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1. Tiranul şi tirania
Sensul cuvintelor "tiran" şi "tiranie" a variat destul de mult de-a lungul
timpului,astfel că, pentru a putea analiza personajelepe care Alfieri le consideră
.jirani'', este necesarăo definireclară a accepţiuniicelor doi termeni'.
În vechea Grecie, tirania era o formă de guvernământ,foarte apropiată de
monarhie,care nu avea conotaţiinegative:" ...caracteristicaesenţialăa fenomenului
pe care grecii epocii arhaiceîl numeautiranie face trimitere la o manieră apartede
exersarea puterii;şi anume,la maniera«absolută»?".
Din acest motiv, denumireade "tiran" poate fi atribuită oricărui monarhcu
puteri nelimitate.Eschil nu ezită să îl includăchiar şi pe Zeus în categoriatiranilor
(Prometeu înlănţuit), iar Sofocle se serveşte de acest cuvânt pentm!â-l desemna
atât pe uzurpatorulasasin Egist (Electraş,cât şi pe nefericitulrege alFebe: iOedip
rege)3. Pentru Euripide, tirania joacă un rol negativ în societate.:pentru că este
opusă ideii de egalitateşi dreptate.Cu toate acestea, folosireaarbitrarăa puterii şi
posibilitateade a se substituijustiţiei pe care o au tiranii îi transformăîn monştri
sau nu. Lycos (Heracle)este un astfel de monstru,care guverneazăprin violenţăşi
îşi terorizează supuşii,în timp ce Eteocle iFenicieneleşnu provoacă resentimente
din partea populaţiei,ci doar o uşoară dezaprobarepentru o acţiune ce ţine, mai
degrabă,de sfera problemelorde familie.
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Chiar de la Socrate şi Platon"însă, tiranul şi tirania ajung să se identificecu
înşelăciunea,cruzimea,nedreptatea,crima şi minciuna.Platon este cel care oferă
cel mai completportret al tiranului:acesta beneficiazăde o autoritatenelimitatăde
legi, astfel încât poate face ceea ce vrea fără a da socoteală nimănui; nu se
preocupă de bunăstarea cetăţii, ci exclusiv de propriile sale interese; pentru a-şi
atinge scopurile, se foloseşte de demagogie, violenţă sau lux; elimină orice
opoziţie,înconjurându-sede armată şi de linguşitori,înlăturândpe oricineare curaj
să-I contrazică şi oprimând populaţia pe care o sărăceşte prin războaie şi taxe
pentru a nu-i da timp să complotezeîmpotriva lui. Cu toate acestea, Platon nu
exclude posibilitatea existenţei unor tirani "pozitivi", în această categorie
încadrându-ipe cei care se folosesc de autoritatealor pentrua da legi utile cetăţii.
Impunerea, chiar prin violenţă, a unui sistem legislativ este aşadar aprobată de
filosofulgrec'.
Aristotel?echivaleazăşi el tirania cu monarhiaabsolutistăşi dezvoltăanaliza
defecteloridentificatede Platon. Esenţial din punctul său de vedere este faptul că
tiranul nu răspunde În faţa nimănui pentru faptele lui şi îşi exercită puterea în
interesulpropriu.Demagogiaşi disimulareasunt principalelesale atuuri.
Dacă pentru Platon şi Aristotel tirania rămâne o formă legitimă de
guvernământ, filosofii romani, prin Cicero", o consideră o negaţie a statului.
În tradiţia republicanăa Romei, de la Înlăturarealui Tarquinius,situareadeasupra
legilor a unui singur om sau a unui grup restrâns,precumdecemvirii,era automat
consideratătiranie şi respinsă ca atare. Cicero face Însă o diferenţăÎntre rege şi
tiran, diferenţă care constă în maniera de guvernare: numai un rege care
guverneazărău este un tiran. Acesta inspiră dezgustşi oroare prin caracterulsău,
iar josniciaîl împiedicăsă aibă prietenisau rude.
În plină epocă imperială, Seneca subliniază că, în ciuda puterii sale
nelimitate,principele sau regele trebuie să se supună legilor. Preluând ideea lui
Cicero, el face distincţia între regi şi tirani pe baza faptelor acestora, a
comportamentuluilor şi a sentimentelorpe care le provoacă.Astfel, tiranul este
violent,lacomşi inspiră frică şi ură8.
Comportamentultiranilor antici este surprins de istorici precum Plutarh,
Titus Livius şi Tacitus, care analizează, cu un deosebit simţ al realităţii politice,
motivaţiileacţiunilorprotagoniştilorunor evenimenteistorice,scoţândîn evidenţă
setea de domniea unor conducătoricare nu ezită să anulezetoate instituţiilece lear putea îngrădiputereaşi să reducă la tăcereprin teroarepoporulsau pe opozanţi.
4Cf.Platon,
Republica,
565e-566a.
5Cf Platon,
Legile,
711b-c.
6ce Aristotel,
Politica,
III,1279b.
7Cf.Cicc'fo,Despre
republică,
III,31-33.
8Cf.Seneca,
Despreîngăduinţă,
1.
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Tiranul şi tirania reprezintă unul din subiectele preferate ale lui
Vittorio Alfieri, abordate în tratatele Despre tiranie şi Despre principe', dar şi în
soneteşi în tragedii,mai ales în "tragediilelibertăţii".
Bun cunoscător al filosofilor antici, poetul italian sesizează identitatea
semantică dintre tiranul Greciei antice şi monarhul absolutist modern", dar şi
modificarea în sens negativ a sensului cuvântului până la utilizarea de
contemporaniisăi pentru a-i desemna"doar pe acei principicare le răpesc supuşilor
lor, fără a se baza pe autoritatealegii, vieţile,averileşi onoarea?". Din combinarea
celor două sensuri, Alfieri ajunge la o definiţieproprie a tiranului, la care se va
raporta atât în tratat, cât şi în construireapersonajelor" din tragedii: "Numele de
tiran, Întrucât este acum mai odios decât oricarealtul, nu trebuie dat decât acelora
(fie ei principi sau doar cetăţeni) care au, indiferent de cum o au, posibilitatea
nelimitatăde a face rău: şi chiar dacă aceştianu abuzeazăde puterea lor, Într-atât
este prin ea Însăşi absurdă şi împotriva naturii funcţia lor, că prin niciun nume,
oricâtar fi de urât şi infam,nu pot fi definiţiîn mod suficientde odios'?".
Se observă imediat că Alfieri respingeautomat ideea că ar putea exista un
tiran bun şi, implicit, nu recunoaşteniciun fel de legitimitate tiraniei pe care o
considerăintrinsecnocivă pentru că anuleazădomnia legilor". El preia idealurile
republicaneale Romei antice pe care le compară inevitabil cu situaţia socială a
Europei în care trăieşte". Mai radical decât filosofii romani, poetul nu acceptă
judecarea monarhilor în funcţie de faptele lor, ci consideră automat monarhia
absolutistăca fiind tiranie'", pentru că oferă unei persoane condiţiilede a deveni
tiran17.Această părere Înlătură orice urmă de iluzie în privinţa soluţiil(:#oferite de
filosofiailuministăcare avea în vederedoartemperareaexceselorputerl absolute.
9 Titlulcompletal tratatului
esteDespreprincipeşi despreliteratură,d:u.estede obicei
menţionat
cutitlulprescurtat
Despre
principe,
pecareîl vomutiliza
şinoi.
10Despretiranie,1,1.2:"Tiraneranumele
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îl dădeau
celor
peeareîi numim
noiregi".
IIIbidem,
1,IA.
:- Ibidem,
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dincarevomaborda
prezentarea
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alfierieni,
1,
1.5.
