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Rezumat 

 

 

Cuvinte cheie: Comedie, comic, comedie contemporană românească, tragicomedie, farsa 

tragică, teatrul deriziunii, cruzimea comică, comedie neagră, absurd, intertextualitate, heterogenitate, 

hibridizare, formă dramatică impură, personaj comic, schematism tipologic, didascalii, teatralitate, 

punere în scenă, spectacol teatral, regizor, actor 

 

Teza de doctorat Forme şi formule ale comediei contemporane aduce în discuţie comedia 

contemporană românească, prin investigarea şi determinarea unor direcţii palpabile în evoluţia sa, ca 

imagine a unor noi realităţi socio-economice, politice şi culturale. Cercetarea doctorală are ca obiect 

analiza unui segment aparte al dramaturgiei contemporane româneşti, şi anume comedia, din punctul 

de vedere al formelor pe care aceasta le cunoaşte în ultimele decenii şi al formulelor estetice 

recurente în asemenea tipuri dramatice. Lucrarea oferă o alternativă studiilor de până acum, prin 

abordarea tematică, prin evidenţierea heterogenităţii pieselor comice din ultimii patruzeci de ani, 

prin sublinierea hibridizării şi intruziunilor tragice, dramatice, chiar groteşti şi absurde în comedie, 

prin utilizarea unor grile moderne de lectură, de unde şi originalitatea sa. Noutatea tezei noastre 

provine din analiza unei forme dramatice din spaţiul literar românesc mai puţ in cercetate în 

contemporaneitate. Pornind de la premisa conform căreia comedia nu trebuie tratată marginal, 

conjunctural, ci este important să i se acorde statutul cuvenit, am evidenţiat tipurile de comedii 

recurente în ultimele decenii, realizând corelaţia cu cercetările dramatice europene şi româneşti 

actuale. O abordare a formelor şi formulelor existente în contemporaneitate readuce în prim-plan 

acest domeniu care poate fi relevant în crearea unei imagini a societăţii actuale, dar şi a concepţiilor 

şi viziunilor referitoare la artistic şi literar. 

Am îmbinat în cercetare atât analiza părţii literare, creaţiei textuale propriu-zise, cât şi cea a 

părţii de scenicitate, de teatralitate a comediilor. Accentul a căzut însă pe comedia identificată ca 

text dramatic, punerea în scenă contemporană fiind numai un mijloc prin care se creează o imagine 

complexă a fenomenului comic.  

Motivaţia alegerii temei a fost atât una subiectivă, printr-o înclinaţie spre dramaturgie în 

general, şi spre comedie în particular, dar şi obiectivă, prin lipsa unei lucrări de gen la momentul 
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începerii cercetării noastre.
1
 Am ales studierea unei perioade de trecere, de la un sistem comunist, 

totalitar, la capitalism şi democraţie, pentru a evidenţia impactul pe care îl au mutaţiile societăţii 

asupra literaturii dramatice. În aceste condiţii, am observat cum însăşi comedia românească 

răspunde acestor schimbări, raliindu-se Istoriei. În piesele rezultate am întâlnit atât structuri 

tradiţionale, clasice, tributare canonului, cât şi forme experimentale, postmoderniste, absurdul şi 

deriziunea, teatrul cruzimii ş.a.m.d, acestea înscriindu-se „procesului” estetic novativ al ultimelor 

decenii.  

Pentru început, trebuie delimitat cu prudenţă şi precizie câmpul de investigare. Atenţia cade 

asupra a opt dramaturgi: Marin Sorescu, Dumitru Solomon, Teodor Mazilu, Ion Băieşu, Horia 

Gârbea, Adrian Lustig, Vlad Zografi şi Matei Vişniec. Opţiunea vine din faptul că piesele celor 

amintiţi au reuşit să fie un suport util şi eficient în demonstrarea ipotezei propuse. În plus, am urmat 

şi alte considerente obiective: creditul acordat de critica literară şi teatrală, notorietatea 

dramaturgilor, impactul avut în domeniul literar şi în cel al reprezentării scenice. Scopul tezei nu 

este acela de a crea o istorie literară, nici de a cataloga valoric comediile dramaturgilor aduşi în 

discuţie, chiar dacă vor exista sugestii la acest nivel. Dimpotrivă, se încearcă reliefarea 

caracteristicilor predominante fiecăruia dintre scriitorii amintiţi, pentru a realiza o analiză a formelor 

comice recurente în ultimele decenii. De asemenea, studiul de faţă îşi propune să inventarieze noi 

direcţii critice şi hermeneutice în domeniul dramaturgiei, fiind racordat la tendinţele actuale de 

interes.  

