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AA))  QQuueessttiioonnss  pprréélliimmiinnaaiirreess  ((ssuurr  44  ppooiinnttss))..  
 
AAnnaallyysseezz  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  ll’’éémmoottiioonn  ddaannss  cceess  mmoonnoolloogguueess  ––  nnoottaammmmeenntt  llee  
jjeeuu  ddeess  pprroonnoommss,,  llaa  ppoonnccttuuaattiioonn  eett  lleess  eeffffeettss  ddee  vveerrssiiffiiccaattiioonn..  
RReelleevveezz  lleess  pprrooccééddééss  ddee  ssttyyllee  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ddiissccoouurrss  ddéélliibbéérraattiiff..  
  
IInnddiiccaattiioonnss    ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  nn°°  11  ::  
  
  PPaarrmmii  lleess  pprrooccééddééss  ddee  ssttyyllee  qquuii  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  mmaanniiffeesstteerr  ll’’éémmoottiioonn  dduu  
llooccuutteeuurr,,  cciittoonnss  ::  
llee  jjeeuu  ddeess  pprroonnoommss  ––  nnoottaammmmeenntt    lloorrssqquu’’iill  ss’’aaddrreessssee  àà  lluuii--mmêêmmee  ((ccee  qquuii  ttrraadduuiitt  
ssoonn  ddéécchhiirreemmeenntt  iinnttéérriieeuurr))  oouu  àà  ddeess  aabbssttrraaccttiioonnss,,  
llaa  ppoonnccttuuaattiioonn,,  qquuii  ffaaiitt  aappppaarraaîîttrree  ssoonn  ééttaatt  ddee  ccoonnffuussiioonn,,  ddee  ddééssaarrrrooii,,  ddee  
ssoouuffffrraannccee  eett  dd’’hhééssiittaattiioonn  ((eexxccllaammaattiioonnss  eett  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ssoouuvveenntt  ppaatthhééttiiqquueess)),,  
lleess  eeffffeettss  ddee  vveerrssiiffiiccaattiioonn  ((oonn  ppeeuutt  rreelleevveerr  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ccoouuppeess  iinnaatttteenndduueess,,  
ddeess  rreejjeettss,,  eett  llaa  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  ddee  cceerrttaaiinnss  tteerrmmeess  àà  llaa  rriimmee  oouu  àà  ll’’hhéémmiissttiicchhee))  qquuii  
ttrraadduuiisseenntt  ssoonn  aaggiittaattiioonn  iinnttéérriieeuurree..    
 
IInnddiiccaattiioonnss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonn  nn°°  22  ::  
  
  RRaappppeelloonnss  qquuee,,  lloorrssqquu’’uunn  hhéérrooss  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  ddeeuuxx  eexxiiggeenncceess  
iinnccoonncciilliiaabblleess,,  ccoommmmee  ll’’aammoouurr  eett  llee  sseennss  dduu  ddeevvooiirr  ppoouurr  TTiittuuss,,  oonn  ppaarrllee  ddee  
ddiilleemmmmee..  LLee  ddiilleemmmmee,,  qquuee  llee  hhéérrooss  ttrraaggiiqquuee  eesstt  oobblliiggéé  ddee  rrééssoouuddrree  eenn  cchhooiissiissssaanntt  



eennttrree  ddeeuuxx  ooppttiioonnss  ooppppoossééeess  ddoonntt  aauuccuunnee  nn’’eesstt  vvrraaiimmeenntt  ssaattiissffaaiissaannttee,,  ppoossssèèddee  
uunnee  ffoorrmmee  dd’’eexxpprreessssiioonn  pprriivviillééggiiééee,,  cceellllee  dduu  mmoonnoolloogguuee  ddéélliibbéérraattiiff..  LLee  
mmoonnoolloogguuee  eesstt  llee  ddiissccoouurrss  qquuee  pprrooffèèrree  llee  ppeerrssoonnnnaaggee  aalloorrss  qquu’’iill  eesstt  sseeuull  eenn  
ssccèènnee,,  ccoommmmee  ss’’iill  ssee  ppaarrllaaiitt  àà  lluuii--mmêêmmee..  IIll  ppeerrmmeett  ddee  mmeettttrree  eenn  ssccèènnee  sseess  
ttoouurrmmeennttss  iinnttéérriieeuurrss..  QQuuaanntt  àà  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  ((ggeennrree  oorraattooiirree  hhéérriittéé  ddee  llaa  
rrhhééttoorriiqquuee  aannttiiqquuee)),,  eellllee  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  
ccoonnffrroonnttaattiioonn  dd’’iiddééeess..  LLee  mmoonnoolloogguuee  ddéélliibbéérraattiiff  ccoonnssiissttee  ddoonncc  eenn  uunnee  ddiissccuussssiioonn  
qquuee  llee  hhéérrooss  mmèènnee  aavveecc  lluuii--mmêêmmee  aavvaanntt  ddee  ssee  ddéétteerrmmiinneerr..  IIll  mmaarrqquuee  uunnee  ppaauussee  
ddaannss  ll’’aaccttiioonn  ddrraammaattiiqquuee,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  aauu  hhéérrooss  ddee  rrééfflléécchhiirr  àà  ssaa  ssiittuuaattiioonn,,  
dd’’aannaallyysseerr  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  dduu  ddiilleemmmmee  aauuqquueell  iill  ssee  ttrroouuvvee  ccoonnffrroonnttéé  eett  dd’’éévvaalluueerr  
ttoouutteess  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoossssiibblleess..  
 