14Potrivit
luiAlfieri,
existătreimoduri
încaresemanifestă
tirania:
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(ibidem,
1,21-3).
LAlfiericonsideră
doarAnglia
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Italia,fiind
.sclavizate"
(cf ibidem,
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16Ibidem,
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De altfel, în celălalt tratat al său, Despreprincipe, Alfieri oferă o definiţie a
principeluipe care, mai apoi, o apreciazăca fiind perfectăpentru tiran: .,«...poate
face ceea ce vrea şi vrea ceea ce îi este pe plac; nu trebuiesă dea socotealănimănui
de faptele lui; nu există nimeni care să-I poată face să-şi schimbe dorinţele, nici
care să aibă curajul să se opună puterii şi voinţei lui». Acesta, care În mijlocul
oamenilorstă aşa cum ar sta un leu în mijloculunei turme de oi, nu are alte legături
cu societatea,decât cele de tip stăpân - sclav;nimeninu este mai presus de el, nici
egal cu el; nu are rude şi nici prieteni?".
Alfieri concentreazăîn imagineatiranuluitoate caracteristicilenegativecare
i-au fost atribuite de-a lungul timpului şi la care adaugă alte câteva rezultate din
constatărileproprii.
Autoritatea nelimitată are drept rezultat Înlăturarea domniei legilor şi
înlocuirea lor cu voinţa tiranului", aceasta ducând la instaurarea arbitrarului în
viaţa socialăîn care nimeninu mai poate fi sigur de nimic. Principalapreocuparea
tiranului o constituie satisfacereapropriilor interese şi mărirea puterii sale prin
teroareexercitatăasupratuturor".
Pentru a înţelege psihologia tiranilor alfierieni trebuie ţinut cont de
importanţape care poetul o atribuiefricii, "bază şi resortal tiraniei?". Frica pentru
viaţa şi bunurile lor şi ale familiei, pe care tiranul reuşeşte să le-o inculce
oamenilor,este cea care îi determinăsă i se supună.Chiar şi persoanelesuperioare,
pe care Alfieri le numeşte "fiinţe gânditoare",sunt reduse la tăcere, deşi văd ce se
întâmplăîn
de ce tac? Doar de frică. În tiranie a vorbi e o crimă la fel de
. jur:."Dar
,,22
mare ca ŞIa acţiona .
Dar tot frica, de data aceasta de a-şi pierde puterea, este cea care îl face pe
tiran mai dur, pentru că este conştientde ura tuturorfaţă de el. Rezultatal fricii sale
este cruzimeanelimitată,prevedereaexagerată,suspiciuneacontinuă.Nesiguranţa
îl determinăsă se înconjoarede soldaţi, spioni sau curtezani,a căror fidelitateşi-a
asigură prin corupţie, daruri şi lux. Aceste figuri sunt chiar mai odioase decât
tiranul însuşi, pentru că îi sunt oricuminferioaredin toate punctelede vedere.
Consolidareaputerii tiranului Înseamnăaccentuareaoprimării,inevitabilă,şi
care nu mai poate fi oprită sau diminuată.Chiar dacă "vede şi el foarte bine că
legi;acestea,
pentrua puteainfrânaautoritatea
şi forţa,trebuieneapărat
ca şi elesăaibă.o forţăşi
autoritate
efectivă,cel puţinegalăceleia monarhului,
şi în acelpunctîn carese găsescÎntr-o
guvernare
douăforţeşi autorităţi
înechilibru,
acelaîncetează
repedea maifi monarhie".
\8Despreprincipe,
I,2.2-3.
\9Despretiranie,I, 10.5:"...capriciile
tiranului
pusepehârtieiaunumelesacrudelegi;şi sunt
respectate
şipuseînaplicare
caatare".
20Ibidem,1, 5.10:"Sedoreşte[autoritatea]
În tiraniipentrucă ea oferămijloacele
de a-şi
satisface
pasiunile
intime,de a se îmbogăţi
pestemăsură,de a răzbuna
ofensele
şi de a jignirară
teamaderăzbunare,
de a răsplăticelemaiinfameservicii
şi dea-ifacesătremure
petoţiaceicare
s-aunăscutegalisausuperiori
celuicareo exercită".
2\Ibidem,
1,3.2.
22Ibidem,
1,3.8.
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dreptateanu e respectatăsau e vândută,că sarcinileşi onorurilecele mai importante
le revin Întotdeaunacelor mai răi,,23,tiranul nu mai poate face nimic. Pentru că arc
nevoiede magistraţicorupţi,care să-i Împlineascărăzbunărilepersonale,are nevoie
de curtenicumpăraţi,care să-i aprobehotărârile,şi de miniştriplătiţi,care să le pună
în practică. Dreptateaşi adevărulnu sunt doar exclusede la curtea tiranului,ci şi
ternute". Prin aceasta tiranul ajunge adeseori să fie victima propriilor temeri şi
ambiţii,careîl îndepărteazăatât de multde realitate,Încâtnu mai are capacitateade a
evaluacorectsituaţiaîn care se găseşte.Existenţa,în acest caz, a unui erou animatde
dragosteade libertate,capabil să trezească şi să conducă masele populare,îi este
fatală,pentrucă poateduce la prăbuşireape care el însuşio recunoaştedreaptă.
Confruntareadintre tiran şi eroul libertăţii reprezintăÎntotdeaunala Alfieri
confruntareaa douăpersonajede o incontestabilăşi egalădemnitate.Cum anti-tiranul
apare grandiosprin antiteză, rară ca poetulsa aibă nevoie să-I caracterizezealtfel
decât ca fiind opusul tiranului, atenţia lui Alfieri se concentreazăasupra acestuia
din urmă. Pentru a-i scoateîn evidenţămăreţia,poetul îi alătură unul sau mai mulţi
subordonaţi,a cărorjosnicie este cu mult mai respingătoaredecât simplaexercitare
a puterii absolute de care se face vinovat tiranul.Qe altfel, scriitorul ţine să
precizezecă "tiranic nu Înseamnăîn primul rând persoanatiranului,ci puterea lui,
abuzivăşi ticăloasă,administratăde răutateacurtenilor?".
În tragediile sale, Alfieri schiţează mai multe portrete de tirani care
impresioneazăprin forţa lor malefică. Dintre ei, cei care ilustrează cel mai bine
ideileteoreticeale lui Alfieri sunt tiranii preluaţidin istoria antică. Scriitoriprecum
Plutarh, Tacitus sau Titus Livius îi oferă o viziune pragmatică asupra
evenimentelor din lumea greco-romană, permiţându-i lui Alfieşi să identifice
modele de tirani perfecţi,a căror Întreagăexistenţăeste marcată;de dorinţa de a-şi
consolidaputereaabsolutăprin orice mijlocşi de a nu permitenimănuisă se opună
voinţei lor, sau de tirani în devenire,a cărorprăbuşireeste consecinţaneputinţeide
a rezistafascinaţieiputerii.
.
2. Marii tirani antici: Leonidas, Appius Claudius, Nero
Faţă de complexitateapsihologicăa tiranilor mitici, tiranii istorici sunt cu
mult mai liniari, acţiunile lor nefăcând altceva decât să le confirme statutul de
monarh absolutist mai presus de lege şi omenie. Niciun sentimentpozitiv nu îi
23Ibidem,
1,3.11.
24Ibidem,
1,3.11:"Dacăvreoideedeadevărată
dreptate
s-arinsinuaînpoporul
său,tiranular
fiprimulcarearsuporta
consecinţele:
tocmaipentrucăniciunaltom(oricâtarfi deticălos)
nupoate,
Într-osocietate,
faceatâtdemultrăuatâtorpersoane
cumpoatefacerăuacestafărăa fi pedepsit
în
fiecarezi în propriatiranie.Fiecaretirandecila simplul
numededreptateadevărată
tremură;
orice
sclipireadevărată
degândire
sănătoasă
îi măreşte
bănuielile,
oriceadevărluminos
îl Înfurie;
ceibuni
îl înspăimântă".
