor implicate.  

   Contrariile se regăsesc și în preferința dramaturgului englez pentru crearea de personaje 

antagonice din diferite puncte de vedere: al atitudinii față de tată (de exemplu, frații 

Gloucester, unde Edmund vrea să își ucidă tatăl, iar Edgar să îl preotejeze) sau, dimpotrivă, al 

atitudinii și așteptărilor tatălui față de fiu (cei doi Harry din „Henric al IV lea”, întrupări ale 

fiului risipitor și, dimpotrivă, ale celui ascultător și înscris în idealurile de masculinitate ale 

timpului. În mod paradoxal dar similar pildei biblice a fiului risipitor, chefliul Harry va fi iubit 

de tată și va deveni rege, pe când viteazul Harry Hotspur va muri în luptă, trădat de către tată), 

al atitudinii față de actul sexual (femeia care refuză și cea care aceeptă, ca valențe ale mamei 

pure și mamei întinate sexual). Dar după cum contrariile coexistă în exteriorul omului, ele 

coexită și în interiorul acestuia – aceste personaje opuse formează, de fapt, aceeași entitate 

psihologică, despărțită prin mecanismul de apărare al clivajului.  

   O altă ipostază a ideii de dublu în creația shakespeariană este preferința dramaturgului 

pentru simetrie. În multiple rânduri conflictul principal al piesei este dublat de unul (sau mai 

multe) conflicte secundare, având aceeași temă. În „Regele Lear”, de exemplu, bătrânul rege 

este trădat de fiicele sale în conflictul principal. Gloucester este trădat de către fiul său 

nelegitim în conflictul secundar. În „Furtuna”, lui Prospero i-a fost uzurpat în trecut tronul 

Milanului. În acțiunea propriu-zisă a piesei, asistăm la alte două tentative de uzurpare: 

complotul condus de către Antonio și Sebastian împotriva lui Alonso și cel comic inițiat de 

Caliban împotriva lui Prospero. Iar exemplele pot continua. 

   Ceea ce numim „păcat” și „pedeapsă” funcționează în același context al simetriei. 

Personajele shakespeariene adesea plătesc în mod simetric pentru greșelile comise – 

Gloucester plătește cu lumina ochilor plăcerea extraconjugală din noaptea procreării lui 

Edmund (și să nu uităm că, din punct de vedere simbolic, scoaterea ochilor corespunde 

castrării), iar Lady Macbeth plătește cu lumina conștiinței inconștiența de a crede că „C-un 

strop de apă ne spălăm de faptă,/ E-așa de-ușor!” (II, 3) 
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   De asemenea, folosirea de mecanisme dramatice similare în situații similare se înscrie în 

aceeași zonă a simetriei. În general, Shakespeare are tendința de a-și refolosi în noi contexte 

soluțiile. Somnul asemeni morții nu apare, de pildă, numai în „Romeo și Julieta”; și în 

„Cymbeline” eroina trece prin aceeași experiență. Dar reapariția mecanismului dramatic al 

femeii nedreptățite ce revine sub forma unei statui are un sens profund. Eroinele ce „devin” 

statui sunt Hero din „Mult zgomot pentru nimic” și Hermiona din „Poveste de iarnă”. 

Amândouă sunt învinuite pe nedrept de adulter și insultate de către bărbații pe care îi iubesc. 

În mitologie, împietrirea și muțenia simbolizează moartea. Înfățișarea hâdă a Meduzei îi  

împietrea pe cei care îndrăzneau să o privească în față. De asemenea, în aceeași situație, dar în 

altă piesă, Desdemona va muri cu adevărat. Cu alte cuvinte, oglinda ochilor celui iubit poate 

ucide prin imaginea distorsionată pe care o oferă. 

              O altă ipostază a ideii de dublu pe care a identificat-o și cercetat-o lucrarea este aceea 

a relațiilor de rudenie, a dublului exprimat prin același sânge care curge prin venele ambilor 

frați și a copilului ca dublu ce asigură nemurirea tatălui. Ca în mitologie, frații din 

dramaturgia shakespeariană sunt cel mai adesea rivali – în mod conștient sau inconștient. 