  PPaarrmmii  lleess  pprrooccééddééss  ssttyylliissttiiqquueess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ddiissccoouurrss  ddéélliibbéérraattiiff,,  
cciittoonnss  ::  
llee  ppllaann  dduu  mmoonnoolloogguuee  ::  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ttrriippaarrttiittee  ––  tthhèèssee,,  aannttiitthhèèssee,,  ssyynntthhèèssee  ––    
ffaaiitt  aappppaarraaîîttrree  uunnee  ooppppoossiittiioonn  ffoorrttee  eennttrree  ddeeuuxx  ssccéénnaarriiooss  aannttiitthhééttiiqquueess,,  eennttrree  ddeeuuxx  
aarrgguummeennttaattiioonnss  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,    
llaa  ppoonnccttuuaattiioonn  ::  llaa  pprréésseennccee  mmaassssiivvee  dd’’iinntteerrrrooggaattiioonnss  eett  dd’’eexxccllaammaattiioonnss  rreennffoorrccee  
llee  ccôôttéé  ppaatthhééttiiqquuee  dduu  mmoonnoolloogguuee,,  
ll’’éénnoonncciiaattiioonn  ::  llee  ddééddoouubblleemmeenntt  dduu  llooccuutteeuurr  ((qquuii  ss’’aaddrreessssee  àà  lluuii--mmêêmmee  oouu  àà  ddeess  
eennttiittééss  aabbssttrraaiitteess  ddee  ssaa  vviiee  iinnttéérriieeuurree))  iilllluussttrree  ll’’iinntteennssiittéé  ddee  ssoonn  ccoommbbaatt  iinnttéérriieeuurr,,  
lleess  ffiigguurreess  ddee  ssttyyllee  tteelllleess  qquuee  lleess  aannttiitthhèèsseess,,  lleess  ppaarraalllléélliissmmeess  eett  lleess  rreepprriisseess  ddee  
mmoottss  ccoonnttrriibbuueenntt  ééggaalleemmeenntt  aauu  rreeggiissttrree  ppaatthhééttiiqquuee,,  
llee  lleexxiiqquuee  ::  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddee  ddeeuuxx  cchhaammppss  lleexxiiccaauuxx  ssoouulliiggnnee  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  
ccoonncciilliieerr  lleess  ddiifffféérreenntteess  eexxiiggeenncceess  ,,  
llaa  ssyynnttaaxxee  ::  ssoouuvveenntt  hheeuurrttééee,,  hhaacchhééee,,  eellllee  ttéémmooiiggnnee  dduu  ddééssaarrrrooii  dduu  llooccuutteeuurr  
lleess  lliieennss  llooggiiqquueess  ::  llee  ddiissccoouurrss  ddéélliibbéérraattiiff  ffoorrmmuullee  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddeess  aalltteerrnnaattiivveess  
ggrrââccee  àà  llaa  ccoonnjjoonnccttiioonn  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ««  oouu  »»..  
 
BB))  TTrraavvaauuxx  dd’’ééccrriittuurree    
 
SSuujjeett  11  ::  CCoommmmeennttaaiirree  
 
IInnttrroodduuccttiioonn  ::  
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’eesstthhééttiiqquuee  rraaddiiccaalleemmeenntt  nnoouuvveellllee  ddééffeenndduuee  ppaarr  RRaacciinnee  ddaannss  llaa  
pprrééffaaccee  ddee  BBéérréénniiccee  ––  eesstthhééttiiqquuee  rreeppoossaanntt  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llaa  ssiimmpplliicciittéé  eexxttrrêêmmee  
ddee  ll’’iinnttrriigguuee..  
MMiissee  eenn  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaassssaaggee  ::  LLoorrss  ddee  ssoonn  aappppaarriittiioonn  ssuurr  ssccèènnee,,  TTiittuuss  aa  aannnnoonnccéé  
àà  PPaauulliinn  ssaa  ddéécciissiioonn  ((pprriissee  aavvaanntt  qquuee  llaa  ppiièèccee  ccoommmmeennccee))  ddee  rreennvvooyyeerr  BBéérréénniiccee  



mmaallggrréé  ll’’aammoouurr  pprrooffoonndd  qquu’’iill  aa  ppoouurr  eellllee  ((IIII,,  22))..  PPoouurrttaanntt,,  mmaallggrréé  sseess  
aaffffiirrmmaattiioonnss  ppéérreemmppttooiirreess  eett  rrééssoolluueess,,  TTiittuuss  ss’’aavvèèrree  iinnccaappaabbllee  ddee  ddiirree  llaa  vvéérriittéé  eenn  
ffaaccee  ddee  cceellllee  qquu’’iill  aaiimmee  ((IIII,,  44))..  LLuuii  aayyaanntt  ffaaiitt  aannnnoonncceerr  ssaa  ddéécciissiioonn  ppaarr  
ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  dd’’AAnnttiioocchhuuss  ((IIIIII,,  11)),,  TTiittuuss  ssee  ddéécciiddee  eennffiinn  àà  vvooiirr  BBéérréénniiccee,,  qquuii  llee  
ddeemmaannddee  eett  ll’’aatttteenndd  aavveecc  iimmppaattiieennccee  ((IIVV,,  11  eett  22))..  MMaaiiss  aavvaanntt  cceettttee  eennttrreevvuuee  qquu’’iill  
ssaaiitt  ddéécciissiivvee,,  TTiittuuss  rreeppoouussssee  eennccoorree  llee  mmoommeenntt  ddee  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  eett  ddeemmaannddee  àà  
rreesstteerr  sseeuull  ((IIVV,,  33))..  LL’’eennjjeeuu  ddee  ccee  mmoonnoolloogguuee  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt  ddééffiinnii  ppaarr  PPaauulliinn  
ddaannss  llaa  ssccèènnee  qquuii  llee  pprrééccèèddee  eett  llee  pprrééppaarree  ::  ddee  ccee  ««  ccoommbbaatt  »»  iinnttéérriieeuurr  ddééppeenndd  llaa  
««  ggllooiirree  »»  ddee  ll’’eemmppeerreeuurr  eett  ««  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  ll’’ÉÉttaatt  »»  ((vv..  998866))..  CCee  mmoonnoolloogguuee  
ssuusscciittee  ddoonncc  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr,,  qquuii  ssee  ddeemmaannddee  ssii  TTiittuuss  vvaa  mmaaiinntteenniirr  ssaa  
ddéécciissiioonn  oouu,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  yy  rreennoonncceerr..  EEnn  eeffffeett,,  ddeeuuxx  iimmaaggeess  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  ddee  
TTiittuuss  oonntt  ééttéé  ddoonnnnééeess  aauu  ppuubblliicc  ::  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  cceellllee  ddee  ll’’eemmppeerreeuurr  ddéécciiddéé  àà  
aassssuummeerr  sseess  nnoouuvveelllleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eett  àà  ssee  ccoonnssaaccrreerr  ddééssoorrmmaaiiss  àà  ssaa  
««  ggllooiirree  »»  ;;  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  cceellllee  dd’’uunn  aammaanntt  qquuii,,  ffaaccee  àà  cceellllee  qquu’’iill  aaiimmee,,  nnee  ppeeuutt  
ssuurrmmoonntteerr  ssoonn  ddééssaarrrrooii  eett  ssaa  ssoouuffffrraannccee..  LLaa  ssuuiittee  ddee  llaa  ppiièèccee  ddééppeenndd  ddoonncc  dduu  
cchhooiixx  ddee  TTiittuuss  ––  cchhooiixx  ddoouulloouurreeuuxx  qquuii  ddoonnnnee  lliieeuu  àà  uunnee  ddéélliibbéérraattiioonn..  
HHyyppootthhèèssee  ddee  lleeccttuurree  ::  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  vvooiirr  eenn  qquuooii  ccee  lloonngg  mmoonnoolloogguuee  ((llee  pprreemmiieerr  eett  
llee  sseeuull  ddee  TTiittuuss))  eesstt  uunn  mmoonnoolloogguuee  ddéélliibbéérraattiiff,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunnee  ppaauussee  rrééfflleexxiivvee  
vviissaanntt  àà  pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  dd’’iiddééeess..  CCoonnffrroonnttéé  aauu  
ddiilleemmmmee  qquuii  lluuii  iimmppoossee  ddee  cchhooiissiirr  eennttrree  ll’’aammoouurr  eett  llee  ddeevvooiirr,,  llee  hhéérrooss  ttrraaggiiqquuee  
aannaallyyssee  lleess  ddiifffféérreennttss  aassppeeccttss  eett  eennjjeeuuxx  dduu  cchhooiixx  qquu’’iill  ddooiitt  ffaaiirree,,  eexxaammiinnee  lleess  
ooppttiioonnss  ppoossssiibblleess  eett  cchheerrcchhee  àà  éévvaalluueerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cchhaaqquuee  ssccéénnaarriioo  
ppoossssiibbllee  aavvaanntt  ddee  pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn  ddééffiinniittiivvee  ––  ddéémmaarrcchhee  iinnttrroossppeeccttiivvee  
ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn..  
AAnnnnoonnccee  dduu  ppllaann  
  