25Ibidem,
1,3.12.
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animă sau, atunci când umanitateaîncearcă să-şi facă loc, este repede sufocatăde
monarhulcare îşi aminteştecă scopulvieţii lui estetronul.
Marii tirani alfierieni sunt, fără îndoială, personaje cu mult mai negative
decât personalităţilecare i-au inspirat. Ei au Însă putereade a impresionaprintr-o
măreţie care le anuleazăjosnicia acţiunilorlor moralmentecondamnabile".Lor li
se opun, diametral, eroi care trăiesc prin cinste, onoare, iubire, dragoste de
libertate. Pentru ca eroii libertăţii să poată avea imagineastatuară pe care Alfieri
doreştesă le-o dea, autorultrebuie să îi confnmtecu adversaridemni,inferioridoar
eroilor înşişi. De aceea, rolul negativ nu este, în general, încredinţattiranului, ci
unui slujitor al său, reprezentantal clasei curtenilordispreţuiţide Alfieri pentru
servilismullor.
În pofida violenţei conflictului,marii tirani nu sunt nici ucişi, nici distruşi
sufleteşte. Chiar dacă se simt înfrânţi de dreptatea pe care opozanţii lor o
reprezintă,ei îi pot reduce la tăcere, rămânândsă îşi joace până la capăt rolul de
monarhabsolut,rece şi autoritar,deşi resimtprofundnedreptateape care o comit.
*
**
Extremde obiectivă,prezentareaplutarhiană" a spartanuluiLeonidas insistă
mai mult asupra acţiunilor regelui, istoricul evitând judecarea deschisă a
caracteruluiacestuia.
După o perioadăîndelungatăpetrecutăla curtea lui Seleucos,Leonidas,întors
în Sparta "introdusese fastul în practicile elenilor şi în vechea conducere?".
Preferinta pentru lux, transmisă şi acoliţilor săi, intră în conflict cu intenţiile lui
Agis de a împărţiaverile,astfel că Leonidas"a începutsă întindăcurse lui Agis?".
Când a constatat inutilitatea acestora, "a Încetat de a mai simula şi de a se
preface'f".
Finalulpovestiriilui Plutarh consfinţeşteimagineade monarhabsolutşi lipsit
de scrupule,care se desprindedin acţiunileregelui.După arestarealui Agis în urma
unei josnice înşelătorii, Leonidas i se înfăţişează "însoţit de mulţi mercenari?".
Aşadar el nu numai că simte nevoia de a fi protejat de oameni înarmaţi, ci îşi
constituiepropria gardă din străini plătiţi ca să-I apere, nu din spartani,în care nu
are încredere.
Alfieri accentueazătrăsăturile negative ale lui Leonidas pentru a le putea
scoate în evidenţăpe cele pozitive ale eroului libertăţii.Este astfel exacerbatăura
lui Leonidas pentru Agis, cu o motivaţiemai complexă:nu este vorba numai de
26în acestsens,Giuseppe
Petronioremarcă:"tiranulare adeseorio măreţiea sa care11
fascinează
peAlfieri"
(L'attivită
leuerariainItalia,Palermo,
Palumbo,
1964,p. 589).
27Cf.Plutarh,ViaţaluiAgisIV,ViaţaluiCleomenes.
28Plutarh,
ViaţaluiAgisIV,3.6.
29Ibidem,18.3.
30Ibidem,18.3.
31Ibidem,
19.2.
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simpladorinţă de a înlătura pe rivalulcare îi punea în pericolputerea absolută, sau
de intenţia de a se răzbuna pentru că fuseseÎnlăturatde la tron de Agis. Mândria
rănită a tiranului,căruia tânărulîi salvaseviaţa, nu îl face să simtă recunoştinţă,ci,
dimpotrivă,îi potenţeazăura, considerândcă fapta lui Agis îl micşorează" şi, ca
urmare,îl acuză că a vrut să-I umileascăprin gestul său mărinimos:
"unregealungat
de un rivalce l-alipsitde-onoare,
tron,dreptate,va credecă dinmilă
i-afostlăsatăviaţa?,,33
De altfel, Leonidas nu îşi ascunde sentimenteledecât atunci când este în
public; Între patru ochi, nu ezită să-i atragă atenţia lui Agis: "greşeală gravă ai
făcut/ că m-ai salvat'?',
În acelaşi timp însă, demonstreazăo mare abilitatepolitică în a-şi disimula
intenţiilepentru a obţine ceea ce doreşte. Începeprin a-i oferi lui Agis reabilitarea
În schimbulrenunţăriide către acesta la reforme.Ambasadoriai reconcilieriisunt,
pe rând, ingenua Agiatis" şi vicleanulAmphares"'.Cum Agis nu se lasă înşelat,
Leonidas însuşi vine să-i ofere "iertare deplină?". Făţărnicia regelui este Însă
imediatdemascamde Agis:
"...în pieptultău
doruldebogăţiişi de-absolută
putereîntreceacu multfolosul
Sparteişi voceaadevăruluişi chiar
a virtuţiistrălucire?".
Totuşi, Leondias se supune Într-o anumită măsură sfaturilor lui Amphares,
care îi potoleştenerăbdareade răzbunareprintr-ocorectăanalizăa situaţieipolitice,
sau îi reaminteştenecesitateaeliminăriilui Agis atuncicând Leonidasşovăie.Două
sunt momenteleîn care tiranul se îndoieşte de justeţea hotărârii sale, în care are
posibilitateasă se reabilitezecedând în faţa unui sentimentautentic.În primul caz,
el este mişcatde inflăcărarealui Agis, de dorul de libertatecare transparedin ele:
"Nuştiucum;chiarşi pc mineo divină
razămălumineazăcândvorbeşte,
şi-aproapecă mămişcă...'.39.
32Alfieri,
Agis,I, 1.39-40:
,,EImăcredeaduşman!
cenue detemut?".
33Ibidem,
1,2.42-45.
3,1
Ibidem,
III,2.97-98.
35Ibidem,
II,2.46-48:
"elÎnsuşi[...] soldepacemătrimite".
36Ibidem,
II,4.17-18:
"tronul[...] aziSpartaîţiredă",
37Cf ibidem,
III,2.45-47.
38Ibidem,
III,2.82-86.
39Ibidem,
III,3.8-10.
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În al doilea caz, suferinţafiicei pe care o iubeşteîl face să ezite:
"...0 marejale-nsuflet
plânsulei îmilasă...,,40.
Odată reprimate aceste impulsuri, regele atinge statura de tiran autentic,
inflexibilşi viclean. Emblematicîn acest sens este discursulpe care îl ţine în faţa
eforilor şi în care evită cu grijă să îl acuze direct pc Agis, prefăcându-seinteresat
de aflarea adevăruluişi refuzândsă adopteo poziţieclară. Leonidastransferăastfel
asupra eforilor responsabilitateaverdictului,după ce Însă s-a asigurat că ei vor
crede acuzaţiileexpusede Amphares.Mai mult, atuncicând sentinţade moarteeste
pronunţată,el intervineîn favoarealui Agis. Cuvintelelui Leonidassunt extremde
bine calculate. Deşi pare să se ralieze cererii populare de a-I elibera pe Agis,
Leonidas nu menţionează nevinovăţia tânărului, ci se limitează la invocarea
legăturii de rudenie dintre ei, cerând clemenţă.Evident,gestul său urmăreştedoar
să facă impresiebună asistenţei,conştientde inutilitateacererii,care avea, de altfel,
să fie respinsăde acelaşiAmphares.