Tensiunea există chiar sub aparențele unei armonii perfecte. Viola își plânge fratele considerat 

mort și se deghizează în el. Nu o face numai din dragoste, ci și în scopul împlinirii dorinței 

infantile de a deveni, în Illyria cea organizată aidoma unei familii, în jurul unui principiu 

masculin și al unuia feminim – ducele Orsino și contesa Olivia – copilul unic și răsfățat al 

familiei. 

             În general, la Shakespeare – ca și în viață – fața și reversul acționează simultan. Spre 

deosebire de fii, care își trădează tații numai în mod simbolic, sau în cazul aparte al 

ilegitimității (dar sunt, de fiecare dată pedepsiți chiar și în aceste cazuri), majoritatea 

zdrobitoare a fiicelor shakespeariene își împlinesc destinele tocmai prin trădarea tatălui sau, în 

orice caz, în absența acestuia. Desdemona, Jessica, Julieta, Bianca, Viola, Portia sunt numai 

câteva exemple. Ele au nevoie să iasă din sfera autorității paterne, pentru a se înscrie sub 

incidența unei alte autorități masculine. În mod semnificativ, dar prea puțin speculat, în 

„Îmblânzirea scorpiei” Catarina, fiica cea „rea” este cea care se supune dorinței tatălui și se 

căsătorește cu Petrucchio, pe când fiica cea „bună”, Bianca, va utiliza diverse șiretlicuri 

menite a înșela vigilența tatălui și, în fond, a face realizabilă o iubire aparent interzisă. Nu este 

vorba despre o întâmplare. După cum am mai spus, considerăm că la Shakespeare nu există 

întâmplare. Iar ceea ce pare întâmplător la un prim nivel, dobândește sens la o privire mai 
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atentă. Nesupunerea  și neconformismul Catarinei ascund inversul – și anume dorința ei 

fierbinte de a fi acceptată.  

             În această ordine de idei, ne apropiem de o altă ipostază a ideii de dublu pe care 

lucrarea a cercetat-o, de ipostaza pe care, de altfel, o considerăm a fi cea mai importantă și 

care a constituit, în mare măsură, motivația principală a demarării întegii cercetări: zona 

nocturnă a psihicului uman, altul din același, dorința inconștientă care dirijează acțiunile 

conștiente. Dublul văzut ca ceea ce personajul este, dar nu știe că este – ca nivel important al 

identității sale. Într-o dramaturgie care suprapune contururile realului cu ale visului, ale beției 

cu ale lucidității, care schimbă mereu punctul de vedere, personajul nu este – nu are cum să 

fie – ceea ce pare. Multe dintre aceste personaje știu acest lucru despre ele însele și îl afirmă 

fie în solilocvii, precum Iago, fie în mărturisiri ce le sporesc misterul în fața altor personaje, 

precum Viola către Olivia. În încercarea de a desluși cine este personajul shakespearian cu 

adevărat, care este personalitatea sa complexă și completă, am identificat două procedee 

distincte prin care dramaturgia lui Shakespeare exprimă fața nevăzută a personajului, umbra 

sa inconștientă care îi determină mare parte dintre hotărârile și acțiunile conștiente. Acestea 

sunt clivajul și stările de laxitate ale conștiinței.  

            Prin clivaj, ambivalența ca manifestare proprie a psihicului uman este despărțită în cei 

doi poli care o caracterizează, fiecare dintre ei acționând (aparent) autonom sub forma unui 

personaj distinct. Dorința fiului de a-și ucide tatăl este dublul, umbra lui Edgar din Regele 

Lear; această umbră este întrupată în personajul Edmund, fratele său vitreg și fiul nelegitim al 

tatălui Gloucester, iar Tom nebunul este expresia conflictului manifest, câmpul de luptă dintre 