II  --  LLee  mmoonnoolloogguuee  dd’’uunn  hhoommmmee  ttoouurrmmeennttéé  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunn  ddiilleemmmmee  
  
AA))  UUnn  mmoonnoolloogguuee  qquuii  mmeett  eenn  ssccèènnee  llee  pprrooffoonndd  ddééssaarrrrooii  ddee  TTiittuuss  
  aa))  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’éénnoonncciiaattiioonn  ppaatthhééttiiqquuee  ::  
--  uunn  hhéérrooss  sseeuull  ffaaccee  àà  lluuii--mmêêmmee,,  àà  qquuii  ttoouuttee  pprréésseennccee  eesstt  iinnssuuppppoorrttaabbllee  ((vvooiirr  llee  
rryytthhmmee  aaggiittéé  eett  rraappiiddee  ddeess  ssccèènneess  qquuii  pprrééccèèddeenntt,,  qquuii  pprrééppaarreenntt  ccee  mmoonnoolloogguuee))  ;;  
--  uunn  hhéérrooss  qquuii  mmeessuurree  pplleeiinneemmeenntt  ll’’eennjjeeuu  ccrruucciiaall  ddee  cceettttee  ppaauussee  rrééfflleexxiivvee,,  àà  
ssaavvooiirr  lleess  ««  aaddiieeuuxx  »»  ddééffiinniittiiffss  qquu’’iill  ddooiitt  ffaaiirree  àà  BBéérréénniiccee..  SSoouucciieeuuxx  dd’’eexxaammiinneerr  
uunnee  ddeerrnniièèrree  ffooiiss  llee  bbiieenn--ffoonnddéé  ddee  ssaa  ddéécciissiioonn  ((««  TT’’eess--ttuu  bbiieenn  ccoonnssuullttéé  ??  »»)),,  TTiittuuss  
eesstt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ccoonnsscciieenntt  dduu  rriissqquuee  qquu’’iill  pprreenndd  àà  rreevveenniirr  aaiinnssii  ssuurr  lleess  rraaiissoonnss  
qquuii  llee  ppoouusssseenntt  àà  rreennvvooyyeerr  BBéérréénniiccee  ((iill  ssee  qquuaalliiffiiee  ddee  ««  ttéémméérraaiirree  »»))..  IIll  ssaaiitt  qquu’’iill  
eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  jjoouueerr  ssoonn  ddeessttiinn..  
  bb))  LLeess  nnoommbbrreeuusseess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’éémmoottiioonn  ddaannss  llaa  ppaarroollee  ddee  TTiittuuss  ::  



--  lleess  eeffffeettss  ddee  vveerrssiiffiiccaattiioonn  qquuii  ttrraadduuiisseenntt  ll’’aaggiittaattiioonn  iinnttéérriieeuurree  ddee  TTiittuuss  ((vv..  11000000,,  
11000055,,  11001100,,  11001133……))  ;;  
--  lleess  iinnddiicceess  ssyynnttaaxxiiqquueess  ddee  ssoonn  ddééssaarrrrooii  ((ll’’ééttuuddee  ddee  llaa  ppoonnccttuuaattiioonn  ffaaiitt  aappppaarraaîîttrree  
ddeess  eexxccllaammaattiioonnss  ppaatthhééttiiqquueess  eett  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ;;  lleess  
iinntteerrjjeeccttiioonnss  ttrraadduuiisseenntt  ssoonn  éémmoottiioonn  ;;  llee  ddééddoouubblleemmeenntt  dduu  llooccuutteeuurr  ssoouulliiggnnee  ssoonn  
ddéécchhiirreemmeenntt))..  
 