Sinuciderealui Agis şi a Agesistrateitrezeşte în Leonidasuimire şi groază,
urmate de grija pentru ecoul pe care l-ar putea avea asupra ţării şi eventualelelui
consecinţe:
.Leonidas:Mirareadarşi groazamăcuprind
...
Ce-ospuneSparta?
Amphares:Leşurilelor
mulţimiisă ascundem.
..
Leonidas:Darnicicând,
nuvomputeasăni le-acundemnouă?".
Pentru a rezolva o situaţie dificilă, Leonidas recurge aşadar din nou la
ajutorullui Amphares,care vine cu soluţia salvatoare,lăsându-lpe rege să se lupte
cu ultimelerămăşiţeale conştiinţeisale.
*
**
Imagineade tiran a lui Appius Claudius se contureazăclar din paginile lui
Titus Livius42.Chiar din prima frază cu care îl descrie,istoricullatin îşi manifestă
uimireapentru evoluţiaîn sens negativa caracteruluiacestuia:"La început,Appius
a avut o bună purtare,încât e de mirare cum, din prietenulpoporuluişi susţinătorul
intereselorlui, a ajuns prigonitorulsălbaticşi crud al poporuluide mai târziu,,43.
Dornic să fie reales în funcţie, Appius dovedeşte abilitate politică în a-i
înlătura pe contracandidaţişi a impune numireasa şi a acoliţilorsăi ca decemviri.
40Ibidem,
rv, 1.6-7.
41Ibidem,
V,5.21-24.
42Cf.TitusLivius,
DelafundareaRomei,
carteaIII,capitolele
XLIV-LVIII.
43Ibidem,
III,33.
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Aceasta i-a permis "să-şi ducă viaţa şi să se conducă după bunu-i plac"?',
instaurând un regim totalitar. Un atac asupra Romei îi măreşte puterea, el fiind
Însărcinatde Senat să asigurepaza şi linişteaoraşului", fără a Înfruntaduşmaniipe
câmpulde luptă.
Odată pus la punct planul pentru o obţine pe Virginia, el nu mai poate da
Înapoi şi nu are nici capacitatea de a întrevedea consecinţele acţiunii sale: ,,0
singură inimă era de piatră. O singură minte era înceţoşată: a lui Appius.
(Înfumurarealui că e atotputernieîi împâclisemintea mai mult ca patimileoarbe
pentruo femeie.)?".
După.pierdereaputerii, el încearcă în zadar să se apere de acuzaţii. Urât de
popor, abandonat de toţi, se sinucide în inchisoare pentru a evita ruşinea unei
condamnări.
Principala caracteristică pe care Alfieri i-o atribuie lui Appius, şi care îl
diferenţiazăde Leonidas,este romanitatea:.Appius este vicios, dar roman,... el are
un astfel de temperamentîncât nu este şi nici nu poate părea vreodatălaş,>47.
Pentru
toate personajele, chiar şi pentru tiranul Appius, virtutea romanită.ţiiînseamnă
dispreţullaşităţii, mândria de sine şi conştiinţaoriginii.'Aşa se explică la el lipsa
fricii,caracteristicadefinitoriea domniilorabsolutiste":
"...cinenăscut
se simtea domni,şi vreadomnia,orimoartea,
nu ştiesă se teamă,şi nicisă-şischimbevrerea't'".
În afară însă de această trăsătură,care îi dă un plus de măreţie;personajului,
Appius este la fel de duplicitar" ca ceilalţitirani atunci când urmăreşteun scop,
instaurândun regim de absolutăteroare".
Aşa cum sublinia şi Titus Livius,punerea în practică a intenţiei sale de a o
avea pe Virginia este una din modalităţiletiranului de a-şiverifica şi de a-şi
exercita puterea fără margini, de a face ca totul să se închine în faţa voinţei sale.
44Ibidem,
III,36.
45Cf.ibidem,
III,41.
46Ibidem,
III,47.
47Alfieri,
Părereaautorului
asupratragediei
Virginia
(p.589).
48Principiul
estereiteratde Icilius:"Detiranputerideplineai, şi virtuţi,!
prudenta
însăîţi
lipseşte
chiarde-ilprimavirtutepentrueeicatine,'prudenta,
bazăa tiranieinoi"(Alfieri,
Virginia,
II,
3.80-83).
49Ibidem,
II,1.23--25.
50Ibidem,
Il, 3.73-76:
"...te prefăceai/
dinmândrie
a fi umil;dinlaşitate/
generos;
şi incorupt,
şidrept,şibun!doardinticăloşie".
51Ibidem,
III,2.79-89:"...De-acuma
crimele
şi!violenta,
jafurileşi ruşinea!
suntrelemici;e
fricarăulcelmai!mare,ce toatesufletele
apasă.!
Nicisă vorbească,
nicisă se privească!
în ochi
nu-ndrăznesc
oameniisperiaţi:!
bănuitor,
se temetatălde fiu,!fratelede frate:corupţisuntIaşii!
înfricoşaţi
ceibuni,ceiceezitănu-s/luaţiînseamă,
ceicurajoşi,
ucişi!şitoţisupuşi
...".
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Nu e de mirare aşadar că dificultateade a-i obţine acceptul îl înverşuneazămai
tare, considerând-oîn cele din urmă pe fată mai presusde tron52.
Pentru a o convingepe Virginiasă-i cedeze,Appius recurge la rugăminţi,la
declaraţii de dragoste, sfârşind prin a-i oferi aur, mijloc cu ajutorul căruia îşi
asigurasefără problemesprijinulpatricienilor.Sigurcă nimeninu i se poate opune,
Appius îşi permite să încerce chiar un josnic şantaj, ameninţând-ocu uciderea
logodniculuişi a tatălui în cazul în care nu i se va supune.Din unele cuvinte ale
sale se întrevedeun sentimentde gelozie faţă de lcilius, atât de iubit de Virginia.
Tiranul nu poate să înţeleagă cum de îi este preferat un simplu plebeu, cum de
fascinaţiaputerii şi a bogăţieilui nu are niciunefect asuprafetei.
Eşuarea tentativelor de seducţie sau de îngrozire a Virginiei nu îi lasă lui
Appius altă alternativă decât să să se folosească de puterea legii, conştient de
posibilitateape care poziţia sa i-a ofereade a le interpretaîn favoarealui:
"de-amreuşitsă-ajungaiciprinlegi,
tot elesă măapere;eu ştiu
şi potsă le creezsausăle schimb'r".
Poziţialui Appiusfaţă de legilecetăţiiestesimilarăcu cea adoptatăde Leonidas.
Proclamându-seales al poporului" se pretinde apărător al legii, pe care însă o
utilizeazăîmpotrivacelor care încearcăsă se opunăţintelorsale ambiţioase,dar nu în
totalitatemărturisite.Cu o şireteniesubtilă,tiranul încearcă să insinuezepopulaţiei
ideeacă Iciliusesteun subminatoral legilorşi, deci,un perieolpentruRoma.
Consecvent cu el însuşi şi cu statutul său de tiran, Appius încearcă de
asemeneasă-I corupă pe Virginius,promiţându-io avansareîn ierarhia militarăîn
schimbulabandonăriilui Icilius. Spre deosebireînsă de alţi tirani aifierieni,Appius
este roman şi acest atribut îl determinăsă recunoascăvaloarea adversarilorsăi, pe
care nu poate să nu-i admire:
,,- Romane, dinpăcate.- Sătremure-ar
putea
Appiusînsuşi,dacă-nRomaar fi
maimulţica el. Darnumaidoisuntdemni
de a meamânie...,,55.
