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Spațialitate și temporalitate în teatrul modern 

Ultimul Godot, Matei Vișniec 

Osman Rebia-Milena, Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru 

La Matei Vişniec, prăbuşirea lumii devenite absurde este urmată, în spaţiul fictiv, şi de 

substitutul ei mimetic, teatrul în care ea se proiectează. Creatorul lumii scenice, fictive prin 

excelenţă, devine el însuşi personaj tragic, proferându-și sfârşitul.     

 „Ultimul Godot” este o compilaţie de texte: Matei Vişniec, Samuel Beckett şi A.P. Cehov 

şi descrie destinul Autorului şi a Publicului.   

Godot este personajul virtual care nu apare. El este aşteptat. Este invocat. Reprezintă un 

punct de reper. Dar de unde ar trebui să vină? Presupunem că de sus. Rădăcina numelui este GOD 

(DUMNEZEU). Poate un pic alintat, sau diminutivat: GOD-ot, Godot. Ar putea pleda pentru 

sosirea lui „de sus” chiar semnul existenţei (sau al permanenţei, fenomen asigurat prin renaştere 

naturală) indicat de copăcelul singuratic (Unicul, UNUL), prezenţă misterioasă şi totuşi atât de 

necesară umanizării unui peisaj (spaţiul – resimţit ca obstacol) în care cele două personaje 

principale aşteaptă (timpul – resimţit ca o capcană) sosirea virtuală a unui Godot real, despre care 

se tot face vorbire. 

„Stradă în pantă, vag animată, în amurg. Godot, un bărbat slăbănog, dar decent îmbrăcat, 

stă pe trotuar, cu picioarele în stradă. Fumează trist, fără gânduri. În apropiere – un tomberon 

răsturnat. 

De undeva, dintr-un punct invizibil, se aude o uşă deschizându-se, are loc o luptă surdă şi 

un al doilea bărbat slăbănog – dar decent îmbrăcat – este îmbrâncit pe trotuar. După cum se va 

vedea mai târziu, acest al doilea bărbat slăbănog este însuşi Samuel Beckett. Personajul aproape 

că se rostogoleşte peste Godot.” 

Didascaliile distribuite în două paragrafe distincte separate sugestiv printr-un blanc, 

creionează decorul ce capătă valoare de simbol.        
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Poziţia incipit a primului paragraf este ocupată de lexemul „stradă”, element central 

ordonator al dialogului personajelor. Individualizat prin determinantul „în pantă”, substantivul 

„stradă” capătă semnificaţiile drumului vieţii. Sintagma „în pantă” traduce coborârea, trecerea, 

chiar pe- trecerea sinonimă cu o descindere ad- inferos, sentimental capătă contururi din ce în ce 

mai clare, susţinute de sintagma „vag animate” şi de termenul „amurg”. Pustietatea, încremenirea, 

dispariţia teatrului din non- fiinţă sunt reliefate prin adverbul „vag” ce estompează semnificaşiile 

adjectivului „animată”. Impresia de sfârşit de lume inundă spaţiul proiectat în amurg, segment 

temporal ce în plan textual capătă valoare de simbol al stingerii, al existenţei.  

Decorul dramatic pierde şansa plasării sub semnul animatului prin introducerea în scenă a 

unui personaj- Gogot „un bărbat slăbănog” ; „decent imbrăcat”. Simbol al virilităţii, al potenţei, 

bărbatul îşi pierde atributele masculinităţii, adjectivul „slăbănog” atribuindu-i lui Godot amprenta 

cadavericului, semn al Thanatos-ului. Sentimentul morţii impregnează spaţial, asemenea unei 

plăgi ce se înstăpâneşte, implacabil abolind legile gravitaţiei astfel, poziţia insolită, dar 

semnificativă a bărbatului aşezat cu trupul pe trotuar, dar cu „picioarele în stradă” ţine ecouri ale 

ritualului de înmormântare conform căruia defunctul este prezentat cu picioarele înainte. 

Depersonalizarea, moartea spirituală sunt subliniate de gesturile devenite ticuri ale omului 

contemporan, maşinale cum ar fi fumatul. Tristeţea, platitudinea  domnesc , facilitând expansiunea 

inanimatului ce caracterizează parcursul unei existenţe haotice, abjecte, traduse de prezenţa 

lexemului cu valoare de simbol „tomberon” ce domină planul secund conturat de sintagma „în 

apropiere”, care stabileşte o relaţie spaţială direcţională.     