BB))  UUnnee  ddoouulloouurreeuussee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee    
  aa))  LLee  vveerrttiiggee  ddeevvaanntt  ssaa  pprroopprree  lliibbeerrttéé    
--  LLaa  ttoouuttee--ppuuiissssaannccee  ddee  TTiittuuss  ::  ttoouutt  ddééppeenndd  ddee  lluuii,,  ssoonn  ssoorrtt  ccoommmmee  cceelluuii  ddeess  
aauuttrreess,,  ccoommmmee  llee  mmoonnttrree  ll’’eemmppllooii  ddee  ll’’iimmppéérraattiiff,,  qquuii  éénnoonnccee  llaa  ccoonndduuiittee  àà  tteenniirr  ;;  
dduu  ffuuttuurr,,  qquuii  éévvooqquuee  ll’’aaccttee  àà  vveenniirr  ssii  TTiittuuss  eenn  ddéécciiddee  aaiinnssii,,  vv..  999922--999988  ;;  dduu  ppaasssséé  
ccoommppoosséé,,  qquuii  ddrreessssee  llee  bbiillaann  ddeess  aaccttiioonnss  iimmppéérriiaalleess,,  vv..  11003300--11003388..  
--  TTiittuuss,,  bboouurrrreeaauu  ddee  lluuii--mmêêmmee……  eett  ddee  BBéérréénniiccee  ((vvooiirr  llee  vveerrss  11000000))..  
  bb))  LLaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ffaaiirree  uunn  cchhooiixx  eett  ddee  llee  ccoonnccrrééttiisseerr  aauu  pplluuss  vviittee    
--  LL’’eexxpprreessssiioonn  ffiinnaallee  dd’’uunn  cchhooiixx  iinnéélluuccttaabbllee  eett  ddéécchhiirraanntt  ::  TTiittuuss  eesstt  ccoonnttrraaiinntt  ddee  
pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn,,  qquu’’iill  ffoorrmmuullee  aavveecc  nneetttteettéé  ((pphhrraasseess  aaffffiirrmmaattiivveess,,  eemmppllooii  ddee  
ll’’iimmppéérraattiiff,,  iinnddiicceess  ssttyylliissttiiqquueess  ddee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  ddee  ll’’eexxhhoorrttaattiioonn))..  MMaaiiss  
mmêêmmee  ssii  llee  ddeevvooiirr  ffiinniitt  ppaarr  ttrriioommpphheerr,,  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  ddiilleemmmmee  ppaassssee  ppaarr  llee  
sseennttiimmeenntt  ddéécchhiirraanntt  ddee  ddeevvooiirr  ssee  mmuuttiilleerr  ssooii--mmêêmmee  ((eenn  ffaaiissaanntt  ««  ccee  qquuee  
ll’’hhoonnnneeuurr  eexxiiggee  »»  vv..  11003399))..  
--  LLee  sseennttiimmeenntt  dd’’uurrggeennccee  ddee  TTiittuuss,,  qquuii  ddrraammaattiissee  ssoonn  pprrooppooss  ((vv..  11003311  eett  11003366--
11003399))..  
 
IIII  --  UUnn  mmoonnoolloogguuee  ddéélliibbéérraattiiff  eexxttrrêêmmeemmeenntt  rriiggoouurreeuuxx    
  
AA))  UUnnee  ddéélliibbéérraattiioonn  qquuii  pprreenndd  llaa  ffoorrmmee  dduu  ««  ppoouurr  eett  dduu  ccoonnttrree  »»  
  aa))  UUnn  ddiissccoouurrss  qquuii  aaddooppttee  llee  ppllaann  ttrriippaarrttiittee  tthhèèssee,,  aannttiitthhèèssee,,  ssyynntthhèèssee  
--  UUnn  aammoouurreeuuxx  qquuii  vveeuutt  ccrrooiirree  àà  ssoonn  bboonnhheeuurr  eett  qquuii  ssee  llaaiissssee  aalllleerr  àà  uunnee  rrêêvveerriiee  
oobbééiissssaanntt  aauu  pprriinncciippee  ddee  ppllaaiissiirr,,  eemmpprreeiinnttee  ddee  llyyrriissmmee  aammoouurreeuuxx  ((««  lleess  vveerrttuuss  ddee  
llaa  rreeiinnee  »»  vv..  11000077  ;;  ««  TTaanntt  ddee  pplleeuurrss,,  ttaanntt  dd’’aammoouurr,,  ttaanntt  ddee  ppeerrsséévvéérraannccee  »»  vv..  
11001122))..  
--  UUnn  eemmppeerreeuurr  lluucciiddee  ddoonntt  llaa  ddéécciissiioonn  eesstt  ddiiccttééee  ppaarr  llee  pprriinncciippee  ddee  rrééaalliittéé  ::  ddèèss  
qquu’’iill  ffoorrmmuullee  ccllaaiirreemmeenntt  llaa  ccoonncclluussiioonn  hheeuurreeuussee  ddee  ssaa  ddoouuccee  rrêêvveerriiee  ((vv..  11001133  ::  
««  RRoommee  sseerraa  ppoouurr  nnoouuss  »»)),,  TTiittuuss  ccoommpprreenndd  qquu’’iill  ssee  bbeerrccee  dd’’iilllluussiioonnss..  LLee  
rraaiissoonnnneemmeenntt  iinnvveerrssee  ccoommmmeennccee  àà  ll’’hhéémmiissttiicchhee  mmêêmmee  ((««  TTiittuuss,,  oouuvvrree  lleess  
yyeeuuxx  !!  »»))  ppaarr  uunnee  eexxhhoorrttaattiioonn  àà  vvooiirr  llaa  rrééaalliittéé  eenn  ffaaccee,,  ssuuiivviiee  dd’’eexxhhoorrttaattiioonnss  àà  



cceesssseerr  ddee  ffaaiirree  sseemmbbllaanntt  ddee  nnee  ppaass  eenntteennddrree  lleess  rreepprroocchheess  ddeess  RRoommaaiinnss  ((vvooiirr  llee  
cchhaammpp  lleexxiiccaall  ddee  ll’’oouuïïee  vv..  11001177,,  11002200,,  11002222))..  
  bb))  LL’’ooppppoossiittiioonn  ffoorrttee  eennttrree  ddeeuuxx  ssccéénnaarriiooss  aannttiitthhééttiiqquueess  
--  LLee  ttrriioommpphhee  ddee  ll’’aammoouurr  aacccceeppttéé  ppaarr  uunnee  RRoommee  ssoouummiissee  eett  ccoommpprrééhheennssiivvee  ((vv..  
11000077--11001133))..  
--  LLee  ttrriioommpphhee  ddee  ll’’hhoonnnneeuurr  ffaaccee  àà  uunnee  RRoommee  ttyyrraannnniiqquuee  qquuii  ééppiiee  ll’’eemmppeerreeuurr  eett  
lluuii  ddiiccttee  ssaa  ccoonndduuiittee  ((vv..  11001177--11001188  eett  11002222))..  
 