Edgar și Edmund ca fațete diferite ale aceluiași personaj. Dorința fiicei de a fi unica țintă a 

atenției și iubirăă părintești este umbra Violei; această umbră este întrupată nu în Sebastian, 

fratele geamăn și dublul ei aparent, ci în Cezario, copia fratelui, personaj pe care ea însăși îl 

născocește și interpretează, iar Cezario devine astfel expresia conflictului latent dintre 

gemenii Viola și Sebastian. În aceeași ordine de idei, evoluția în timp a temei monstruoasei 

răscumpărări, începând cu perioadele cele mai îndepărtate în care ea s-a regăsit în literatura 

universală, și până la Shakespeare, care o folosește în Măsură pentru măsură, dezvăluie un 

moment în care era vorba despre un singur personaj feminin – nu două, ca la Shakespeare – 

care, căsătorite fiind cu un bărbat, acceptă, în cele din urmă, propunerile sexuale ale unui alt 

bărbat, de care, eventual, se și atașează, în unele cazuri. Această temă ascunde, de fapt, 

constelația oedipiană a fiului care vrea să își posede sexual mama și să își ucidă tatăl, iar 

faptul că Shakespeare a ales să folosească două personaje în loc de unul singur, pe de o parte 
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denotă evoluția cenzurii conștiinței care se petrece în același timp cu cea a culturii, încifrând 

din ce în ce mai puternic penibilul și interzisul. Pe de altă parte, însă, conduce la apariția a 

două personaje feminine diferite, misterioase în hotărârile și dorințele lor. 

           În stările de laxitate ale conștiinței, personajul contrazice ceea ce știe despre sine, 

dezvăluind ceea ce nu știe că este – cu alte cuvinte își completează identitatea. Laxitatea 

conștiinței lasă câmp larg de manifestare altuia din același, umbrei. Astfel, Barnardine din 

Măsură pentru măsură – pesonaj de amploare restrânsă în economia piesei și fără utilitate 

dramatică – știe că este condamnat la moarte și că execuția poate avea loc oricând. Dar beat 

fiind și proaspăt trezit din somn pur și simplu refuză să moară. În mod paradoxal, dorința îi 

este îndeplinită. Somnul și beția îi deschid porțile către o altă formă de realitate, în care 

domnesc alte reguli, iar moartea, care pentru orice ființă vie reprezintă inevitabilul, pentru el 

devine o chestiune de alegere. Astfel, Barnardine transcende limitele relației dintre a voi și a 

trebui, căci somnul și alcoolul îl trezesc pe celălalt. 

           Tot sub imperiul somnului, Titania visează, din pricina sucului florii vrăjite pe care 

Puck i-l picură pe pleoape, că s-a îndrăgostit de un măgar. Dar Freud susține că orice vis 

reprezintă o dorință împlinită, astfel contrariile se atrag și se ating: cea care se credea regina 

diafană a zânelor este atrasă erotic de bietul Fundulea transformat într-un animal cu un falus 

uriaș. Aidoma eu-lui conștient care se dezice de conținuturile inconștiene considerate penibile 

manifestate în vis, la finalul piesei Puck ne sfătuiește, viclean: Socotiți că ați visat/ Tot ce v-

am înfățișat (V, 2). Dar faptul că eu-l diurn e dezgustat de experiența nocturnă pe care a avut-

o nu înseamnă defel că această experiență nu a existat.  

          Visul declanșează apariția inversului conștiinței diurne. Richard al III lea s-a 

construit pe sine, eliminând din eul său conștient acele trăsături pe care existența în cultură le 

presupune. Drept răzbunare pentru lipsa iubirii, el s-a autoprogramat să devină un ticălos 

lipsit de scrupule și empatie. Sau și-a explicat sieși și publicului morala inversă, în felul 

acesta. Dar visul său din final trezește umbra. Iar umbra lui Richard este remușcarea. Iubirea 

de sine și nepăsarea față de comunitate sunt imperativele pe baza cărora a devenit ceea ce 

este. Și tocmai acestea sunt cele pe care umbra, ivită în urma visului, le pune sub semnul 

îndoielii. Richard se îndoiește că se iubește pe sine. Compensând lipsa de dragoste din partea 

celorlalți cu dragostea pe care și-a dăruit-o sieși, acum se îndoiește și de aceasta. Cu alte 

cuvinte, este posibil ca Richard, care nu îi este drag nimănui, să nu îi fie drag nici lui Richard. 