Conştientde necesitateaînlăturăriilui Icilius,dar şi de adeziuneapopularăde
care se bucuratânărul, Appiusrefuzăsfatullui Marcusde a-l condamnala moarte:
52Ibidem,II, 1.1-5:.Appius,ce faci?Nebunde-iubire?
.. Pofta/pentru-o
plebeeo alături
înaltei!dorinţede-adomni?...
Da;ea-ndrăzneşte/
sănu-micedeze;
prinforţăs-osupun!
de-acum
eo
partedintr-ameaputere".IarapoiIV,5.1-7:"Încămise opune?
- Măintărâtă/
maimult:plebeea,
pentrucarefocitrecător
înpieptu-rni
seaprinsese,!
acumcândpentrueaîntreaga
Romă!
freamătă,
mi
s-amfi?tîn suflet)caşidomnia
mi-enecesară!
saumaimult".
.3Ibidem,
Il, 1.8-10.
54Ibidem,
II,3.150:"peminetotceSlL.'1t
voim-aţifăcur...".
55Ibidem,
IV,3.1-4.
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"...Iciliussă trăiască,poporultot săvadă,
că preapuţinel poateluiAppiusîrnpotrivă'f".
Tiranul,care ştie să-şi maschezepropria violenţăatunci când e nevoie, apare
îngăduitor, doar pentru că aşteaptă prilejul favorabil care să îi permită şi să-I
denigreze pe tribun. Prin manevre abile îi determinăpe tovarăşii lui Icilius să-I
ucidă, dar subliniazăcă nu el este responsabilde moarteaacestuia:
.De-Icondamnam
la moartemi-aţifi spus
că sunttiran;aşain schimbde moarte
demnle-apăruttovarăşilorlui"sÎ.
Din povestirea lui Titus Livius rezultă că, după pierderea puterii, Appius
încearcă să se salvezeprin orice mijloace.Alfieri preferă însă să încheie tragedia
chiar înainte de cădereatiranului, mai ales pentru a păstra intactă acea nobleţe de
roman pe care i-o atribuise. Mândru până la capăt, Appiusnu vrea să recunoască
iminenţaprăbuşiriisale nici măcarîn faţa mulţimiirevoltate.
*
**
Atât Tacitus, cât şi Suetonius" descriuperioadadomnieilui Nero drept una
de decăderea moravurilor,decădereprovocatăîn primul rând de comportamentul
împăratului.AmândoiÎnsă subliniazădualitateacomportamentuluiacestuia,în care
măreţia se îmbină cu dezmăţul. Suetonius este tranşant in această privinţă,
începând prin a enumera toate reformelepozitive, populare, şi ctele de justiţie
înfăptuitede Nero, pentru a trece apoi la prezentareapărţilor negative,evident, cu
mult mai consistente,ale domniei sale: "Am povestittoate aceste lucruri, parte in
afară de orice critică, parte foarte lăudabile,ca să le deosebesc de ticăloşiile şi
crimelede care mă voi ocupaîndată'f".
Dacă Suetonius atribuie ticăloşia lui Nero unei tendinţe moştenite din
familie'",Tacitus e mai subtilîn conturareacaracteruluisău. Astfeltânărulimpărat
mărinimos,animat de intenţii nobile şi de grija pentru popor îşi vede ameninţată
poziţia de intrigile mamei sale şi se convinge că singura soluţie este înlăturarea
acesteia. Ordinul de asasinare a Agrippinei este perfect justificat din punct de
vedere politic?', dar distruge definitiv fragilul echilibru psihologic al lui Nero62
56Ibidem,
II,4.23-24.
57Ibidem,
V,4.46-48.
58Cf.Tacitus,
Anale,Cărţile):II-XVI;
Suetonius,
Doisprezece
Cezari,CarteaVI-Nero.
59Suetonius,
Doisprezece
cezari,CarteaŢ,7····
Nero,XIX.4.
60Ibidem,
1.3:"...dacăNeroa decăzutdela virtuţile
celorvechi,a moştenit
în schimbviţiile
fiecăruia,
transmise
parcădintată-nfiu".
61Tacitus,
Anale,XIV,7.1:.Neroîi mărturiseşte
făţişcă dinaceazi începe[cuadevărat]
domnia
sa...".
62Ibidem:
"...cezarul
şi-adatseamadenemaipomenita
grozăvie
a crimeisalenumaidupăce-o
săvârşise,
Întotrestulnopţiistacândîncremenit
şimut,cândtresărind
demaimulteoridegroazăşi cu
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În acelaşitimp, Tacitus subliniazăefectulnegativpe care dragosteapentru Poppaea
îl are asupra împăratului,dependenţa afectivă a lui Nero faţă de această femeie
frumoasă, dar vicleană şi imorală'" fiind un adevărat dezastru.Din descrierealui
Tacitus rezultă aşadar portretul unui tânăr dezechilibrat,paranoic, împins de
linguşirispre dezmăţ,şi de teama de a-şi pierdetronul, spre crimă.
Alfieri nu găseşte nimic pozitiv la Nero, cu excepţia măreţiei caracteristice
tiranilorromani.Un singurvers din întreagatragedieface aluzie la acţiunilepozitive
ale împăratuluinăscutpentrufapte măreţe". Alfieriafirmăcă nu a făcutaltcevadecât
să preiapersonajelede la Tacitus,chiar dacă le-a prelucratîn stilulsău caracteristic'".
Nero al său este abil politic,crud dincolo de limita raţionalului,interesatnumai de
îndeplinireaabsolutăa voinţeisale, dispreţuitorfaţă de popor,aparentputernic,dar
uşorde manipulatdin cauzafriciide a-şi pierdetronul:
"Foarteticălos,
dar şi maitemător,nu îndrăzneşte
încăorice;el de poporse teme.
E mândru,darpe tronpânăacum
se clatină...,,66.
Ca şi Leonidas,Nero îşi simte ameninţatăputereaşi, pentrua şi-o consolida,
nu ezită să reacţionezecu violenţaspecificătiranuluicare se teme:
"Romape deplin
nu măcunoaşteîncă:îi voi scoate
dinminteastăvechenebunie
de libertate...,,67
.
Rechemarea Octaviei este rezultatul unui calcul politic'" şi se datorează
dorinţeide a-şi atragebunăvoinţapoporului,pe care Însă îl dispreţuieşte,numindu-l
"adunătură laşă de plebei trădători't'", .prostime?" etc. Popularitateade care se
bucură Octavia,în evidentăcontradicţiecu Poppaea,îl deranjeazăÎnsă pe împărat
mintearătăcită,
aştepta
cunelinişte
zorile,caşi cumacestea
i-arfiaduspieirea"
(l0.1)sau"..oricâtde
aplecat
erasăfacăfărădelegi,
totuşinuseputeadeprinde
săaudăceeacesăvârşise"
(67.2).
63Ibidem,
XIII,45.3:"Această
femeieaveatotulafarădeunsufletcinstit".
64Alfieri,Octavia,
Ill,6.55-58:"...Laînceput,
cândte-amiubit,/nu
eraiastfel:pentrua face
bine!eraipoatenăscut:aşao firein-aveaiîn primiianiai tăi...". Alfiericonsideră
căunconducător
poatedevenitirandatorităanturajului
careîi exploatează
slăbiciunile
şi reuşeştesă-ipervertească
firea.Ideeaseregăseşte
maialesînlegătură
cupersonajele
istoriei
romane,
fiindputernic
subliniată
în
cazulluiluliusCaesar.