BB))  LL’’eexxaammeenn  ddee  ddeeuuxx  aarrgguummeennttaattiioonnss  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddee  ddeeuuxx  
eexxiiggeenncceess  iinnccoonncciilliiaabblleess  
  aa))  LLeess  aarrgguummeennttss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’aammoouurr  ::  TTiittuuss  tteennttee  ddee  ssee  ppeerrssuuaaddeerr  qquu’’iill  
ppeeuutt  éécchhaappppeerr  aauu  ««  ssaaccrriiffiiccee  »»  ((vv..  11000044))  ddee  ssoonn  aammoouurr,,  bbrreeff  qquu’’iill  ppeeuutt  bbaaffoouueerr  llaa  
llooii  rroommaaiinnee  eett  iimmppoosseerr  BBéérréénniiccee  àà  RRoommee..  IIll  rreeccoouurrtt  ppoouurr  cceellaa  àà  ttrrooiiss  aarrgguummeennttss  ::  
pprreemmiièèrreemmeenntt,,  ssaa  ccoonndduuiittee  eesstt  ccrruueellllee  eett  iinnhhuummaaiinnee  ((vv..  999900--  999999))  ;;  
ddeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  RRoommee  nnee  ss’’eesstt  ppaass  mmaanniiffeessttééee  ccllaaiirreemmeenntt  ((vv..  11000011--11000022))  eett  ll’’ÉÉttaatt  
nn’’eesstt  ppaass  eenn  ddaannggeerr  ((vv..  11000033--11000044))  ;;  ttrrooiissiièèmmeemmeenntt,,  ppeeuutt--êêttrree  qquuee  RRoommee  
aacccceepptteerraa  BBéérréénniiccee  eett  ssee  rraalllliieerraa  àà  ssoonn  aammoouurr  ((vv..  11000077--11000088))..    
  bb))  LLeess  aarrgguummeennttss  eenn  ffaavveeuurr  dduu  rreennoonncceemmeenntt..  SS’’aappeerrcceevvaanntt  qquu’’iill  
ss’’iilllluussiioonnnnee  ppoouurr  éécchhaappppeerr  àà  ssoonn  ««  ttrriissttee  ddeevvooiirr  »»  ((vv..  999977)),,  TTiittuuss  éévvooqquuee  ttrrooiiss  
aarrgguummeennttss  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ««  ssaaccrriiffiiccee  »»  ::  pprreemmiièèrreemmeenntt,,  llee  ppeeuuppllee  rroommaaiinn,,  qquuii  
ddéétteessttee  ttoouuss  lleess  eemmppeerreeuurrss,,  nn’’aatttteenndd  qquu’’uunn  pprréétteexxttee  ppoouurr  ssee  rréévvoolltteerr  ((vv..  11001144--
11001188))  ;;  ddeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  ssaa  ««  rreennoommmmééee  »»  eesstt  sséérriieeuusseemmeenntt  ccoommpprroommiissee  ppaarr  ssoonn  
aammoouurr  ppoouurr  uunnee  rreeiinnee  ééttrraannggèèrree  ((vv..  11001199--11002233))  ;;  ttrrooiissiièèmmeemmeenntt,,  ll’’hhoommmmee  qquuii  ssee  
lliivvrree  àà  ll’’aammoouurr  aauu  lliieeuu  dd’’ééccoouutteerr  ssoonn  ddeevvooiirr  eesstt  iinnddiiggnnee  ddee  hhaauutteess  ffoonnccttiioonnss  ((vv..  
11002244--11002266))  ccaarr  ll’’aammoouurr  llee  ddééttoouurrnnee  ddee  ssaa  ««  ggrraannddeeuurr  »»  eett  ddee  ssaa  ««  ggllooiirree  »»  ;;  
qquuaattrriièèmmeemmeenntt,,  TTiittuuss  ssee  rreepprroocchhee  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  eexxeerrccéé  nnoobblleemmeenntt  sseess  
ffoonnccttiioonnss  eett  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  eennccoorree  ééttéé  ll’’eemmppeerreeuurr  bbiieennffaaiissaanntt  qquu’’iill  vveeuutt  êêttrree,,  iill  
ss’’aaccccuussee  dd’’aavvooiirr  mmiiss  ddee  ccôôttéé  sseess  iiddééaauuxx  ppoolliittiiqquueess  àà  ccaauussee  ddee  ssoonn  aammoouurr  ppoouurr  
uunnee  ffeemmmmee,,  aalloorrss  qquuee  sseess  ssuujjeettss  aatttteennddeenntt  ttoouutt  ddee  lluuii..  
 