Anularea reperelor spaţiale, alunecarea iminentă pe axa mătuirii destinului uman este 

întărită de adverbul nehotărât „undeva”, ce conjugată de prezenţa punctului invizibil „punctul “, 

imortalizează nimicnicia, micimea unei lumi invizibile, solitare, reanimate de bufnitura unor uşi 

ce se deschid ca la teatru parcă pentru a înghiţi noi victime ale non- comunicării, ce sunt 

uniformizate de trăsături insipide. Adverbul „undeva” reprezintă o localizare nedefinită, 

nedeterminată fiind necondiţionată la un anumit reper.  Cenuşiul existențial e reliefat prin intrarea 

în scenă a unui personaj „al doilea “, supus alterităţii prin amânarea înfăţişării identităţii sale 

onomastice. Adverbul „mai târziu” , care asociază ideea centrală de posterioritate cu cea de distanţă 

temporală evaluate cantitativ, duce la demascarea acestuia, identificat fiind în ipostaza lui Samuel 

Beckett- creator al lumii scenice, fictive prin excelenţă, devenit el însuşi personal temporal. 
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Numele personalor, ultimele lor replici fac trimitere la textul lui Beckett, intertextualitatea servind 

temei relaţiei dintre viaţă și artă, dintre iluzie şi realitate.  

Piesa „Ultimul Godot” beneficiază de toate experimentele teatrului modern, de ideea de 

teatru în teatru, care prespune o intertextualitate semnificativă, autorul dramatic întâlnindu-se şi 

discutând chiar cu personajul său. Reproşul lui Godot la adresa lui Samuel Beckett este că nu i-a 

dat voie să apară pe şcenă în „Aşteptându-l pe Godot”, doi vagabonzi, Vladimir şi Estragon, îl 

aşteaptă la nesfârşit pe Godot, care întârzie să apară. În „Ultimul Godot”, reproşurile adresate 

scriitorului pentru o nejustificată întârziere sunt tardive, pentru că, pare-se tocmai din această 

cauză, lipsind chiar personajul principal, piesa nu se mai joacă, iar teatrul a ajuns o artă pe cale de 

dispariţie. Cei doi, personaj si dramaturg, discută, fumând chiştoace culese de prin tomberoane, şi 

constată cu detaşare acest lucru:  

„Godot: Nişte bestii. Asta nu mai e lume ca să ieşi din casă. Cel mai bun lucru e să stai 

închis înăuntru şi să te gândeşti. 

Samuel Beckett: Uită-te peste drum. Toate ferestrele sunt închise, toate perdelele sunt 

trase.”      

În continuare, se remarcă unirea unor adverbe care au rolul de a distribui dialogul dramatic 

pe axa lui „azi”- un timp al târziului, al refuzului, al însingurării, şi pe cea a lui „ieri”- timp pe care 

cei doi: personaj şi dramaturg caută să îl reînvie, timp al comunicării, al existenţei, al teatrului. 

Adverbele de faţă nu ne pot acorda un reper temporal exact, deoarece chiar de ele se pot înscrie 

într-un calendar, el devine fictiv, chiar de ar fi fost preluate din universul real. Cele două personaje 

– unul fictive prin invenţia lui Samuel Beckett, în plus personaj absent, aşteptat, celălalt devenit 

fictiv prin intrarea în spaţiul literar al propriei piese, trăiesc drama propriei nonexistenţe, a unei 

nonexistenţe multiple.       

Mecanica implacabilă a dezastrului, a unei lumi aflate în pragul unei apocalipse spirituale 

reliefat prin strângerea trecătorilor în jurul celor doi, devenind un nou public, centurează un cerc 

ce include în sine ideea că teatrul se reînfiinţează pe sine, într-o ficţionalitate paradoxală, scriitorul 

şi propriul personaj devenind personaje într-un spaţiu fictiv care se poate prelungi la infinit, 

desemnat prin „în fiecare seară”, „mai demult”. 
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Curgerea timpului, ce imprimă accentele surde ale morţii spirituale prin locuţiunile 

adverbial : „seară de seră”, „secundă de secundă”, „de ani şi ani de zile”, pune accentul pe 

scurgerea timpului, în defavoarea personajelor, descrierea fiind una anaforică.   