65Alfieri,
Părereaautorului
asupratragediei
Octavia
(p.612):"Toateacestecaractere,
dacăau
cevaadevărat,
frumos
şi grandios,
i sedatorează
integral
luiTacitus.
Eule-amtradusşiparafrazat,
nu
le-amcreat."
66Alfieri,Octavia,
III,1.78-82.
67Ibidem,
1,3.26-29.
68Ibidem,
I, 1.38-40:
"...Greşeală
Însemnată!
afosts-oexpulzez,
mereu
cuminei
eatrebuie
săstea...",
69Ibidem,
1,1.15-16.
70Ibidem,
III,2.5.
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Într-atât Încât raţiunea cedează în faţa furiei carc îl determină să-i ordone lui
Tigellinuso represiuneferocea manifestanţilorcare o întâmpină:
"pene-aşteptate
înarmatte-aruncă
asupralor;şi moarteasă-igăsească
pe toţicâţiîntâlneşti"
71.
Cu greu Tigellinus,mult mai calculat,reuşeştesă-I îmblânzeascăpuţin, astfel
încât ordinul final" să-i permită să evite o baie de sânge care ar fi putut avea
consecinţegrave.
Iraţionalitateaşi violenţacaracteruluilui Nero sunt uşor de exploatatde abilul
Tigellinusşi de şireata Poppaea.Frica de a fi detronate întreţinută de Tigellinus,
iar Poppaeaîi reaminteştecu obstinaţieimportanţaOctaviei", pe care o acuză de
perfidie şi complot. Nero este în mod evident victima şantajului sentimentalal
Poppaeei,pe care nu vrea să o piardă. SpredeosebireÎnsă de personajulistoric,dar
şi de un alt personaj alfierian precum Leonidas,Nero nu Îşi diminueazămăreţia
prin inventarea unor acuzaţii josnice împotriva Octaviei, proferate în piesa
alfierianăde Poppaea şi Tigellinus.Vina lui Nero, cea care îl defineşteca tiran, e
că preferă să-i creadă pe cei care îi spun ceea ce vrea să-audă în loc să caute
adevărul.De altfel, nici măcar Senecanu îndrăzneştesă i se opună cu vehemenţă.
Singura opoziţie pe care o Întâlneşte cu adevărat este cea a Octaviei care,
conştientăcă totul se supunevoinţeijrnpărarului",se sinucideînainte ca Nero să-i
ordonemoartea.Tiranulasistă neputinciosla acestact de supremănesupunereşi nu
mai poate decât să caute o ieşire justificativă, evident absnrdă.i.care se
concretizeazăîn acuzareaşi condamnarealui Seneca.
3. Tiranii În devenire: Timophanes, Caesar
I
Marilor tirani alfierieni puterea absolută le-a parvenit firesc, fie prin
moştenire(Nero), fie prin votul popular (Leonidas,Appius Claudius).Rolul lor a
fost doar să o păstreze şi să o consolideze.Într-o situaţie aparte se găsesc Însă
tiranii în devenire, cetăţeni dotaţi cu o serie de calităţi, care îi ridică în fruntea
maselor şi le atrag dragostea şi sprijinul tuturor. Gustând din fructul otrăvit al
puterii, ei nu mai au însă capacitateade a da înapoi şi se lasă contaminaţide
mirajulabsolutismului.
Dintre toţi tiranii, ei sunt cei mai tragici nu numai pentru că se prăbuşescla
capătul unui drum care nu a Însemnataltcevadecât degradaremorală, ci şi pentru
că nu sunt suficientde corupţipentru a nu-şi da seamade greşealafăcută. Mai mult
7\Ibidem,
III,3.67-69.
72Ibidem,
III,3.81-84:"...Dupăplacultău!promite,
te preta,înşeală,ucide:!cuaur,groază,
armesaucuvinte)numaisăfie-nvinşi.
Du-te,revine",
73Ibidem,
IV,3.85:"Tronul
e eaşituo ştii...".
74Cf.ibidem,
III1.22.
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ca pentru oricare din personajeletragice, moartea lor este ispăşireaunei efemere
clipe de glorie, căreia i-au sacrificatcele mai frumoaseidealuri.
*
**
Timophanes anticipă, prin măreţia cu care îl Învesteşte Alfieri, figura lui
Iulius Caesar. Şi în cazul lui, aşa cum se va întâmplaapoi cu Caesar, poetulitalian
surprindeevoluţiacaracteruluisub influenţacorupătoarea puterii.
Chiar de la început Plutarh75îl prezintă pe Timophanesca personajnegativ,
în antiteză cu fratele său: " ...uşuratic,stricat,în dorinţa de tiranie, de nişte prieteni
netrebnicişi de nişte ostaşi străini, care stăteaumereuîn jurul lui, pentru că părea
că este rezistentîn lupte şi-i place să se avânteîn primejdii?".
În prima parte a tragediei sale, Alfieri preferă să sublinieze curajul lui
Timophanesşi dragosteapentru fratele său, permiţându-ipersonajuluisă se apere
cu mândrie şi forţă de acuzaţiile potrivit cărora el intenţiona instaurarea unei
adevăratetiranii:
"Dacătiransecheamăacel
ce legile-nnoieşte,
eu sunttiran"77.
Timophanesreuşeşte astfel să îi convingăpe cei din jurul său că singura sa
dorinţă era să restaurezedomnia legilor şi libertatea,chiar dacă mijlocul ales era
violent.
Cu toate acestea apar, rând pe rând, semneleunui caractercompletdiferit de
cel al unui erou al libertăţii. Argumentelelui Timophanesnu au efect în faţa
înţeleptului său frate, care surprinde cu uşurinţă semnele tiraniei în curs de
instaurare78.Confruntatcu acuzaţiilegrave ale lui Timoleon,Timophanesse apără
repetând din nou că urmăreştedoar binele patriei, dar fiecare argumentpe care îl
aduceîn apărarea sa este combătutde Timoleon,care îşi dă seamacă fratelelui şi-a
însuşit prefăcătoriatipică tiranilor. Într-un ultim efort Timoleonîi oferă tentaţia
gloriei de a redevenicetăţeanşi eliberatoral patriei:
"Timophanes:Maiai timpîncă.Rămânede făcut
o nobilă,sublimă,generoasă
lucrare.
Timoleon:Şi e? [...]
Timophanes:La-ntreagataputere,
ce prinabuzte facevinovat,
renunţătu debunăvoie"
79.
75Cf.Plutarh,Timoleon.
76Ibidem,
3.2.
77Alfieri,Timoleon,
I, 1.52-53.
78Ibidem,
il, 2.76-86:
,,Degărziînconjurată
a noastră
vatră)tuieşindmândru
curegalăpompă;!
poporul
indignat
şi temător)pragulcasei,cenu-mimaiaparţine,!
călcatdeinfamilinguşitori;
închise!
uşile-nfaţaadevărului
gonit;!hoţiticăloşi,
de aur.şide sânge!îmbuibaţi,
în numărmareîncurajaţi;!
numeri mercenari
şicurteni
servili)şiplânsete,
şiarme,şidispreţ/tăcereşiteroare
...",
9Ibidem,
Il, 3.40-47.
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Timophanesrefuză, iar refuzulsău marcheazăpunctul de plecare pe un drum
fără posibilitatede întoarcere:
"...Poatecă spuneţi
voiadevărul.- Darnu suntcuvinte,
oricâtde tari,săpoatăde a meaţintă
să mă-ndepărteze,
Buncetăţean
nu maipotfi.Partedinviaţamea
e de acumînaltameavoinţă,
singura:de-adonmi...,,8o.