IIIIII  ––  UUnnee  nnoouuvveellllee  ééttaappee  ddaannss  llaa  pprrooggrreessssiioonn  vveerrss  llaa  ggrraannddeeuurr  ttrraaggiiqquuee  
  
AA))  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  ppaatthhééttiiqquuee  qquuii  ssuusscciittee  ll’’éémmoottiioonn  eett  llaa  ccoommppaassssiioonn  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  
  aa))  LLee  rreennvvooii  ddee  BBéérréénniiccee  eesstt  pprréésseennttéé  ccoommmmee  uunn  ccoommbbaatt  àà  lliivvrreerr  àà  cceellllee  
qquu’’iill  aaiimmee..  TTiittuuss  ssee  mmeett  lluuii--mmêêmmee  eenn  ssccèènnee  ccoommmmee  uunn  bboouurrrreeaauu  ffaaccee  àà  ssaa  
vviiccttiimmee  ((vv..  999911--999999)),,  uuttiilliissaanntt  ddeess  tteerrmmeess  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ffoorrttss  ((««  bbaarrbbaarree  »»  vv  ..  
999922))  aappppaarrtteennaanntt  aauu  cchhaammpp  lleexxiiccaall  ddee  llaa  vviioolleennccee  gguueerrrriièèrree..  
  bb))  LL’’iinncceerrttiittuuddee  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  ssee  ddééccoouuvvrree  oobbssccuurr  àà  lluuii--mmêêmmee,,  qquuii  nnee  
ssaaiitt  nnii  ccee  ddoonntt  iill  eesstt  ccaappaabbllee  ((««  PPoouurrrraaii--jjee  ddiirree  »»  vv..  999955)),,  nnii  ccee  qquuee  llee  ssoorrtt  lluuii  



rréésseerrvvee  ((««  EEtt  qquuii  ssaaiitt  ssii  »»  vv..  11000077)),,  nnii  ssuurrttoouutt  ssii  lleess  rraaiissoonnss  qquuii  llee  ppoouusssseenntt  àà  ssee  
ssééppaarreerr  ddee  BBéérréénniiccee  ssoonntt  llééggiittiimmeess    ((vv..  11000055--11000066  eett  11001100))..  TTiittuuss  ssaaiitt  ddèèss  llee  
ddéébbuutt  qquuee  ll’’hhoommmmee  pprriivvéé,,  aammoouurreeuuxx  ddee  BBéérréénniiccee,,  eett  ll’’hhoommmmee  ppuubblliicc,,  eemmppeerreeuurr  
ccoonnsscciieenntt  ddee  sseess  ddeevvooiirrss  eett  ssoouucciieeuuxx  ddee  ssaa  ggllooiirree,,  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  ccooïïnncciiddeerr..  
PPoouurrttaanntt,,  ssaavvooiirr  cceellaa  nnee  ll’’eemmppêêcchhee  ppaass  dd’’aavvooiirr  àà  lluutttteerr  eennttrree  sseess  ddeeuuxx  iimmppuullssiioonnss  
ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  ll’’aammoouurr  eett  llaa  ««  ggllooiirree  »»..  OOrr  cceettttee  lluuttttee,,  eexxpprriimmééee  iiccii  ssoouuss  llaa  
ffoorrmmee  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn,,  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ddoouulloouurreeuussee  qquu’’eellllee  eesstt  aappppeellééee  àà  ssee  
rrééppéétteerr  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppiièèccee..  
 
BB))  LLee  ddoouubbllee  iinnttéérrêêtt  ppssyycchhoollooggiiqquuee  eett  ddrraammaattiiqquuee  dd’’uunn  mmoonnoolloogguuee  qquuii  mmeett  eenn  
ssccèènnee  uunnee  lluuttttee  iinnttéérriieeuurree  ddoonntt  ddééppeenndd  ttoouutt  llee  rreessttee  ddee  llaa  ppiièèccee    
  aa))  LL’’iinnttéérrêêtt  ppssyycchhoollooggiiqquuee  dd’’uunnee  ddéélliibbéérraattiioonn  qquuii  mmeett  eenn  ssccèènnee  uunn  hhoommmmee  
ddéécchhiirréé  eett  ppaarraaddooxxaall  ::  ttaannttôôtt  TTiittuuss  ccèèddee  àà  ll’’aammoouurr,,  ttaannttôôtt  àà  llaa  ggllooiirree  ;;  ttaannttôôtt  iill  
ss’’aaffffiirrmmee  ttoouutt--ppuuiissssaanntt,,  pprrêêtt  àà  bbrraavveerr  RRoommee,,  ttaannttôôtt  iill  ddoonnnnee  ll’’iimmaaggee  dd’’uunn  hhoommmmee  
tteerrrriiffiiéé  ppaarr  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  ;;  ttaannttôôtt  iill    aappppaarraaîîtt  bboouulleevveerrsséé  àà  ll’’iiddééee  ddee  ffaaiirree  
ssoouuffffrriirr  cceellllee  qquu’’iill  aaiimmee,,  rreeddoouuttaanntt  ddee  pprroovvooqquueerr  sseess  ««  llaarrmmeess  »»  ((vv..  999966)),,  ttaannttôôtt  iill  
eesstt  oobbssééddéé  ppaarr  lleess  sseeuullss  ««  pplleeuurrss  »»  ((vv..  11003333))  ddee  sseess  ssuujjeettss..  
  bb))  LL’’iinnttéérrêêtt  ddrraammaattiiqquuee  dd’’uunnee  ddéélliibbéérraattiioonn  qquuii  rreepprréésseennttee  uunnee  ééttaappee  
ddéécciissiivvee  ddaannss  llaa  pprrooggrreessssiioonn  vveerrss  llee  rreennoonncceemmeenntt  ccoommpplleett..  TTiittuuss  vviieenntt  àà  ppeeiinnee  
dd’’éénnoonncceerr  ssaa  rrééssoolluuttiioonn  qquuee  BBéérréénniiccee  aarrrriivvee  eett  iinntteerrrroommpptt  ssoonn  mmoonnoolloogguuee,,  ccee  qquuii  
rreellaannccee  ll’’iinnttéérrêêtt  ddrraammaattiiqquuee..  TTiittuuss  sseerraa--tt--iill  aauussssii  ddéésseemmppaarréé  qquuee  lloorrss  ddee  lleeuurr  
pprreemmiièèrree  eennttrreevvuuee  oouu  aauurraa--tt--iill  llee  ccoouurraaggee  ddee  ffaaiirree  ccooïïnncciiddeerr  sseess  ppaarroolleess  eett  sseess  
aacctteess  ??    
  