Pentru că ființa umană nu poate trăi decât apreciată de semenii săi. Doar în colectivitate. 

Richard a crezut că își este suficient sieși. Umbra însă îi spune că nu este așa. Este doar un om 
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singur, vinovat de cele mai odioase crime imaginabile, neiubit, a cărui moarte nu o va plânge 

nimeni. În general, umbra, dublul ascuns al fiecăruia dintre noi, este alcătuit din acele 

trăsături negative pe care cultura le condamnă, din materialul psihic refulat din pricina 

nepotrivirii lui cu ceea ce numim civilizație. În cazul atât de special al lui Richard, este invers. 

Umbra sa este formată din ceea ce, în mod obișnuit, constituie formațiunea reacțională. 

Umbra sa este morala general umană, construită întru binele omului ca specie, care îl acuză pe 

erou, asemenea unei conștiințe inversate, de nemernicie, sperjur, omor și, în general, tot ce-i 

păcat.  

Richard însuși înțelege că remușcarea și empatia îi slăbesc forța. Încearcă să își 

adoarmă la loc proaspăta conștiință, să îndepărteze umbra, pentru a redeveni el însuși. 

Argumentația sa i-a fost, cu siguranță, dragă lui Nietzsche: De vorba conștiință se slujesc/ 

Doar cei fricoși, scornită ca să-nfrâne/ Pe cei ce-s tari. Legi – spadele ne fie,/ Iar conștiinți – 

a brațului tărie. (V, 5). Dar va pierde lupta; aidoma ca la trezirea din vis, când strigase alt cal 

să-mi dați!, în mijlocul bătăliei reale va cere un cal! Un cal! Regatul pe un cal!(V, 4). Puterea 

visului este mai mare decât cea a hotărârii diurne, după cum inconștientul domină viața 

psihică.  

Aidoma visului și beției, teatrul are puterea de a genera povești fictive, dar care au 

impact asupra realului. Pe de o parte, actorul care interpretează rolul fictivei Hecuba plânge 

cu lacrimi reale. Pe de altă parte, piesa de teatru are, asupra spectatorului Hamlet, efectul pe 

care l-ar avea un pahar de vin asupra omului care vrea să prindă puțin curaj. Calitatea actului 

teatral de a se petrece aici și acum vine în întâmpinarea nevoii prințului de a crede că tatăl i-a 

murit abia de două ceasuri (III, 2), iar omorul devine brusc extrem de real și de concret. În 

plus, asemănarea dintre povestea prezentată scenic și realitate are asupra spectatorului 

Claudius un impact dublu: el este cuprins de remușcări, dar și de spaimă, pentru că în piesa de 

teatru în teatru nepotul regelui îl ucide pe rege. Cu alte cuvinte, teatrul abolește granițele 

dintre trecut și viitor, transformând timpul într-un prezent continuu. 

 

 

6. CONCLUZII 

 Definiția de început a dublului ca sumă a acelor caracteristici tainice, ascunse atât de 

sine, cât și de ceilalți, dar care determină, din bezna inconștientului, comportamentul diurm al 

eu-lui se esențializează, în ceea ce privește personajul shakespearian, în formula de dublu ca 

dorință interzisă. Această dorință este fie considerată imorală de către cultură – de exemplu 

ura fiului, care este polul negativ al ambivalenței sentimentelor față de tată – și, de aceea, 
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Shakespeare, aplicând mecanismul clivajului, a personificat în Regele Lear (după cum am 

văzut în capitolul patru al prezentei teze) fiecare dintre cei doi poli ai ambivalenței, rezultând 

două personaje distincte: Edgar, care este caracterizat prin dragostea necondiționată față de 

tată, și Edmund, care, din contră, e caracterizat prin resentiment –, ori extrem de dureroasă 

prin faptul că neîmplinirea ei în realitate a creat o asemenea frustrare, încât eul conștient 

ajunge să o nege – de exemplu, Richard al III-lea, care, neiubit fiind, neagă că ar avea nevoie 

de iubire, ori Barnardine care, ca orice om, își dorește nemurirea, dar, tot ca orice om, știe că 

aceasta nu este cu putință. În ambele cazuri, mărturisirea acestei dorințe, atât față de sine 