Din punct de vedere structural, cercetarea doctorală conţine o introducere ce fixează 

argumentul, patru capitole (fiecare cu o direcţie clar determinată investigaţional şi hermeneutic şi cu 

subcapitole aferente prin care să putem justifica şi acoperi exegetic tema propusă), apoi concluziile 

finale şi bibliografia.  

Ca prim pas al analizei, se pune problema definirii comediei şi a comicului. Aşadar, în 

capitolul iniţial, Comicul şi comedia – aspecte teoretice, este realizată o incursiune în receptarea 

categoriei estetice amintite şi a formei dramatice reprezentative. Observând că o teorie unitară a 

comicului se adevereşte utopică, am întreprins o posibilă detaliere a fenomenului estetic. Definţiile 

plurale şi multiple ale comicului au venit pe filiera studiilor psihologice, filosofice, estetice, 

                                                             
1 La momentul actual, a apărut un volum închinat comediei româneşti, de Justin Ceuca, Aventura comediei româneşti: 

1780-2009 (Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de ştiinţă, 2013). Această lucrare punctează momentele importante ale 

comediei în ţara noastră, nu se opreşte exclusiv asupra ultimilor ani, fixând anumite coordonate ale acestei forme 

dramatice în literatura română. 
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lingvistice, păstrând, ca invariant, contrastul dintre elemente opuse. Am folosit ca surse o întreagă 

paletă de teoreticieni, esteticieni, pornind de la Aristotel, trecând la Immanuel Kant, Schopenhauer, 

ajungând la Sigmund Freud, Henri Bergson şi apoi la Jean-Marc Defays, Marian Popa etc. Râsul a 

fost abordat ca „substanţă” a comicului, ca reacţie specifică acestuia. Un subcapitol distinct este 

dedicat unei perspective istorice a comediei, punctând momentele în care întâlnim mutaţii 

importante în structura, în alegerea tematicii, a personajelor sau a situaţiilor acestei forme dramatice. 

Toate acestea au avut scopul de a crea legătura cu perioada contemporană. Ca un creuzet al 

contradicţiilor, comedia se transformă odată cu evoluţia socială şi ajunge, în perioada sfârşitului de 

secol al XX-lea şi început de secol al XXI-lea, să fie caracterizată de absurd, deriziune, de o 

atitudine ludică, de heterogenitate şi desacralizare. 

Analiza propriu-zisă porneşte, în cel de-al doilea capitol, Forme şi formule ale comediei 

contemporane, de la câteva clarificări conceptuale necesare zonei dramatice. Avansând în teritoriile 

criticii dramaturgiei universale, se întâlneşte o faună terminologică interesantă, mai cu seamă în ceea 

ce priveşte comedia ultimilor ani. Ca bază teoretică, ne-am oprit atenţia asupra studiilor recente din 

domeniu, cum sunt cele ale lui Michel Corvin, Marie-Claude Canova, Alain Couprie, Emmanuel 

Jacquart, Catherine Naugrette, Jean-Pierre Ryngaert ş.a., dar şi ale teoreticienilor români, ca Marian 

Popescu, Maria Vodă Căpuşan, Justin Ceuca, Constantin Cubleşan etc., sau la dicţionarele 

actualizate de specialitate (puţine ca număr, dar bine documentate) cum ar fi cele ale lui Patrice 