CCoonncclluussiioonn  ::  
 
  PPoouurr  ccoonncclluurree,,  oonn  ppeeuutt  ssoouulliiggnneerr  llee  ttrriippllee  iinnttéérrêêtt  ddee  ccee  mmoonnoolloogguuee  
ddéélliibbéérraattiiff..  DD’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddrraammaattiiqquuee,,  iill  ffaaiitt  aatttteennddrree  aavveecc  iimmppaattiieennccee  llaa  
ccoonnffrroonnttaattiioonn  aannnnoonnccééee  eennttrree  TTiittuuss  eett  BBéérréénniiccee,,  llee  ssppeeccttaatteeuurr  ssee  ddeemmaannddaanntt  ssii  
TTiittuuss  ssaauurraa  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llaa  ddéécciissiioonn  pprriissee  aauu  tteerrmmee  ddee  ssaa  ddéélliibbéérraattiioonn..  DD’’uunn  
ppooiinntt  ddee  vvuuee  ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  ccee  mmoonnoolloogguuee  aappppoorrttee  aauu  ppuubblliicc  uunn  ééccllaaiirraaggee  
ssuupppplléémmeennttaaiirree  ssuurr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ccoommpplleexxee  eett  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  ddee  ll’’eemmppeerreeuurr..  
DD’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddrraammaattuurrggiiqquuee,,  ccee  mmoonnoolloogguuee,,  eenn  ddééppllooyyaanntt  uunnee  
ddéélliibbéérraattiioonn  qquuii  eexxaammiinnee  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  dduu  ddiilleemmmmee  ttrraaggiiqquuee,,  eesstt  pprroopprree  àà  
ssuusscciitteerr  ll’’éémmoottiioonn  ((pplluuss  oouu  mmooiinnss  aaddmmiirraattiivvee))  dduu  ssppeeccttaatteeuurr,,  qquuii  nnee  ppeeuutt  
ss’’eemmppêêcchheerr  ddee  ssee  lliivvrreerr  àà  uunnee  rrééfflleexxiioonn  iinnqquuiièèttee  ssuurr  lleess  aallééaass  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  
hhuummaaiinnee  eett  lleess  rreennoonncceemmeennttss  iinnéévviittaabblleemmeenntt  iimmppoossééss  àà  ll’’iinnddiivviidduu  ––  --  rrééfflleexxiioonn  
qquuii  eesstt  llee  pprroopprree  ddee  ll’’eeffffeett  pprroodduuiitt  ppaarr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  ttrraaggiiqquuee..  
 
 
SSuujjeett  22  ::  DDiisssseerrttaattiioonn  



 
PPoouurr  iinnttrroodduuiirree  ::  
PPoouurr  aammeenneerr  llee  ssuujjeett  ::  AApprrèèss  aavvooiirr  pprrooppoosséé  uunnee  ddééffiinniittiioonn  dduu  mmoonnoolloogguuee  eett  ddee  ssaa  
ssppéécciiffiicciittéé,,  oonn  ppeeuutt  cciitteerr  qquueellqquueess  mmoonnoolloogguueess  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccééllèèbbrreess  
((nnoottaammmmeenntt  cchheezz  SShhaakkeessppeeaarree,,  CCoorrnneeiillllee,,  MMoolliièèrree,,  RRaacciinnee,,  BBeeaauummaarrcchhaaiiss,,  
MMuusssseett,,  HHuuggoo,,  AAnnoouuiillhh,,  GGiirraauuddoouuxx……))  eett  ssee  ddeemmaannddeerr  ppoouurrqquuooii,,  ttrrèèss  ssoouuvveenntt,,  ccee  
ssoonntt  eeuuxx  qquuii  rreesstteenntt  llee  mmiieeuuxx  ggrraavvééss  ddaannss  llaa  mméémmooiirree  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  eett  dduu  lleecctteeuurr..  
PPoouurr  ffoorrmmuulleerr  uunnee  pprroobblléémmaattiiqquuee  ::  PPoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ffoonnccttiioonnss  dduu  
mmoonnoolloogguuee,,  cc’’eesstt  ddeemmaannddeerr  àà  qquuooii  iill  sseerrtt..  IIll  ffaauutt  pprréécciisseerr  dd’’eemmbbllééee  qquuee  llee  
mmoonnoolloogguuee  ppeeuutt  pprreennddrree  ddeess  ffoorrmmeess  ttrrèèss  ddiivveerrsseess  ((qquu’’iill  ffaauuddrraa  ddééttaaiilllleerr  aauu  ccoouurrss  
dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt)),,  nnoottaammmmeenntt  sseelloonn  ssaa  lloonngguueeuurr,,  ssaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’éénnoonncciiaattiioonn  eett  
ssoonn  rreeggiissttrree  ––  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  eenn  ssoouulliiggnneerr  llee  ccaarraaccttèèrree  pprroottééiiffoorrmmee,,  mmaallggrréé  ssoonn  
ccôôttéé  ccoonnvveennttiioonnnneell..  
AAnnnnoonnccee  dduu  ppllaann    
  
II  --    LLeess  ffoonnccttiioonnss  ddrraammaattiiqquueess  dduu  mmoonnoolloogguuee  ::  ssoonn  rrôôllee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aaccttiioonn  
  
AA))  LLee  mmoonnoolloogguuee  pprréésseennttee  ll’’aaccttiioonn  ((mmoonnoolloogguuee  dd’’eexxppoossiittiioonn))  
BB))  LLee  mmoonnoolloogguuee  ssuussppeenndd  ll’’aaccttiioonn  ((eenn  rreevveennaanntt  ssuurr  llee  ppaasssséé,,  eenn  aannaallyyssaanntt  llee  
pprréésseenntt  eett//oouu  eenn  aannttiicciippaanntt  ssuurr  llee  ffuuttuurr))  
  
IIII  --    LLeess  ffoonnccttiioonnss  ppssyycchhoollooggiiqquueess  dduu  mmoonnoolloogguuee  ::  ssoonn  rrôôllee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  
ppeerrssoonnnnaaggeess  
  
AA))  LLee  mmoonnoolloogguuee  ddoonnnnee  aaccccèèss  àà  ll’’iinnttéérriioorriittéé,,  àà  ll’’iinnttiimmiittéé  dduu  ppeerrssoonnnnaaggee  ((lleess  
mmoonnoolloogguueess  ssoonntt  ssoouuvveenntt  llyyrriiqquueess))  
BB))  LLee  mmoonnoolloogguuee  eexxpprriimmee  lleess  ddéécchhiirreemmeennttss,,  lleess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss,,  lleess  iinncceerrttiittuuddeess  
dduu  ppeerrssoonnnnaaggee  ((tteell  eesstt  llee  ccaass  dduu  mmoonnoolloogguuee  ddéélliibbéérraattiiff,,  qquuii  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  
ppaatthhééttiiqquuee))  
  
