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ind se vorbeşte despre teatru, se
inţelege, In primul rfnd, spaţiu. Este
teatru ceea ce se petrece Intr- un
anume spaţiu, separat de un altul din
care se priveşte primul. Dar acest
decupa/ spaţial nu poate fi separat de
un alt decupaj, acela temporal. Este
teatru ceea ce are un Inceput Şi un
sfTrşit, ceea ce ocup/1 o anume· durat/1,
diferit/1 de durata comun/1, zi/nic/1.
Ceea ce se innoadă şi se deznoad/1. Ceea ce ara loc Intr-un timp
determinat şi, de aceea, pare ireversibil.
E bine cunoscut faptul c/1 timpul teatral nu este simplu. Este un
timp-marionetfJ. Henri Gouhier defineşte creaţia teatral/1 drept 'o
creaţie In trei timpi: timpul reprezentfJ.rii, timpul intrigi/, timpul
acţiunii' (H. Gouhier - L'Oeuyre th64trale, Paris, Flammarion,
1958). Fl1ră lndoialli, cuvintele WiwJJ1 şi ID1cisl4 ar putea fi
Tnlocuite sau ar putea fi completate cu altele: ficţiune, Istorie sau
eveniment, de exemplu... Dar esenţialul se află exact In aceastfJ
suprapunere a mai multor tempora/ltfJţi. Tn jocul pe cara teatrul 11
presupune Fntre acestea: un joc cliruia i se datorează, poate,
Însăşi existenţa teatrului.
*

Să ne Fntoarcem la Aristotel. CFnd acesta distinge poezia
dramaticli de poezia epicii este necesar sli se precizeze Fncă o
distincţie: Fn timp ce poetul epic 'imită povestind (sau
povesteşte cu vorbele altuia, cum face Homer, sau Fşi phtrează
personalitatea fără să şi-o schimbe)', poetul dramatic face
aceasta 'prezentind toate personajele ca � ca In actiune'
(Aristotel - � Paris,1952). Timpul epopeii este trecutul; cel
al teatrului este prezentul. Totuşi, obiectele imitaţiei sfnt aceleaşi
pentru Sofocle ca şi pentru Homer: personaje 'cu un caracter
Fnalr (Aristotel � Ele au trM sau se consideră a fi trăit
altfJdatfJ. Acesta este paradoxul fondator al teatrului: el reprezintă
ceea ce a avut loc. Aduce Fn prezent ceea ce s-a petrecut. Şi
acest prezent este scurt, limitat fntr- un scurt interval de timp se
produc acţiuni care au fost de lungii duratfJ, pentru a căror
desfăşurare a fost necesară o duratli considerabilli. Aristotel
vede Fn aceasta chiar superioritatea tragediei faţă de epopee:
'Ea mai are avantajul de a realiza imitaţia cu o minimă inten
sitate: clici e mai plăcut ceea ce e mai restrfns decft ceea ce este
dispersat intr-o lungă perioadă de timp' (Aristotel �
A face teatru inseamnli, deci, a aduce in prezent ceea ce este
trecut şi a-1 Înscrie Într-o durată, dacă nu prea scurtă, in orice
caz limitată, inchisli, care are un Fnceput şi un sfîrşit, se
desfăşoară sau se consideră că s-ar fi desfăşurat Fntr-un spaţiu
de timp mult mai extins şi mai puţin strict organizat.
-

-
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De aici, o necesitate dramaturg/că ce nu poate fi evitată:
aceea de a regla relaţiile Fntre durata reprezentări/ şi timpul de
referinţă.
Teatrul clasic rezolvă aceasta prin instituirea unui intermediar:
ziua sau cele douăzeci şi patru de ore ale tragediilor noastre.
Timpul acesta pur fictiv era ca un mediator Fntre durata reală a
reprezentfJrii şi timpul efectiv al povestirii, cel in care ea ajunge
la punctul culminant şi se şi rezolvă. Autorului Fi rămfnea
intotdeauna posibilitatea de a umple cu FntFiniri fatale şi
neaşteptate, cu epuizanta alergări de colo-colo toate spaţiile sau
pauzele care rezultau din neconcordanta intre această durată şi
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spaţiul fictiv. De altfel, acesta din urmll, aşa limitat, era organizat
astfel încÎt sll trimitll fnapoi, simbolic, la un timp cu mult mai
amplu: acela al marilor instante ale existentei umane. Alternanta
dintre zi şi noapte, dimineaţll, prinz, searll. .. reintroducea in
acest spaţiu temporal neutru o respiraţie pe mllsura vieţii, chiar
a istoriei.
Dar, unitatea aceasta de timp nu a avut niciodată, din plin,
putere de lege tn teatrul occidental. Ea a fost fnsll o obsesie
permanentă; şi continull sll fie (sll ne gfndim la 'cele doull zile'
din Asteptfndu-1pe Godotl. Convenţia zilei nu s-a impus , fnsll,
niciodată fllrll rost, spre deosebire de spaţiul scenic de tip
italian.
*