„Godot: Tu! Da! Seară de seară, secundă de secundă, de ani şi ani de zile. M-ai fărâmiţat, 

m-ai jupuit, m-ai distrus. Ai făcut din mine o fantomă, o fantoşă, m-ai umilit. Ăsta-i personaj? (Se 

ridică în picioare, ameninţător) Nenorocitule! Acu’ ai să plăteşti tot, tot. (Zdrobitor) Eu sunt 

Godot!”   

În această scenă toată acţiunea se consumă într-un spaţiu bine determinat cu ajutorul 

adverbelor de loc „afară şi înăuntru” care presupun orientarea în exterior, respectiv interiorul 

spaţiului, fiind două repere spaţiale. Afară  în opoziţie cu înăuntru –un „spaţiu aflat dincolo de 

limitele unui spaţiu îngrădit (acoperit, inclus) în exterior”(în descrierea adverbelor, punctul de 

plecare l-a constatat informaţia oferită de articolul din DLRC). Acest adverb nu precizează cu 

exactitate spaţiul, localizarea fiind nedeterminată de altă circumstanţială, însă urmează precizarea 

clară „din teatru”.            

Prezentul este centrul lumii comentate, alăturându-se de această dată viitorul. La E. 

Benveniste prezentul este clasificat ca timp al discursului (timp al discursului vs ale povestirii), iar 

la H. Weinrich, este întâlnită distincţia. Timpul prezent este considerat „timp al lumii comentate” 

alături de perfectul compus şi de viitor.        

În lucrarea de faţă se poate vorbi despre un discurs direct, unde prezentul are o valoare 

deictică, marcând coincidenţa dintre timpul enunţului şi timp al enunţării, acestea ducând la un 

prezent actual.   

„Godot: O mască… Nu se mai poartă… (Îşi aprinde un chiştoc) Ehe, ce vremuri… Ce 

lume… Cine mai ştie azi să ţină o mască pe faţă? (Trage un fum. Se aşează lângă Samuel Beckett 

şi-i întinde chiştocul. Şoptit) Am impresia că ne ascultă careva.”     
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Dialogul fictiv denotă o „convergenţă” a interacţiunii textuale”1 care face trimitere la 

reprezentarea unui detaliu derivat dintr-un simplu motiv: „Teatrul nu mai există!”. Încercarea 

dramaturgului- personaj de a se imagina ca integrat în elementar capătă un important punct de 

plecare.             

Dincolo de statutul intertextual, dialogul reprezintă acea modalitate discursivă, 

„desemnează unitatea discursivă, de caracter enunţiativ”. Aşadar, este o enunţare raportată sau 

enunţare în enunţare, un dobreiaj enunţiativ ce pune în scenă o procedură de actualizare pragmatică 

a discursului, respectiv drumul : enunțare a naratorului- enunţ- enunţare a personajelor.   

Dialogul  se remarcă astfel ca un act de discurs care modifică un ansamblu de lumi posibile 

inclus în universul de gândire al participanţilor conform unei intenţii de atins. 

Replicile personajelor se constituie în tipuri de fraze, exprimând o anumită modalitate de 

exprimare, „o mărturie şi o transpunere  în plan conceptual a lumii fictive”2    

Repetarea verbului „a exista” folosit cu precădere la timpul prezent accentuează cu 

durabilitatea vs importanţa autorului sau nemurirea teatrului.       

După cum subliniază Paul Ricoeur, printre constituenţii răspunzători de crearea unui 

anume „aer de familie”, orice povestire este constituită dintr-o suită de acţiuni, care cer timp şi se 

dezvoltă în timp. Asfel, timpul nu ne permite decât să operăm o distincţie între descrierea unei 

stări şi descrierea unui tablou. O descriere de acţiuni succesive  pe baza acţiunii şi a timpului, nu 

poate să fie diferenţiată de o povestire.         

Dacă examinăm acest început al intrării în scenă şi chiar pe parcursul întregului dialog, 

observăm că paragrafele formează, din punct de vedere temporal şi spaţial, o unitate: timpul se 

scurge într-un loc destul de bine determinat „stradă în pantă” .      

Reperele temporale din teatrul lui Vişniec organizează timpul global al povestirii  în funcţie 

de reperele pe care le avem în text şi bineînţeles că putem vorbi de un decalaj dintre axa 

                                                           
1 Dragoş, 1994: 66 
2 Vlad 1982:121 
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povestitorului şi cea a povestitului, fiind introduşi în dialogul celor doi actanţi prin adverbul „acu” 

care nu se poate fixa pe o axă fixă a timpului.  