Pavis sau ale Annei Ubersfeld. Acest capitol îşi propune realizarea unei cercetări descriptiv-analitice 

a comediei contemporane româneşti. Prin prezentarea principalelor forme agreate în comedia 

contemporană: farsa tragică, tragi-comedia, teatrul deriziunii, comedia absurdă, teatrul şi comedia 

cruzimii, am dorit să evidenţiem caracterul hibrid şi heterogen. La bază, fiecare text conţine 

deriziune combinată cu tragic, rizibil, comic, grotesc, burlesc. Am observat cât se mai păstrează din 

tradiţia dramatică, dacă se face apel la modele şi în ce modalităţi, dar şi ce propune ca noutate 

comedia ultimelor decenii. Un subcapitol se axează pe structurarea şi prezentarea graduală a 

elementelor comediei, pornind de la acţiunea dramatică, trecând prin spaţiu şi timp, prin limbajul 

dramatic şi ajungând la personaje, cu scopul de a avea, ulterior, mijloacele necesare interpretărilor 

noastre. Tot în acest sens, am optat şi pentru o succintă ilustrare a formulelor recurente ale comediei 

contemporane româneşti: realismul, absurdul, postmodernismul, în încercarea de a demonstra 

influenţele la nivel formal, tematic, etc. identificate în textele propuse. Analiza se desfăşoară 

crescendo, în funcţie de tematicile şi problemele puse în discuţie. Nu am dorit să păstrăm neapărat o 

reliefare cronologică a pieselor, ci am insistat pe cercetarea tematică şi structurală a acestora, pentru 
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a crea o imagine integratoare a direcţiilor perioadei în cauză. Anii 70`-80` aduc o revitalizare a 

dramaturgiei din comunism, iar comedia din această perioadă se intersectează accidental sau 

voluntar cu tragedia şi drama (de idei sau istorică). Anii postdecembrişti sunt unii difuzi şi dominaţi 

de confuzii culturale şi literare. În deceniile menţionate, am observat modul în care dramaturgii 

analizaţi utilizează „formele hibride” ca o oglindă a realităţii marcate de bulversarea socială, 

economică, politică.  

Subcapitolele ulterioare inventariază critic piesele dramaturgilor interpretaţi. Pentru început, 

atenţia cade asupra pieselor lui Teodor Mazilu, unul dintre dramaturgii care mizează pe comedia 

satirică, pe ironizarea diverselor categorii umane, universul tragi-comediilor sale fiind unul al 

imposturii. Avem astfel, în faţă, imaginea unei lumi pe dos, dominată de non-valoare, falsitate şi 

cinism. În această direcţie merge şi Ion Băieşu, prin mahalaua postcaragialiană abordată în 

comedia sa. Subcapitolul dedicat acestui dramaturg postulează faptul că periferia este aleasă ca 

spaţiu dramatic, dar este o mahala modernă, cu tipologiile ei de frontieră, cu spiritul periferic şi 

moftologic. Notele de absurd nu lipsesc, viaţa cotidiană apare în prim-plan. Am urmărit apoi 

interferenţele comediei cu drama de idei, făcând apel la piesele lui Dumitru Solomon. Am identificat 

un tip inedit de comedie, cea „intelectualizată”, cu tangenţe culturale, literare, istorice. Aceste 

intruziuni au o substanţă ironică, plină de subînţelesuri. Istoria este o altă temă care ne-a atras atenţia 

în cercetarea de faţă. Dramaturgi ca Marin Sorescu sau Vlad Zografi aduc noi viziuni asupra 

evenimentelor istorice, mai ales prin perspectiva parodică şi ironică. Am ajuns la concluzia că 

operele lor depăşesc statutul de piese istorice şi trăiesc la nivelul simbolurilor, sugestiilor criptice ale 

textului, îmbinând cu mult curaj elementele tragicomice cu unele repere parabolice, cu posibile 

ancorări spre teatrului absurdului. În continuare, ne-am axat pe analiza unei caracteristici productive 

în comedia contemporană şi anume intertextualitatea, văzută ca (în)semn al postmodernităţii. Pe 

scheletul unor modele anterioare se deconstruieşte şi se (re)construieşte o nouă creaţie, subversivă 

şi, cel mai adesea, parodică sau ironică. Ironia are acum o funcţie critică, retorică. Deşi pare că este 

