
 
Genul dramatic  

 
Definiție: 
 
Genul dramatic cuprinde opere literare destinate a fi reprezentate pe scenă, în care sentimentele 
autorului sunt exprimate indirect, prin indicații scenice și prin discursul personajelor. 
 
Trăsături: 
Din punctul de vedere al formei: 

• În deschiderea textului apar o listă cu numele personajelor și precizări privind 
ocupația acestora. 

• Opera dramatică este structurată în acte și scene, mai rar tablouri. 
a) actul= subdiviziune a unei piese de teatru, delimitată de o ridicare și o coborâre a 

cortinei; 
b) scena= subdiviziune a unui act, delimitată, în general, fie prin plecarea sau intrarea 

unui personaj, fie prin modificarea timpului și locului acțiunii; 
• Numele personajului este indicat înaintea fiecărei replici. 
• Replică = fiecare intervenție a unui personaj. 
• Apar indicațiile scenice (didascaliile) = indicații ale autorului. Acestea apar între 

paranteze și sunt adresate regizorului și actorilor care urmează să pună în scenă piesa 
(precizări cu referire la jocul actorilor, mimică și gesticulație, decoruri, fond sonor etc.) 

• Se remarcă prezența celor două planuri:textul ( replicile personajelor) și metatextul ( 
didascaliile, indicațiile scenice). 
 

Din punctul de vedere a conținutului: 
• Modurile de expunere specifice sunt: dialogul și monologul. 
• Prezența acestor moduri de expunere implică apariția elementelor de oralitate a 

stilului:  
a) verbe și forme pronominale la persoana a II-a; 
b) construcții în cazul vocativ; 
c) verbe la modul imperativ; 
d) interjecții; 
e) puncte de suspensie; 
f) exclamații și interogații; 
g) cuvinte populare; 
h) proverbe și zicători; 
i) plăcerea enumerației etc. 

• Acțiunea este, în general,  limitată în spațiu și timp, deoarece opera este destinată 
reprezentării scenice; 

• Acțiunea este bine organizată pe momentele subiectului;  
• Acțiunea se dezvoltă în jurul conflictului dramatic, bazat pe  existența unor forțe opuse. 

Anumite împrejurări, pasiuni și caractere  se ciocnesc. 
• Personajele textului dramatic: comunică și se comunică prin intermediul dialogului și al 

monologului. Dialogul este principala modalitate de caracterizare a personajelor. 
 
Specii ale genului dramatic: 
-comedia; 
-tragedia; 
-drama ș.a. 



Compunerea de argumentare a apartenenței unui text la genul dramatic 
 

În opinia mea, opera … (titlul) de … (numele autorului) aparține genului dramatic, 
deoarece a fost  destinată a fi reprezentată pe scenă în care, sentimentele autorului sunt 
exprimate indirect, prin indicații scenice și prin discursul personajelor. 

În primul rând, scrierea în discuție se încadrează în genul dramatic prin caracteristicile de 
formă. Se remarcă organizarea pe acte și pe scene, fragmentul dat aparținând actului … (nr. 
actului), scena … (nr. scenei)/ opera aleasă având …acte, fiecare act fiind subdivizat în scene...  

În al doilea rând, se observă prezența celor două planuri: textul , construit în jurul replicilor 
personajelor … (numele personajelor) și metatextul, la nivelul didascaliilor (…exemple din 
text). 

De asemenea, modul de expunere specific operelor dramatice este dialogul. Prezența 
acestuia impune apariția elementelor de oralitate  a stilului … (prezentarea a două-trei elemente 
de oralitate, cu citate pentru fiecare). 

Totodată, dintre caracteristicile de conținut se remarcă existența unui conflict dramatic… 
(ce forțe sunt antrenate în conflict și prezentarea, pe scurt, a momentelor subiectului). În 
același timp, evenimentele sunt plasate într-un cadru spațio-temporal limitat, marcat prin indici 
specifici: … (exemple de indici de timp și de spațiu). 

În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport/ales în genul 
dramatic. 

 
Compunere model - ,,O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale ( !!! Se aleg patru 

argumente.) 
 
În opinia mea, opera ,,O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragialeaparține genului 

dramatic, deoarece a fost  destinată a fi reprezentată pe scenă, în care sentimentele autorului sunt 
exprimate indirect, prin indicații scenice și prin discursul personajelor. 

În primul rând, scrierea în discuție se încadrează în genul dramatic prin caracteristicile de 
formă. Se remarcă organizarea pe acte și pe scene, opera aleasă având IV acte, fiecare act fiind 
subdivizat în scene: actul I- 9scene; II-14 scene; III-7 scene; IV-14 scene. 

În al doilea rând, se observă prezența celor două planuri: textul , construit în jurul 
replicilor personajelor numite în lista de început ( Ștefan Tipătescu, Zaharia Trahanache, Nae 
Cațavencu, Zoe Trahanache ș.a.)și metatextul, la nivelul didascaliilor, dramaturgul oferind 
indicații scenice de timbru- ,,mâhnit”, de mișcare scenică- ,,se apropie”, decor ,,O anticameră 
bine mobilată. Ușă în fund cu două ferestre mari de laturi…”. 

De asemenea, modul de expunere specific operelor dramatice este dialogul. Prezența 
acestuia impune apariția elementelor de oralitate  a stilului ca exclamații, forme pronominale 
la persoana a II-a, interjecții, puncte de suspensie: ,,Pristanda: Dumneata sugi sângele 
poporului!...Aoleu!”. 

O altă caracteristică a genului dramatic este existența unui conflict dramatic, aici 
predominant exterior, de natură politică. Astfel, două sunt forțele care se confruntă: partidul 
aflat la putere (reprezentat de prefectul Tipătescu, Zaharia Trahanache-,,prezidentul” partidului, 
Zoe, soția acestuia și ,,polițaiul” Pristanda)și gruparea independentă (constituită în jurul 
avocatului Nae Cațavencu, proprietar al ziarului ,,Răcnetul Carpaților”).  

Totodată, acțiunea este bine organizată pe momentele subiectului.În expozițiune, 
evenimentele sunt plasate într-un cadru spațio-temporal limitat, marcat prin indici specifici: 
,,în capitala unui județ de munte, în zilele noastre”. Intriga o constituie pierderea unei scrisori de 
amor adresată de Tipătescu lui Zoe, soția aliatului său politic. Desfășurarea acțiunii prezintă 
faptele declanșate de pierderea scrisorii, care devine instrument de șantaj în mâinile lui 
Cațavencu. Punctul culminant este anunțarea candidaturii lui Dandanache, numire impusă de la 
centru. Deznodământul prezintă împăcarea surprinzătoare a tuturor adversarilor politici la 
manifestația dată în cinstea alesului. 

În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea operei literare alese în genul 
dramatic. 



 