însuși, cât și față de ceilalți, este resimțită ca fiind penibilă. Ea este deci inconștientă, dar 

majoritatea zdrobitoare a acțiunilor eului converg spre împlinirea ei – de substitut. Această 

dorință arzătoare care determină, din inconștient, comportamentul conștient, este un loc 

comun al oricărei ființe umane, își are rădăcinile în copilăria îndepărtată și ne urmărește 

întreaga viață. Dorința neîmplinită constituie rădăcina tuturor motivațiilor secundare care se 

ivesc – sursa principală a vulnerabilității omului. Un personaj viu nu poate fi mai puțin decât 

un om viu. De aceea, motivațiile acțiunilor sale nu trebuie să rămână superficiale, să plutească 

la suprafață, ci să coboare în profunzime, către punctul de vulnerabilitate ultimă. Acesta este 

sensul celebrei sintagme eu în situația dată, pe care am auzit-o atât de des în facultate: eu –  

firește pentru că nu mă am decât pe mine, cu corpul meu fizic, experiența, sensibilitatea și 

inteligența mea –, dar mânat de o altă dorință, cu un alt dublu. În experiența mea scenică, de 

actriță, momentul cel mai important al lucrului la un personaj îl constituie găsirea punctului 

său de vulnerabilitate. Căci acesta îi dă consistență. Acesta îl definește. Și, în plus, acesta face 

munca mai incitantă și mai pasionantă, căci exprimă diferența dintre personaj și mine. 

Personajul nu este, nu are cum să fie cu totul altcineva decât mine, actorul care îl joc. Dar nu 

este nici eu. Este altcineva, dar nu Altcineva – pentru a-l parafraza pe Lacan.  

Asumarea unui alt sistem motivațional, a unui alt dublu decât cel propriu, consider că 

este baza artei actorului. Rădăcina imitației, despre care vorbea Diderot în Paradox despre 

actor, și care, nefiind înțeleasă exact, este atât de des persiflată. Dar nu poți imita ceea ce nu 

ești deja. A imita bine înseamnă asumare, conștient fiind că personajul este altcineva, dar nu 

Altcineva. Sunt om și nimic din ce e omenesc nu îmi este străin este o sintagmă atribuită lui 

Terențiu
13

. Avem în noi sămânța aproape a tuturor aptitudinilor, a tuturor calităților și 

defectelor omenești, cum a spus Stanislavski. Actorul trebuie să ajute să rodească, pentru 

fiecare dintre rolurile interpretate, sămânța pe care el o alege. Aceea care face personajul mai 

profitabil. Care îl face imprevizibil și viu, în egală măsură.  
                                                           
13 Terențiu - 195-159 î.e.n. - dramaturg antic roman 
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 Pornind de la această bază, munca actorului presupune dezvoltarea acestei semințe, a 

acestui dublu, în situațiile specifice ale piesei – cu alte cuvinte, ceea ce obișnuim să numim 

carnea personajului. Unul din punctele esențiale ale muncii de creație este faptul, ce poate 

părea paradoxal, al ascunderii acestui dublu de conștiința personajului. 