în joc o altă piesă, aceleaşi măşti sunt încorporate alături de/ împreună cu imagini livreşti şi culturale 

regăsite în creaţii actuale, recunoscute în viziuni contemporane şi regândite „slab”. Aplicaţiile au 

fost făcute pe câteva dintre tragi-comediile actuale, în special cele ale lui Horia Gârbea, dar şi cele 

ale lui Adrian Lustig sau Vlad Zografi. Se observă şi faptul că, în contemporaneitate, se cultivă 

comedia cruzimii şi comedia neagră; există o anumită predilecţie a dramaturgilor spre o comedie a 

dezastrului, catastrofală, cum este cea ilustrată de Adrian Lustig, în care violenţa textuală sau 

vizuală atinge cote maxime, fără a-şi pierde însă caracterul de rizibil. Hibridizarea este, de 
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asemenea, permanent prezentă în teatrul actual; dramaturgii realizează piese heterogene, optând 

pentru polivalenţa de stiluri şi „forme” literare, pentru ambiguitate şi pluralitate de sensuri. În acest 

sens, poate că cel mai bun exemplu este cel al lui Matei Vişniec. Dramaturgul abordează ca mod de 

expresie deriziunea, absurdul, propunând creaţii în care să predomine ironia, parodia, hilarul, uneori 

chiar grotescul. Am subliniat şi faptul că piesele autorilor analizaţi nu sunt, din punct de vedere 

estetic, valoric egale. Teodor Mazilu, Matei Vişniec, Ion Băieşu, dar şi dramaturgii care se axează 

asupra istoriei tratată într-un mod parodic, ironic, postmodern (Marin Sorescu, Vlad Zografi), sunt 

reprezentativi. În opinia noastră, Matei Vişniec se apropie cel mai mult, dintre dramaturgii români 

contemporani, de mutaţiile şi direcţiile teatrului european. 

Aşadar, începând cu acest capitol, se îmbină partea teoretică necesară demersului nostru cu 

aplicaţiile relevante pentru ideile şi concepţiile dezbătute. Comedia contemporană îşi pierde 

puritatea generică, fiind caracterizată de un melanj sau o hibridizare între tragic, dramatic, grotesc, 

terifiant şi, nu în ultimul rând, comic. Autorii se întorc atât la modelele clasice (Ion Luca Caragiale, 

Vasile Alecsandri), cât şi la postbelic (Eugen Ionescu), la absurd şi deriziune. Întâlnim piese care 

merg spre teatrul derizoriului, spre ambiguitate, non-sens, polisemie. Tragicul şi comicul se 

contopesc în situaţii existenţiale specifice, iar intriga scoate în evidenţă o anumită viziune pseudo-

pesimistă asupra omenirii şi a vieţii în general. Se observă o concordanţă între ceea ce se scrie în 

exterior şi ceea ce aleg să creeze şi să monteze dramaturgii români. Am încercat să coroborăm 

analiza personală a pieselor fiecărui dramaturg cu investigaţiile întreprinse de critica literară şi/ sau 

teatrală. Argumentaţia a fost susţinută prin propria voce critică, bazată pe numeroase exemple din 

text. Am demonstrat că în comedia contemporană românească apare un amestec continuu între 

registre care par antinomice (comic, tragic, dramatic), fie că ne referim la nivelul subiectelor, al 

situaţiilor, al personajelor sau al limbajului. Astfel, acest capitol are un caracter hibrid, tocmai prin 

abordarea sincronică a celor opt dramaturgi, în funcţie de tematica fiecăruia şi de caracteristicile 

pieselor. După cum am demonstrat, ceea ce îi uneşte însă este aplecarea spre formele „impure” de 

comedie, spre heterogenitate. Ca teme predilecte vom întâlni politica, istoria, existenţa mediocră. 

Toposul preferat este cel al periferiilor, ilustrând un mod existenţial şi comportamental al 

locuitorilor spaţiilor mahalalei. Trăsăturile recurente în asemenea opere sunt ironia, parodia, 

rizibilul, intertextualitatea, absurdul, deriziunea.  