O dovadll de absurd: visul naturalist al feliejdeviatll Adicll, a
face sll colncidll exact durata reprezentllrii şi timpul ficţiunii.
Este aici ceva scenic absurd: pe o scenă totul se desfiflşoarll mai
repede sau mai incet decTt fn viaţă. Valorile temporale nu mai pot
fi aceleaşi. Dacll se realizeazll această coincidenţă idealll, ca fn
Huisc/os (Cuusilefnchjsel de Sartre, atunci se intoarce spatele.
feliejde viatifl· este o duratll noull, sui genecjs. fllrll referire la
timpul efectiv al ficţiunii pe cara ne-o propune scena. Iar aceastii
dovadă nu este dectr o parte dintr-o lnfinltă repetiţie. Pe de altll
parte, fn ceea ce se cheamii fel/a de viam nu mai există timp.
Felia de viaţii nu este posibilii dectr sub ghilotina morţii. Prezen
tul riscii să devinii, astfel, etam. Dramaturgii anilor '50 au Inteles
foarte bine acest lucru. Ei au urmiirlt naturalismul pfnă fn ptnzele
albe. L-au condamnat la o minuţioasă cercetare metafizicii.
De cealaltă parte se aflii teatrul epic de tip brechtian. Se poate
spune că este vorba tn acelaşi timp de prezent şi de trecut- ceea
ce ar obliga spectatorul să-şi imagineze (şi nu, cum ar trebui,
să-şi dorească şi să-şi decidă) viitorul. Aici, prezentul este inten
sificat şi opacizat doar pentru a fi inclus fntr-o povestire a
trecutului. Coexistă, astfel, permanent, două temporalităţi: aceea
a lui 'a fost odată' sau 'a fost altădată' şi aceea a lui 'aşa este
chiar tn această clipii'. Din şocul produs Tntre aceste douii
temporalităţi opera epică fşi extrage eficacitatea. Acest şoc este,
de altfel, cel care provoacii spectatorul şi-/ incită sii ia o �
MutterCourage se tnciipăţfneazA sii trlliască din plin momentul
prezentului: aici este ea suveranii, de o inteligentii şi o luciditate
exemplara. Este o eroinii In acUune. Dar acţiunea ei planeazll
şi-ntr-o altă temporalitate, istorică, a ciirei cunoaştere 11 este
interzisll. Atunci, ceea ce era luciditate şi intellgenţii deviRe or
bire şi presupunere. Destinul ei - şi de aceea e e/ dramatic fn
ambele sensuri ale cuvtntulul, savant şi vulgar - este de a fi
sftrtecatii Intre aceste douii temporalitiiţi. Fiirii remediu, fn
universul operei.
Contabllitatea temporalii a teatrului epic are douii coloane.
Cfştigurile şi succesele dintr-o co/oanii devin tot atftea pierderi şi
Indoieli fn cea/altii coloanii. In spectator ele se ascund sau se
divizeazA, dar nu se va ajunge niciodată la o sumll.
*

Suprapunerea parţialii a trecutului fn prezent poate sll fondeze
şi mai explicit acţiunea dramatlcii. Nu este oare una dintre cele
ma/ Importante figuri dramaturg/ce ale teatrului occidental aceea
a procesului sau judeciiţii? Se aduce la luminii, tn prezent, ceea
ce s-a petrecut, ceea ce este trecutul. Jocul teatral retine ceea
ce a avut loc. Repetă acest ceva şi, astfel, ti modificii, ti
transformă. Acţiunea dramatlcii este tributarii trecutului.
Totodată acest trecut o supune exigenţelor prezentului. Astfel, şi