Într-adevăr,Timophanesîşi consolideazăputereaprintr-oserie de asasinateşi
recunoaşteîn cele din urmă că Îşi doreşte o domnie absolutistă". Ajuns atât de
departe, corupt de fascinaţiatronului", el nu mai poate fi salvat. Curajulaproape
inconştientşi lipsa de prudenţă,demonstratedin plin până atunci,îi permit să nu se
teamă de moarte, ceea ce îl diferenţiazăde tiranii autentici. Chiar dacă se serveşte
de spioni şi trădători pentru a şti tot ce se întâmplă în Corint pentru a deţine
controlulşi a acţiona în consecinţă,Timophaneso face mai mult pentru a-şi arăta
puterea decât din dorinţa de a se apăra. Orgolios, el nu ezită să se laude în faţa
frateluisău cu teroareainstaurată:
,,- Oriundevreiprivireade-ţiîntorci
supuneretotalăveivedea,
sângeşi teroare:altcevanimic,,83.
Impetuosîn toate acţiunile sale, lui Timophanesîi lipseşte lungă practică a
tiraniei, care să-I transformeÎntr-un suveran fricos şi calculat, lipsitfde omenie.
De la înălţimeaputerii sale, el continuăsă îşi admirefratele şi pe A\tsq'hylos
tocmai
pentru că i se opun în numele unor idealuri pe care le recunoaşte mai mari.
El refuză cu încăpăţânaresă-i ucidă, deşi aceştia reprezintăcel mai mare pericol
pentru domnialui.
.
Măreţ până la capăt, Timophanesmoare nu numai iertându-ipe ucigaşi,ci şi
admiţândnecesitateagestului lor. Ultimelecuvinte ale tiranului sunt de profundă
admiraţiepentruluptătorulîmpotrivatiranieişi, în acelaşitimp,de dragostepentrufratele
a căreistaturămoralăo recunoaşte:
,,- Fratelemeu,te iert;
şi tu mă iartă...Eu mor,a ta virtute
admirând De n-aşfi încercat...patria
s-osupun aş fi-ncercat..s-oliberez:.
aceastae dintreglorii... ceamaimare ,,84.
80Ibidem,
III,4.95-10l.
81Numeroase
suntfrazele
princareo afirmă:
.Jăsat-a
unomputerea
suverană?"
(ibidem,
III,3.21),
"qjuns-am
preadeparte!
pentru
amăopri"(ibidem,
1lI,4.3435),"domnia
saumoartea"
(ibidem,
N, 2.38).
82Ibidem,
IV,1.14-15:
"alputeriigust!l-acunoscut".
83Ibidem,
V,3.50-25.
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În tratatul Despre tiranie, Alfieriîl defineştepe Caesar drept "cel mai măreţ
dintre toţi tiranii,,85.Istoricii antici" concordăîn admiraţia lor pentru Caesar, ei
subliniind că tirania lui era "o tiranie primită de bunăvoie?". Poporul Romei îi
acordasetitlul de dictatorperpetuu.Greşealalui Caesar,pe care a plătit-ocu viaţa,
a fost de a-l fi dorit pe cel de rege.
De aici porneşte Alfieriatuncicând îşi contureazăpersonajuldrept un tiran în
devenire. Victoriile lui Caesar, care îi aduc dragostea şi încredereapoporului,îi
pregătesctransformarea.El învaţă să convingăcu vorbeînşelătoare,pentru ca apoi
să-şi poată manifestaputereaabsolută". Cu toate acestea,Caesar,"născut pentru a
nu fi tiran?", refuză ferm să-şi Înlăture adversarii prin josnice asasinate şi nu
considerănecesar să se înconjoarede o gardă care să-i apere.
Procesulde evoluţiespre tiranie a caracteruluilui Caesar este analizatpas cu
pas, atât prin ceea ce îl apără, precumşi prin ceea ce îl acuză:
"...Sedă o luptă
în cugetullui Caesar;încăvrea
gloria;decisufletde tiranperfect
nu areîncă:totuşisătremure
Începe,iar până-acum
nu tremura;
va fi aşadartiranadevârar'".
Dacă teama este caracteristicaşi consecinţatipică a absolutismului,dorinţa
de glorie reprezintăpentru Alfiericontrariul.În mai multerânduri,poetulafirma că
este sentimentul care îi animă pe scriitorii cu adevărat liberi, conferindu-le
grandoare, stând la originea celor mai frumoase acţiuni. De aceea cu adevărat
glorioşi sunt luptătorii pentru libertate, care îşi atrag prin gestul ior o apreciere
durabilă".
84Ibidem,
v, 3.98-103.
85Alfieri,
Despretiranie,1,5.4.
86Ci:Plutarh,Vieţile
luiCaesar,Brutus,CiceroşiAntonius,
Suetonius,
Doisprezece
cezari,
Cartea1- Caesar.
87Plutarh,Vieţile
- Caesar,57.
88Alfieri,Brutus11,II,2.51-56:
.cu-nşelătcare/
cuvinte
îşiatragelegiunile/
Întâişi-apoichiar
dinpoporo parte:!singurel nuputeaatuncipe toţiisă-icumpere,
nicisă-iucidă:acum!poatesă-i
supună
e ceice-aînşelat".
8 Înpledoaria
sa,Brutusîi aminteşte
luiCaesar:
"roluldetiran/încăţi-egreu,o văd:nuerai
poate/născutsăfiiastfel..." (ibidem,
1,1258-260).
90Ibidem,
II,3.83-86.
91AcestaestemotivulpentrucareBrutussperăÎntr-oschimbare
a lui Caesar:"Elnobils-a
născut./fost-acetăţean:
dorinţa
defaimă!
tncă-!animă:
e orb;darI-auorbit/soarta-i
prospera
şi amicii
răi) ce I-aufăcutsă rătăcească
drumul!
adevăratei
glorii"(ibidem,
II, 3.123-128).
PentruAlfieri
neînţelegerea
corectăa semnificaţiei
ideiide glorieducela ţintegreşiteprecumacapararea
puterii.
Caesarcadeşi el victimăuneiastfeldeeroriidentificate
deBrutussprefinalultragediei:
"el glorie
supremă!
credeputerea;
vreadecicu-ndârjire/
domnia,
orimoartea"
(ibidem,
IV,2.63--65).
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Ca şi Timophanes,Caesar,dictatorul,nu esteaşadardefinitivpierdut:i se oferăo
posibilitatede salvare,de a se reintoarcela propriamăreţieumană.Dacă în cazul lui
Timophanes,cel care îşi asumătentativade a-l convingeeste fratelesău, lui Caesarîi
este oferitun fiu, chiarîn persoanalui Brutus,apostolal libertăţiiromane,conducătorul
tuturorapărătoriloracesteia.La fel ca Timoleon,Brutusîi prezintălui Caesartentaţia
adevărateimăreţii:
"...Caesar,o însărcinare,
cu multmaimaredecâtceade-acumrămâne.
Tu speris-ajungial Romeiopresor;
Al ei liberatorcuteazăsădevii...,,92
.
Chiar dacă între Caesar şi Brutus se stabileşteun climat vizibil afectuos",
marcat de respectul şi admiraţia dictatoruluipentru virtutea tânărului", Caesar
recunoaşteîn Brutusun duşmande temut, singurulcare merităînfruntat:
"Mulţiîl urăscpe Caesar:doarunulînsă,
duşmanpot să-Iconsider,demnde mine:
şi-acesta-i
Brutus,,95.