Cel de-al treilea capitol, Personajul în comedia contemporană, trasează noile tendinţe în 

cercetarea personajului dramatic contemporan. Analiza protagonistului comic deţine o pondere 

importantă în teza de faţă. Plecând de la premisa conform căreia personajul este „motorul” unei 
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piese de teatru, este centrul acesteia, fără de care dramaturgia nu poate exista, am observat în ce fel 

„actanţii” reprezintă imaginea schimbărilor petrecute în comedia contemporană, dar şi corelaţiile 

între modalităţile de caracterizare şi definire ale acestora şi situaţiile la care participă. Pornind de la 

studiile actuale referitoare la personajul comic (cum sunt cele ale Mariei Vodă Căpuşan, ale lui 

Georges Zaragoza, Robert Abirached, Jean-Pierre Ryngaert etc.), am stabilit anumite grile de lectură 

pe care le-am aplicat comediei contemporane româneşti, urmărind interrelaţionarea dintre direcţia 

caracterizării personajelor în funcţie de tipologia în care se încadrează (personajul-tip) şi cea a 

identificării acestuia ca element al sistemului altor personaje, ca factor component al unui grup. 

Interesant este faptul că majoritatea cercetătorilor analizează personajul dramatic dintr-o dublă 

perspectivă: ca o „construcţie” a unui scriitor care îi conferă o existenţă şi trăsături proprii, şi ca o 

reprezentare scenică prin intermediul unui actor care va „încarna” toate acestea. În acest sens, în 

Termenii cheie ai analizei teatrului, Anne Ubersfeld examinează personajul prin natura sa, ca:  

„noţiune cheie din teatru, (...) noţiune textuală a cărei funcţie este de a fi un element 

dintr-o secvenţă narativă, (...) suport al unei fiinţe umane, parte a unui ansamblu 

complex de semne, reprezentaţia.”
2
  

Tradiţional, personajul comic, un construct textual, este caracterizat în funcţie de numele 

care îi este atribuit, de rolul său în cadrul intrigii şi al acţiunii, dar şi prin propriul discurs. Astfel, 

primele sugestii şi nominalizări asupra protagoniştilor, precum şi întreaga structurare a creaţiei sunt 

întâlnite în listele de nume (așa-numitele dramatis personae). Acestea sunt suportul pentru lansarea 

de conotaţii asupra interpretărilor ulterioare, numele fiind evidente pentru o încadrare socială, 

economică, istorică şi culturală. De asemenea, personajul este definit prin acţiunile pe care le face, 

prin felul în care este implicat în scenariul dramatic propriu-zis. Acţiunea şi personajul se găsesc 

într-o relaţie de interconectare, fiecare îl susţine pe celălalt, iar unul fără altul nu pot realiza „iluzia 

dramatică.” Protagonistul este determinat şi de limbajul propriu. Replicile sale, dialogurile, 

monologurile, toate îi creează o imagine aparte, care formează textul său. În teatru, acestea 

reprezintă cele mai importante urme textuale ale personajelor, definite prin ceea ce spun şi prin felul 

în care joacă acest rol (asumat).  

Următoarele subcapitole ale capitolului urmăresc cartografierea „traseelor” comicului în 

spatele felului în care personajele acţionează în anumite situaţii date, în relaţiile în care sunt 

implicate sau în legăturile pe care le au cu ceilalţi. Am demonstrat cum personajele creează un 

microcosmos structurat, în care esenţială este interdependenţa. Grupurile apar, în primul rând, în 

                                                             
2 Anne Ubersfeld, Termenii cheie ai analizei teatrului. Iaşi, Editura Institutul European, 1999, p.62 
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cadrul familiei (în cadrul parental, în cel al cuplului), unde cuvintele de ordine sunt dezmembrarea, 

neînţelegerea şi neîncrederea. Totuşi, observăm că acestea sunt cupluri comice, pentru că nu cunosc 

o suferinţă „reală”, ci doar o mimează, cu un scop pragmatic; asemenea situaţii sunt amendate 

ironic. În cadrul grupurilor (bazate pe legături de opoziţii şi de asemănări), comicul vine mai ales pe 

filiera conflictuală. La orice nivel am privi, social, economic, familial, reacţiile ce stârnesc râsul sunt 

răspunsul unor acţiuni antagonice, de rivalitate. O relaţie extrem de interesantă şi de productivă în 

comedie este cea dintre stăpân şi valet (cu toate formele ei posibile). De asemenea, desacralizarea 

creează un univers propice dezvoltării diverselor legături. Actanţii sunt legaţi prin incapacitatea de 