IIIIII  ––  LLeess  ffoonnccttiioonnss  eesstthhééttiiqquueess  dduu  mmoonnoolloogguuee  ::  ssoonn  rrôôllee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  
ddrraammaattuurrggiiee  
  
AA))  LLee  mmoonnoolloogguuee  jjoouuee  ssuurr  ll’’éémmoottiioonn  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  ((iill  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  ppaauussee  
ppooééttiiqquuee  pplleeiinnee  ddee  llyyrriissmmee  ééllééggiiaaqquuee  oouu  ddee  ppaatthhééttiiqquuee))  



BB))  LLee  mmoonnoolloogguuee  jjoouuee  ssuurr  llaa  pprréésseennccee  eett  llee  ssttaattuutt  dduu  ssppeeccttaatteeuurr  ((iill  ppeeuutt  
ss’’aaddrreesssseerr  àà  lluuii,,  llee  pprreennddrree  àà  ttéémmooiinn))      
  
PPoouurr  ccoonncclluurree  ::  
BBiillaann  ::  CChhaaqquuee  ssyyssttèèmmee  ddrraammaattiiqquuee  eexxppllooiittee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  sseess  vviissééeess  pprroopprreess  llaa  
ffoorrmmee  dduu  mmoonnoolloogguuee  ––  qquuii  ss’’aavvèèrree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  mmaallllééaabbllee……  eett,,  ffiinnaalleemmeenntt,,  
ppaass  ssii  ccoonnvveennttiioonnnneellllee  qquu’’oonn  ppoouurrrraaiitt  llee  ccrrooiirree..  
OOuuvveerrttuurree  ::  LLee  mmoonnoolloogguuee  aa  ssoouuvveenntt  uunnee  ppllaaccee  pprriivviillééggiiééee  ddaannss  llaa  ccrrééaattiioonn  
tthhééââttrraallee  dduu  XXXXee  ssiièèccllee,,  ssoouucciieeuussee  ddee  mmeettttrree  eenn  ssccèènnee  llaa  ssoolliittuuddee  hhuummaaiinnee  ffaaccee  àà  
ll’’aabbssuurrddiittéé  dduu  mmoonnddee  ––  ccoommmmee  eenn  ttéémmooiiggnnee  ppaarr  eexxeemmppllee  OOhh  !!  lleess  bbeeaauuxx  jjoouurrss  ddee  
BBeecckkeetttt,,  ddaannss  llaaqquueellllee  WWiinnnniiee  eesstt  sseeuullee  eenn  ssccèènnee..  
  
SSuujjeett  33  ::  IInnddiiccaattiioonnss  ppoouurr  rrééddiiggeerr  ll’’ééccrriitt  dd’’iinnvveennttiioonn  
  
  PPoouurr  ééccrriirree  ccee  mmoonnoolloogguuee  ddéélliibbéérraattiiff,,    vvoouuss  ppoouurrrreezz  ppaarr  eexxeemmppllee  ::  
  
aaddoopptteerr  uunn  ppllaann  rreeppoossaanntt  ssuurr  uunnee  ooppppoossiittiioonn  ffoorrttee  eennttrree  ddeeuuxx  aattttiittuuddeess  ppoossssiibblleess  
aavvaanntt  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ffiinnaallee  ((llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ppoouuvvaanntt  êêttrree  ffoorrmmuullééee  
ggrrââccee  àà  ddeess  pphhrraasseess  aaffffiirrmmaattiivveess,,  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  ddeess  iimmppéérraattiiffss  eett  ddeess  
eennccoouurraaggeemmeennttss  qquuee  llee  llooccuutteeuurr  ss’’aaddrreessssee  àà  lluuii--mmêêmmee))  ;;  
eexxpprriimmeerr  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  ((««  oouu  bbiieenn  »»)),,  ll’’aannttiitthhèèssee  ((««  mmaaiiss  »»,,  ««  aauu  ccoonnttrraaiirree  »»)),,  
ll’’hhyyppootthhèèssee  ((««  ssii  »»,,  ««  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  »»))  ;;  
rreeccoouurriirr  àà  ddeess  aarrgguummeennttss  ttaannttôôtt  dd’’oorrddrree  mmoorraall,,  ttaannttôôtt  dd’’oorrddrree  aaffffeeccttiiff  ;;  
eemmppllooyyeerr  lleess  pprrooccééddééss  ddee  ssttyyllee  pprroopprreess  àà  ttrraadduuiirree  ll’’éémmoottiioonn  dduu  llooccuutteeuurr  
((pprréésseennccee  dd’’iinntteerrrrooggaattiioonnss  eett  dd’’eexxccllaammaattiioonnss  ;;  aaddrreesssseess  àà  ssooii--mmêêmmee  oouu  aauuxx  
aabbsseennttss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn,,  ccoommmmee  llaa  ffeemmmmee  aadduullttèèrree  oouu  ll’’ééppoouuxx  
ttrroommppéé))  ;;  
ffaaiirree  rreessssoorrttiirr  llee  ddiilleemmmmee  aauuqquueell  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  llee  llooccuutteeuurr  ppaarr  ddeess  ffiigguurreess  tteelllleess  
qquuee  lleess  aannttiitthhèèsseess,,  lleess  ppaarraalllléélliissmmeess  eett  lleess  rreepprriisseess  ddee  mmoottss,,  lleess  hhyyppeerrbboolleess  ;;  
aacccceennttuueerr  llee  ccôôttéé  ppaatthhééttiiqquuee  ddee  cceettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  ppaarr  ddeess  ffoorrmmuullaattiioonnss  ddee  
qquueessttiioonnss  ddéélliibbéérraattiivveess  ((nnoottaammmmeenntt  ggrrââccee  àà  ll’’iinnffiinniittiiff))..  