Asemenea oricărui om viu, personajul are conștient și inconștient. Iar dublul, la fel ca 

în cazul oricărui om viu, trebuie să fie inconștient. Deci este vorba despre un lucru care, așa 

cum spuneam anterior, este inconștient pentru personaj, dar conștient pentru actorul care îl 

joacă. Aceasta presupune, firește, o importantă muncă de construcție. Este vorba de straturi 

care se suprapun, peste baza pe care o constituie dublul și care derivă din el. Relațiile pe care 

personajul le are cu celelalte personaje, scopurile sale, se construiesc în legătură cu această 

dorință ascunsă. Nu în ultimul rând, dublul personajului, vulnerabilitatea acestuia, se 

construiește din vulnerabilitatea actorului însuși. Cu toții ne dorim să fim iubiți și ne temem 

de pierderea dragostei. Cu toții ne temem de moarte. Cu toții avem pulsiuni sexuale ascunse. 

Diferă numai proporția în care suntem alcătuiți. Din nou: Sunt om și nimic din ceea ce e 

omenesc nu îmi este străin. Vulnerabilitatea personajului se regăsește, astfel, în 

vulnerabilitatea actorului și declanșează bagajul de imagini care, din multitudinea de 

experiențe ale actorului, sunt cele care contribuie la crearea pe scenă a unui om viu, capabil să 

se emoționeze și să emoționeze. Fără această muncă de construcție, personajul rămâne 

bidimensional. 

Ca orice altă activitate umană, creația artistică are o componentă conștientă, 

controlabilă și o alta inconștientă, incontrolabilă direct. Actorul trebuie să își dirijeze munca 

de o asemenea manieră încât să construiască un spațiu de manifestare a ceea ce, din 

inconștientul său personal, poate deveni inconștientul personajului. Ceea ce, în fond, aduce pe 

scenă, în fața publicului, acel fragment al lumii interioare a actorului care se potrivește cu 

ceea ce actorul a gândit ca fiind lumea interioară a personajului pe care îl joacă. Sub masca 

altuia, actorul vorbește despre propria sa dorință neîmplinită, despre propria sa frică – de fapt, 

despre propria sa durere. În mod paradoxal, în aceasta constă bucuria creației artistice. În 

eliberarea, mărturisirea propriei dureri – în care publicul se regăsește. Este o bucurie care se 

naște din împărtășirea intimă a suferinței proprii, o suferință profund umană și, de aceea, 

înțeleasă de ceilalți. Din nou, contrariile se întâlnesc.  

Ce-i e Hecuba lui sau el Hecubei/ De-o jeluie? (II, 2), se întreba Hamlet. Care este, cu 

alte cuvinte, sursa emoției actorului, a emoției care, prin empatie, devine emoția tuturor? 

Răspunsul meu și rezultatul acestei cercetări este: dublul. Dublul personajului, dorința sa 

neîmplinită cea mai intimă, mai arzătoare și mai ascunsă, identificată de către actor în 
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multitudinea dorințelor sale neîmplinite și asumată scenic. În ultimă instanță, prin artă, 

durerea exprimată și împărtășită devine bucurie. Nu trebuie să uităm asta nicio clipă. Fie că 

este vorba despre dramă, tragedie sau comedie, personajul este vulnerabil – ba chiar, de multe 

ori, un personaj comic poate fi construit ca fiind mai vulnerabil decât unul tragic. Fără 

vulnerabilitate, lumea interioară a personajului este săracă, iar construcția superficială. Niciun 

mijloc actoricesc nu poate înlocui ceea ce Stanislavski numea sufletul personajului – durerea 

sa ascunsă, izvorâtă din dorința neîmplinită. Iar folosirea în sine a mijloacelor actoricești nu 

înseamnă decât o construcție superficială și, în fond, lipsită de sens. Chiar dacă publicul se 

amuză. Râdem și atunci când auzim un banc. Arta însă este cu mult mai mult decât atât, 

înseamnă căutarea cinstită, intimă, asiduă. Asumare dureroasă. După cum spunea regizorul 

polonez Krzysztof Warlikowski, „când ambiția este un motor mai important decât durerea 

omenească pe care simți că trebuie să o exprimi, atunci începi să minți.”
14

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

                                                           
14 Gruszczynski, Piotr - Krzysztof Warlikowski și teatrul ca o rană vie, Fundația Culturală „Camil Petrescu”, Ed. Cheiron, 

București, 2010, p.111 
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