�

ea se schimbă. Devine o consecinţă, un produs. Dar re
productnd ceea ce a produs-o, ea reface. Pentru a Înregistra
ceea ce ar fi fost o verigii fntr-un lant de evenimente deja
realizate, scena nu mai este doar un loc şi un moment a/ libertăţii
şi al deciziei: prezentul a decis asupra trecutului. Devine
judeciitorul timpului.
*

Toate marile opere dramatice conţin, tn esenţa lor, o intero
gaţie asupra trecutului. Această interogaţie este una şi aceeaşi
cu intrebarea despre teatru. Adesea ea capătă, cu precizie,
forma de teatru fn teatru. In mijlocul piesei 1:iJmJJM. se aflii,
rejucată de comedianţi, scena mortii regelui. Aici este trecutul,
prezent ca o ficţiune fn plan secund, fn prezentul fictiv al curţii lui
Claudius. Intervenţia aceasta a mortii fn viaţă preclpltă drama, o
gatvanizeazii şi determinii decizia inevitabilii. Trebuie fie să aderl
la acest trecut, recunoscindu-1 şi redindu-i forţa de lege chiar fn
prezent, fie să-/ ştergi pentru totdeauna şi să construieşti un alt
timp. Fie să i te supui, fie să-/ consideri definitiv trecut.
Astfel, acţiunea dramatică nici nu rezultă strict dintr-o serie de
acţiuni trecute, nici nu e produsii de conflicte prezente: ea se
situeazA la intersecţia dintre acestea. Este de fapt nodul. Un nod
cara trebuie tăiat.
Reprezentarea adtnceşte structura aceasta tempora/ii, o duce
pinii la culme. Prin interpunerea actorului. Teatrul nu se.
desfiişoarll numai fn prezent; el se joacii, aşa cum fericit afirma
Daniel Mesgulch, la 'mai mult ca prezentul indicativ'. Totul este
cronometrat, miisurat. O scenii teatralii nu este lnterminabilii, ea
are un fnceput şi un sftrşit. ŞI este pusii In valoare de seria de
acte fizice corporala pe care trebuie sii /e Tndeplineascii actorul.
Ea nu poate depăşi rezistenţa comedianţilor. Nici pe aceea a
spectatorilor - este adevărat Insii cii aceştia din urmii au
posibilitatea de a alege refugiul tn somn/ Dar actorii, el trebuie
sll pliiteascii.
*

Reprezentarea este hiper-prezentă. Ea redub/eazii prezentul
ficţiunii scenice prin acela al jocului. In acelaşi timp, fnsii, ea /e
ameninţii pe amfndouă. Le Impinge In lndolalii şi tulburare.
Reproducfnd iar o expresie a lui Mesguich, e bine ca actorul,
'acum, imediar, sii acţioneze. Dar el nu o poate face după
bunul- plac sau din proprie iniţiativii. El execută ceea ce este
scris. lnterpreteazii acum ceea ce i se sustrllsese timpului.
Astfel, ni se vorbeşte despre timp, despre fntllnirea prezentului
cu trecutul. Prezentul actorului (Fn consecinţă şi al nostru, al
spectatorului) este de două ori mal intens şi mai fragil. El tine de
rit (se fnscrie totdeauna fn acelaşi spaţiu privilegiat şi suveran pe
care ti deschid şi ti fnchid ridicarea şi liflsarea cortinei, cele trei
lovituri de gong sau tntunerlcu/...) şi de performanţii (de fiecare
dată actorul fndeplineşte un nou tur de forţă, cu riscurile şi
pericolele sale). Dar acest unic şi miraculos prezent nu-şi poate
fi sieşi suficient: el nu construieşte nimic, el trimite mereu către
altceva. Exact la acest joc cu timpul, care este miezul oricărei
acţiuni dramatice. Trimite către un fel de eternitate, un metatimp
ciiruia, fn concepţia noastră, fi spunem timp istoric sau
metafizic. Totodată, 'mai mult ca prezentur reprezentărli şi sis
temu/ temporal al operei nu se vor potrivi niciodată exact.
Potrivirea lor va fi totdeauna o problemă.
fn româneşte de ELENA DRĂGUŞ/N-POPESCU
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