transcendere, depăşire a mediocrităţii la nivel spiritual (şi nu numai!), dar şi prin concluzia la care 

ajung ei înşişi, şi anume faptul că sensul ultim al lucrurilor nu există. Am putea spune că de aici 

provine exasperarea bufonă prezentă permanent în operă, dar şi noua faţă absurdă a comicului. Cel 

de-al doilea nivel de analiză al acestei părţi s-a realizat din perspectiva individualizării personajelor 

comice. În comedia contemporană, personajele nu pot fi analizate exclusiv pe baza grupurilor din 

care fac parte, ci şi ţinând cont de anumite trăsături, care le individualizează şi care dau naştere unor 

tipologii dramatice. Abordarea pe care am propus-o are un caracter inedit, novativ, prin faptul că 

aduce în discuţie, împreună, atât personajele care provin din comedia tradiţională, cât şi cele din 

tragedie, ambele tipologii fiind reflectate în comedia contemporană românească. Din comedie sunt 

preluate tipurile sociale, cele general umane (fiecare piesă comică din perioada actuală cunoaşte un 

anumit schematism tipologic), regele şi valetul, bufonul – omniprezent în comedie, nebunul (tip 

desprins din categoria bufonului, fie că este chiar un personaj internat într-o clinică de specialitate, 

fie că are numai un comportament anormal, plin de schimbări, de reacţii imprevizibile, de replici 

neaşteptate). Din modelul antic al tragediei, formele comediei contemporane împrumută personaje 

puternic individualizate, cu o personalitate complexă, o psihologie care evoluează în pas cu piesa. 

Regăsim figurile eroilor (acum dominaţi de incertitudini, de angoase şi nelinişti), dar şi imaginea 

destinului, întruchipat de Divinitate. Încarnarea destinului (re)apare, în piesele actuale, sub forma 

reprezentării ludice, parodice, ironice a unei divinităţi „compromise”. În comediile moderne, eroii 

sunt transpuşi fie sub imaginea unor personalităţi istorice sau mitice, fie sub masca unor oameni 

obişnuiţi, dar care vor să depăşească graniţa banalităţii. Aşadar, comedia contemporană aduce 

schimbări ale personajului, care devine o imagine vie a modificărilor existențiale ale vremii. 

Capitolul acesta demonstrează faptul că analiza personajului dramatic contemporan trebuie să 

însumeze atât prezentarea lui ca individualitate, dar şi în funcţie de relaţiile în care se implică, de 

sistemul complex din care face parte, pentru o viziune completă şi complexă a implicaţiilor sale în 
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text. În formele comediei contemporane, personajul apare ca reprezentant al heterogenităţii, al 

melanjului între registre diferite. 

Ultimul capitol, Imagini/elemente ale teatralităţii comediei contemporane, este dedicat 

teatralității, formulelor și mijloacelor punerii în scenă ale ultimelor decenii. Pornind de la ideea unui 

transfer text-scenă şi de la ipoteza conform cărei o piesă de teatru nu este caracterizată numai de 

partea textuală, ci și de modalitățile prin care aceasta poate fi reprezentată, poate să apară în fața 

unui public, am ajuns la concluzia că trebuie reliefate modalităţile actuale prin care comediile se pot 

transforma în reprezentare scenică. Este important de observat în ce fel putem corobora textul şi 

reprezentarea scenică pentru ca substanţa comică să nu se piardă, dar şi să identificăm sugestiile 

textuale venite din partea dramaturgilor cu scopul de a (re)crea, (re)configura la nivel extraliterar, 

spectacole care să provoace râsul şi, totodată, meditaţia asupra condiţiei umane. 