„Samuel Beckett: Acu’ vreo câţiva ani era să omor pe cineva cu maşina. După ce am reuşit 

să frânez, am simţit şi eu acelaşi lucru.”      

Acţiunea desfăşurată într-un spaţiu restrâns, „pe trotuar”, „jos” reliefeză claustrofobia , 

iar localizarea străzii „în pantă” indică dezechilibrul total. Substantivul „uşa” crează legătura 

dintre cele două lumi- spaţii ale discursului, punând în lumina refletoarelor personajele care sunt 

prinse într-un timp şi spaţiu descris amănunţit.         

Verbele la timpul perfect compus, folosite destul de des, fiind o vorbire directă, exprimând 

o acţiune săvârşită şi încheiată în trecut. El fiind folosit alături şi de adverbe temporale „ieri au 

fost”, poate fi folosit şi ca valoare de prezent. Acest timp poate fi privit  ca o”3 expresie a acţiunii 

încheiate în trecut”. Prin aceasta, el se opune imperfectului deoarece nu poate reformula un trecut 

pentru a-i reda caracterul de acţiune în desfăşurare.    

Timpului i se atribuie diferite adjective precum: „un singur timp”, „o singură secundă”, 

„în acelaşi timp”,, „acest timp”, astfel conturându-se o temporalitate accentuată de disperarea 

„nesfârşită” a lui Godot de a intra în şcenă, „oriunde”, care determină un spaţiu nedeterminat.  

Pe lângă modul indicativ, intervine şi imperativul „Fă ceva!”,un mod al certitudinii, dar al 

unei certitudini relative: dacă la indicativ, acţiunea este prezentată ca reală şi sigură, existenţa ei 

fiind constantă, la imperativ, acţiunea este sigură, dar nu şi reală. Imperativul creează sau tinde să 

creeze realul, deoarece, ca în actul de faţă, este doar pentru cel ce vorbeşte, nu şi pentru cel căruia 

i se vorbeşte.   

 

       

                                                           
3 Săteanju, 1980:86 
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Pe parcursul descrierii amănunţite, se repetă anumite deictice, aşa cum se repetă 

substantivul „tomberon”, care la început era localizat „în apropierea” actantului, iar spre finele 

conversaţiei tomberonul aparţine teatrului. Astfel, anafora apare  pe parcursul întegii descrieri. 

Un personaj abulic stă în spatele celor doi, dar el nu este bagat in seama de nimeni:  

"Gofot: A mai venit unu . 

Samuel Beckett: Cine? 

Gdot (Soptit): Un tip. S-a oprit în spatele nostru şi ascultă. 

Samuel Beckett: Mă doare-n cot."  

Teatrul este declarat o artă lipsită de viitor: Godot se plânge că nu va mai avea prilejul să 

iasă în public, pentru că "Or să-l facă depozit de butoaie.", teatrul deja mirosind a varză sau, mai 

rău, a canal, simbol al tuturor dejecţiilor umane:  

„Samuel Beckett: Nu e de la varză. E de la canal. (Se apleacă şi pune urechea pe 

trotuar). Curge ceva dedesubt. Simţi cum curge ceva dedesubt."  

Ambele personaje, unul fictiv prin invenția lui Samulel Beckett, în plus personaj 

absent, aşteptat: celălalt devenit fictiv prin intrarea în spaţiul literar al propriei piese, trăiesc drama 

propriei nonexistente posibile, a unei nonexistente multiple. Godot este un personaj extenuat de 

aşteptare, care simte cum toate problemele lumii se strâng în capul său:  

„Uneori, când mă trezesc dimineaţa, mi se pare că ceva se ridică din capul meu şi se 

sparge de tavan. E posibil aşa ceva?”.  

Adverbul de timp „dimineaţă” nu redă cu exactitate momentul descris, însă  însoţit de 

verbul la prezent a se trezi putem considera că avem un timp bine determinat şi putem lua în 

considerare şi faptul că ar fi vorba despre dimineţile în general, nu de o anumită dimineaţă, 

Samuel Beckett cunoaşte şi el senzaţia de sfârşit de lume care se năruie, pentru că fusese 

pus, la rândul lui, într-o situaţie dezastruoasă:  
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„Samuel Beckett: Acu vreo câtiva ani era să omor pe cineva cu maşina. După ce am reuşit 

să frânez, am simţit şi eu acelaşi lucru.” 