Avansândpe drumul spre tiranie, Caesar nu mai poate concepe o opoziţie
bazată pe principii ferme, pe dragosteade libertate.El nu renunţă până în ultimul
moment la speranţa că îl poate corupe, că îl poate subordona pe Brutus voinţei
sale". Mai mult, afecţiuneape care dictatorul i-o oferă tânărului ia forma iubirii
pentru un moştenitor,a dorinţei dinastice ca fiul să prelungească,să consolideze
tirania pe care el intenţioneazăsă o smulgă prin voturile senatului şi, supunerea
poporului roman'". Poziţia lui Caesar nu mai lasă loc niciunei îndoieli,
manifestărilesale, din ce în ce mai absolutiste,culminândcu identificareapropriei
persoanecu Roma:
"...şi oriceom,
ce miesă mi se SUPlU1ă
ezită,
orirefuză,c unduşmanal Romei;
rebelşi trădătoral ei,,98
Precum Timophanes,Caesar îşi recunoaşteîn clipa morţii greşeala. Chiar
dacă nu o face în cuvinte,gestul său de a-şi acoperifaţa în momentulîn care îl vede
pe Brutus cu pumnalulridicat în mână demonstreazătocmai acceptareamorţii ca
ispăşirea unei patimi ce l-a îndepărtatpentrutotdeaunachiar şi de propriullui fiu.
92Ibidem,
I, J.265-268.
93ÎnPărereaautorului
asupra
tragediei
Brutus
II,Alfieri
vorbeşte
de"prietenie
eroică"
(p.636).
94Alfieri,BrutusII, Ill, 2.60-61:"Teiubescşi te respect:aş vreadoar/Brutussă fiu,de
Caesareun-aşfi".
9SIbidem,
III,1.17-19.
96Ibidem,
III,3.1-3:"Săfieadevărat
că singurul
meu!fiuÎnfaţa-mi
nucedează,
cândeulîn
frâieţinîntreaga
lume-nvinsă?".
97Ibidem,
III,2.150-152:
"Cum,tuvorbeşti/
dejadeRomacade-amoştenire!
paternă?".
98Ibidem,
V,2.103-106.
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Dintre toate personajele alfieriene implicate în conflictul tiranie-libertate,
Caesar este fără îndoială cel mai tragic, pentru că el este singurul care are cu
adevărat posibilitateasă dea înapoi. În ciuda ororii pe care Alfieri o profesează
pentrutiranie, Caesar rămânemereuîn măreţiasa, în umanitateapasiunilorsale, În
nobleţeasufletului,a gesturilor şi cuvintelor,un tiran care nu poate trezi nici ură,
nici respingere,ci simpatie,dar care este condamnatde propriacondiţie.
4. Concluzii
Vates al libertăţii, Vittorio Alfieri profesează o ură neîmpăcată împotriva
tiraniei, care capătă accenteleidcalurilorromanticede tip byronian de mai târziu.
Pasiunea pentru libertate a lui Alfieri l-a transformatîn ochii italienilor Într-un
purtătorde cuvânt al aspiraţiilorlor, Într-unsimbolal lupteiîmpotrivatiraniei, care
a caracterizatsecolul al XIX-lea italian. Mai mult decât celelalte opere alfieriene,
tragediile inspirate din istoria antică au preluat şi rolul de manifest civic, iar
elocvenţalor a avut, aşa cum spera Alfieri, efecte remarcabileasupra generaţiilor
care au urmat, mai ales asupra celor din perioadarisorgimentală'".De aceea critica
italiană şi, în general, cea europeanăs-a preocupatmai ales de valoarea operei lui
VittorioAlfieri în contextul istoric al epocii sale şi de impactulpe care l-a avut în
Risorgimento,ajungând să considerecă "înainte de a fi mare în istoria Dramei, el
este mareîn istoria spirituluiitalian"100.
Cu toate acestea,figura tiranuluicare Înfruntăorice risc fără a da Înapoiare o
consecvenţăcare impresionează.Contele poet se vede nevoit să le recunoască
măreţia, iar admiraţia sa e cu greu disimulată în spatele acuzaţiilor repetate cu
vehemenţăde anti-tiran.Intenţiadeclaratăa poetuluieste de a prezentaun conflict
de cele mai multe ori în alb-negruÎntre bine şi rău, În cadrulcăruia forţa bineluisă
îi inflăcăreze pe spectatori şi să le trezească în suflete dorul de libertate. Altieri
nuanţează mult mai puţin decât istoricii antici figurile tiranilor, pentru că în
viziunea lui nu există justificare pentru suprimarealibertăţii. Dar, plecând de la
modeleleantice, poetul le asigură o demnitatece se opuneprin ea însăşi laşităţiişi
servilismului.Efectul pe care îl obţine este Însă tocmai acela de a le accentua
măreţia, de a face ca prin verticalitatealor, prin forţa cu care îşi urmărescpână la
99Francesco
De Sanctisconsfinţeşte
astfelrolulteatruluialfierian:"Contemporanii,
care
aplaudau
la teatrutiradelesale,nucredeau
căacelemaxime
artrebuisăle angajeze
conştiinţa
[".].
Darinnoilegeneraţii,
obositededeziluzii
şi opritedinzborullor,aceleidealuri
tragice,
atâtdedragi
şi,înacelaşitimp,atâtdepasionale,
răspundeau
conştiintelor,
şi aceleversuriascuţiteşi vibrante
ca
un pumnal,acelemişcăriconcentrate
ca un catehism
au contribuit
nu puţinla formarea
mintiişi
caracterului"
(Storiadelialetteratura
italiana,Roma,
Newton
Compton,
1993,p.563).
100
Silviod'Amico,
Storiadelteatrodrammatico,
Milano,
Garzanti,
1960,voI.1,p. 307.
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capăt intenţiile malefice să rămână figurile marcante ale tragediilor, adeseori în
detrimentuleroilor libertăţii.Tiranii lui sunt tirani pentru că simt nevoia de a se
ridica deasupracelorlalţi,dar sunt animaţiei înşişi de nevoia de a fi liberi şi preferă
moarteaunei guvernăriîn care putereale-ar fi în vreun fel limitată.
Niciodată tiranii alfierieni nu sunt josnici, iar prin acest punct de vedere
Alfieri se îndepărteazăde clasicii care îi considerauadeseori vinovaţi de lipsă de
caracter. Poetul italian preferă să atribuieanturajuluio bună parte din atrocităţile
comise de aceştia. Nu este vorba de o justificare,bineînţeles,tiranii fiind vinovaţi
de a se fi înconjuratde astfel de oameni,ci de o subtilitatecare îi permite să fie
consecventcu ideile din tratat, potrivit căruia curtenii sunt mai răi decât tiranul
însuşi, pentru că poziţia lor e mai vulnerabilă şi, de aceea, îşi manipulează
suveranulîn favoarealor. Împotrivacurteniloraşadar se îndreaptă Întreg dispreţul
poetului convins că, în lipsa acestei tagme, tirania ar fi cu mult mai greu de
instaurat sau chiar că spirite nobile, precum Timophanessau Caesar, ar fi putut
alege celălaltdrum- acela de a rămâneîn istorieei înşişi ca eroi ai libertăţii.
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RIASSUNTO
Letragediedi ispirazione
storicadi Vittorio
Alfierisonointesea illustrare
artisticamente
le
teoriede1poetariguardo
latirannia,
cosicomevengono
dettagliate
neisuoitrattati.
Abbiamo
dunque
analizzato
i ritrattideitirannitragiciin basea questeteorie,maanchein eonfronto
conil modello
anticocheli haispirati.Questocihapennesso
di sottolineare
ehelagrandezza
ela dignitârestano
le
caratteristiche
fondamentali
diquestefigure,purnellalorocomplessiva
negativita
Inoltre,la visione
alfieriana
de1riscattomancatodi Timofane
e, soprattutto,
di GiulioCesarepua essereritenuta
emblematica
perilpoet.a
costretto
a condannare
personaggi
cheavrebbe
preferito
potersalvare.
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