Comedia contemporană presupune o cheie de lectură mai complicată, iar transpunerea ei în 

spectacol devine un fenomen dificil. Capitolul demonstrează faptul că, în contemporaneitate, 

punerea în scenă presupune un ansamblu de „co-autori” ai piesei de teatru. Nu doar regizorul va 

deveni un creator cu puterea de a transmite, prin propria viziune, un univers, ci chiar și actorii și 

spectatorii, care devin elemente active ale reprezentației. Realizând corelaţii cu spectacolele 

comediilor analizate ca text dramatic, am identificat relațiile care se formează între scenă (și tot ceea 

ce ea însumează – actori, decoruri, acțiuni) și receptorul spectator. Astăzi, punerea în scenă 

presupune practici diverse (exemplificate şi prin trimiterile la teatrul din Sibiu). Se îmbină arte 

interdisciplinare (în acest sens poate cele mai interesante sunt intruziunile mijloacelor mass-mediei), 

se inventează forme vizuale şi plastice diverse, jocul coboară între spectatori. Scena nu mai este 

întotdeauna cea convențională, ci se preferă spații inedite, deschise, în care legăturile spectacol-

public să fie mai strânse. De asemenea, am evidenţiat faptul că, deşi se discută tot mai mult despre 

influenţa pe care o deţine scripturalul în punerea în scenă, textul comediilor nu este abandonat, ci, în 

jurul lui, se creează imagini noi, care încearcă să îmbrace mesajul într-o haină contemporană. 

Continuându-ne analiza, ne-am oprit atenţia asupra didascaliilor sau indicațiilor de regie, ca semn al 

trecerii de la text la reprezentare. Acestea pot fi exterioare replicilor propriu-zise (şi atunci putem 

discuta despre indicaţii ale interacţiunii), dar şi interne, aducând observaţiile necesare la nivel 

gestual, la cel al mimicii, al tonalităţii în care se rosteşte dialogul, dar şi al acţiunilor desfăşurate de 

personaje şi al implicării acestora în evenimentele prezentate. Am evidenţiat cum didascaliile nu 

oferă numai sugestii de punere în scenă a pieselor din care fac parte, ci sunt „imagini” reale ale 
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mesajului transmis de text, sunt parte integrantă din el, ilustrând caracteristicile „formei” dramatice 

în care se întâlnesc, deci îmbinând procedee ale comediei cu cele ale tragediei sau dramei.  

În concluzie, teza noastră doctorală propune o analiză a comediei contemporane româneşti 

de la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. Accentul a căzut, credem, pe 

zona creaţiei textuale, a literalului. O parte este acordată scenicităţii, dar are ca scop potenţarea 

textului dramatic şi crearea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului comic al ultimelor decenii.  

Printr-o cercetare metodică şi analitică, am arătat că dramaturgii români din această perioadă aleg ca 

modalitate de expresie formele „hibride”, fie tragi-comedia, fie comedia neagră, fie teatrul 

deriziunii, comedia absurdă, farsa tragică sau comedia cruzimii. Cel mai adesea, în astfel de opere, 

„comicul şi tragicul, ca şi gravul şi lejerul, se amestecă, se întrepătrund, se dizolvă”
3
, dând naştere 

hibrizilor teatrali. Noutatea nu provine, însă, doar din marcarea traseului spre „comedia impură”, ci 

şi din captarea frecvenţei, intensităţii şi consistenţei melanjului dintre tragic, dramatic, comic. 

Comedia zilelor noastre devine un răspuns la negativitatea existenţei, dat de către lector şi/sau 

spectator în faţa unei realităţi proiectate mental. 

Am demonstrat faptul că, în comedia contemporană, imaginea realităţii se realizează prin 

diverse strategii: la nivel textual, prin ironie, parodie, deriziune, absurd, burlesc, iar la nivel 

extratextual, prin reprezentări scenice în care se subliniază tocmai non-sensul şi rizibilul existenţei. 

Dezumanizarea, universul pe dos, inversarea valorilor, desacralizarea şi ideologiile politice se fac 

(re)simţite în discursul comic contemporan atât la nivelul imaginarului, al temelor, al relaţiilor dintre 

personaje, cât şi la cel al limbajului, al lexicului utilizat. 

În spatele comediilor româneşti descoperim o meditaţie gravă asupra umanităţii, asupra 

existenţei. Astfel, comedia contemporană românească, mărturie a viziunii dramaturgilor asupra 

vieţii, asupra societăţii şi culturii, rămâne o artă vie, iar vitalitatea și energia ei sunt dovada 

transformărilor permanente ale dramaturgiei, în concordanță cu evoluția condiției umane. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Jean-Marc Defays, Comicul: principii, procedee, desfăşurare. Iaşi, Editura Institutul European, 2000, p.32. 
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