Mecanica unei lumi aflate în pragul unei apocalipse spirituale, îl determină pe dramaturg 

să se concentreze asupra deznodămintelor ratate, Godot fiind invitat, în mod simbolic, la sfârşitul 

piesei, să intre în sfârşit în şcenă:  

„Samuel Beckett: Să-ţi spun şi eu ceva. imi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Daca vrei, 

poţi să intri la sfârşit, aşa cum ai zis. 

Godot: La ce bun? Teatru a murit.” 

Pentru Godot însă esenţial rămâne faptul că personajele şi cititorii trăiesc în continuare, că, 

în fond, nu mor, chiar dacă spaţiul scenic a dispărut. Finalul refăcut al piesei "Aşteptându-l pe 

Godot" nu mai are însă nicio relevanţă, iar scurgerea timpului este reliefată prin adjectivul apelativ 

„bătrâne” 

"Godot: Bătrâne, ăstia nu merită nici un final. Mai bine iţi spun ceva. Am la mine o sticlă de 

jumatate. (în tot acest timp trecătorii s-au apropiat de cei doi şi s-au oprit să-i asculte. Până 

la sfârşit lumea va face un cerc în jurul lor)."  

 

Lumea situată în pragul deriziunii exclude chiar ideea de teatru, pentru că acesta a murit: 

 

„Samuel Beckett: Naiba să-l ia de teatru (Primeşte sticla şi bea)... Ce mult l-am iubit...  

Godot: Nişte derbedei... Nişte ordinari... Să omori arta (Bea. Efuziv, ameţit). Pot să te 

îmbrăţişez?.”  

 

Godot constată această prăbuşire a lumii în abis: 

”Godot (Pe umărul lui Samuel Beckett): Ce-o să facem d-acu ? Totu se scufundă... 

Trotuaru se scufundă... Uite la tomberon: se scufundă-n trotuar... O să murim ca nişte şobolani."  

 

El, care aparţine chiar ideii de lume ca teatru, se simte pierdut fără perspectivă reală, 

scenică a lumii oamenilor:  
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„Godot (Smiorcăindu-se): N-o sa pot trăi fără teatru... N-o pot duce prea mult... în fiecare 

seară eram în sală, eram printre oameni, trăiam... Sufeream ca un câine dar trăiam... Trăiam 

peste tot, în fiecare cuvânt... Cum de-au putut face aşa ceva? Cum de-au putut închide totu ? Cum 

de-au putut da oamenii afară? Ce mă fac eu acum?”  

 

Treptat însă lumea se strânge  în jurul celor doi, devenind un nou public, deşi provenienţa 

lui este stranie, Godot temându-se că îi vor sufoca:  

„Godot (Mirat, agitat): Eu nu ştiu de unde ies oamenii ăştia. Strada era pustie. Cum se pot 

aduna atât de mulţi pe o stradă pustie? [...] Uite-i, au început să s-aşeze. Eu zic s-o 

ştergem. 

Samuel Beckett:  De ce s-o stergem? Sa vorbim. 

Godot: O sa fie prea tarziu. Daca mai stam un minut o sa fie prea tarziu. Or sa ne sufoce.” 

 

Teatrul a dispărut din lumea reală, dar va continua să existe, după principiul „Regele a 

murit, trăiască regele!”, iar cei doi îşi continuă dialogul neobişnuit, care dă noi energii vitale artei 

scenice:           

 "Samuel Beckett: întreabă-mă dacă m-au bătut... între timp eu îmi scot gheata şi mă uit la 

gheată. Dupa-aceea mă intrebi ce fac eu aici. (îşi scoate gheata). 

Godot (Cu glas hotărât): Ce faci acolo? 

Samuel Beckett: Ma descalţ. Ţie nu ţi s-a întâmplat niciodată?".  

Prin reluarea replicii celei mai banale cu care începe piesa „Aşteptându-l pe Godot”, se 

sugerează că teatrul se reînfiinţează pe sine, într-o ficţionalitate paradoxală, scriitorul şi propriul 

pesonaj devenind, la rândul lor, personaje, într-o ciudată întâlnire de gradul trei, într-un spaţiu 

fictiv telescopic, care se poate prelungi la infinit, ca reflectarea lumii într-o nesfârşită oglindă 

cosmică. 
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