VIZIUNE DRAMATICA îN OPERA LUI B. P.
!DE
FLORINFAIFER

HASDEU

Caracteristic
pentruHasdeu,In opera'şa.nu numal.Jiterară
, dar şi tn aceeaştiinţifică,
estefastulharoeal,imaginaţiei.
Cărturarul
concepeIn viziuniimense,fascinatdexpanornma
tuturorscenelor
trecute",pe caretncearcă
săle rctnsuneţească,
să le-recompună.
!ntrcoimagine
acăretsemcţieşi Iumlnozltatc.pun
In umbră,şi umilescichlar spectacolul,
. grotescadesea
şi mărunt,alvieţiicontemporane,
faţă de careprivireaistoriculuisc.dncarcădesarcasme.
Formulaopereihasdeicne,
devizaei ar fi sarcasmşi ideal.IdeallsmulIut.Hasdeu.
se nutreşte
numaidin.trecutr.un
trecutpopulatdechipurişideimaginieare
nuşi-armai.găsl.Iocultn
tristele
vremuride decadenţă.
Înrudit.e
, istoriaşi poeziase Intrepătnund.
CăctdacâpoeclacIu
accepţie
largă,işi.tragcisevele
din istorie,istoriae.resuscltată
prin graţiapoeziei,Hasdeu,
copleşitor
prin erudiţie,nu .proceuează
ea un savantmctodtcvchibzulnd
pas eu pas; In contnmtare
strietăcu dncumerrtul
cEle \.Ininspirat,stăpînitde.revelaţuctteodată
fanteziste,
unsplrttcare,
aventurlndu-se
pe "căinebătute",tindesă reconstituie,
"prinputereauneicolosale.lmagtnaHuni","unIntrcg.grandtos''.
Trecutul,deobicei,nu e descoperlt.jreptat,
printenacelucrare
".arheol(jgică",.
ci.redeşteptatdlntr-ndată..
ca dintr-olungănemişcare
....,iar uneori,prin caprlcilleuneifantezllnestăptnlte
, inventat.Esteo viziunedinamică,
selectind
tndeosehl
episoade
şi istoriincrlncenate,eare
îşisporesc
traglsmulsuh
panaIuiHasdeu.Per(jl1aliIăţjpeobişnuite
ccntradletorll
, lşiretrăicscdestincle.aventuroase
, in caresestrecoară
şi puţinmist(;f.,
In l()gica,
:uneori
iIlfidelă,areconstltuirfi
, tşiracelocşiun soiderntstică,dccredinţăudcvărută
intr-un
dat al sorţii.Ursita",Iorţă,obscură
şi nedefinită,
supraveghează,
tmdesăhotărascădestinele
unoreroLAplecat
asupraunutevneguros,Istoriculse destindecontempltnd,
In prlveliştimai
Iumlnoasevepoca
IulŞteîanccl)\fare,unde,printreoşteni].
aprigiai·domnito.riuJu
ţ, put(aregăsi
şiurmeleunorstrăbUli
aisăi.Idealizlnd,
el !I!chipllie
o lumen\edievaIă,
CUmO'l'avuri
eavalyreşti,
în care"amorulfă.ceaerqipe tuF românii"(AmorulincroI/icele.
româIli)şi se !ncingeau
chiar
turnire,precumacela,infăţiş;:tt
in.culoridelegendă,dinpoen1ul
epicpom{lita.'VoicJdţa,;
"TuTIlPlurise}ăceauşilallOi,/Şifetele
cu cununiinfloritejPe
eroi1irăspăteau"l.Hăzvan)usuşi,In
Răzuemşi
VitJm,aresimţireaşi purtărileunuieavaler,
..inchinlndu-şi
biruinţekfemeiţiubite,
gataorc1ndsă-9i.pună
viaţaînjoc, In băţălii.saudueluri,alteoriiţ',rUnd
senioriaL
Hasdeu
g!ndeştepeetacular"In ritmuricareintensifică.
Pasiunţleseexprirnl\)ntir,!eall1plesau
seeliberează
intr-ogesticăviguroasă.,
cerellloniile
lşiau.ritualul.lorbogat.Timbrul.
opereies!c.c.,
cînd secret cind cţinadins,.
retoric.
O asemenea
evoeare,oricttde romantică,
se întemeiază
totuşipe ocercctareprofundă,
minuţioasă
a uneiepoci,
euinstituţiile
şLobiceiurile
ei.Secreeazălnacestfelun cadru,Inbună
măsurăveridieşi, totodată,plastic,palpitlnd.deviaţă,o.arnb.ianţă
prielnipăunei1l1Irunli:irj
depatimi;decaracterl!.
Hasdeue unvizuaI,.carcnu
se.lllulţuincştedoar.cu
siludevagişiffu'ii
chip,ci arenevoiedeimaginea
eltmaieonturată,
expresivăa uncipersoane
care11preocupă
fiedQmnitorul
Alexandru
eelBun,fie Ştefa!)
ori VladTepeş.Elesie încredblţatcă.ar putea
deduce,eu rilijloacele,
e drept,camîndoielllice,
ale"fi:zÎogllomoniei",
fir;ea
intimă,cU1TIcandrele
ei, a fiecăruia.Şi astfelpoatelua naştereun personaj,In parte adevărat,in partenăscocit,
1 Domnita
Voicfdta
(Po(m),!nE. Dvoieenco,
l11licpufuriltliterarc
Bueureşti,
F.R.L.A"1936,p. 173.
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pregătitsă-şiia rolulIn primireîn vreunuldin "scenariile"
(cuvintcarerevineIncomentariile
sale)alcătuite
deistoric.Figuripăstrateînhieratismul
unoricoane
sauInpăt.imaşe
filedecronică
seretntrupcază,
însănuInpaginigravedeistoric,cisubsemnul"poezieidramatice".
Sensibil
la
formeşi culori,Hasdeueste,sepoatespune,şi un strateg,dispunlndu-şi
rnatcrtalul
nu atrt1n
cehllibrate
desfăşurări
epice,cit - subimboldul
unuiclanliric..- In mişcărinervoase,
prcciplt ate, cuo lneărcătură
de dramatism,
acumullndu-sc
Inmomente
dense,explozive.
Înconcepţia
scriitorului,
formulată
aristotelic,
duratatragicătrebuiesă fie"scurtăşi trecătoare'<.
Istoria,tn monografia
Ioan-VodăcelCumplit(186fJ),
oferălin spectacol
zbuciumat,
cu
o mişcare
amplăşi o ritmicăintensivă
, in caresesimtepatosul-cualt cuvintdrama.(Poezia
e
patos,enunţăcualtprilejscriitorul,
nuanţmd,
inIntroducere
la Răposaiui
pasteiIlie;
"poeziapoate
fi fărăverS!lri,prccumiversurilepot fi fărăpoezie='.Eroullnsuşiesteo personalitate
covîrşitoare,
Incarecontrastele
îşicautăun echilibru,
istoricul
proiectind
în frămîntările
domnitoruluicevadinpropriile
nelinişti.
Capestetot Inoperalui Hasdeu,clipeledecomoţie
dramatică,
de tensiune,sintcelemaivii.Aşaeste"cumplitul
spectacol"
(expresie
mărturisind
o viziune)
ali.jaluluiBrăilei",
decareautorul,aidomacronicarilor
dinvechime,
secutremură:nCeinfamie,
cetimpuri,o,doamneI Totule ritm,intr-unmontajin careunghiurile
alternează
mereu,neaşteptat,luminindviolentalte şi alteplanuriale tragediei,
de dimensiuni
shakespeartene,
care
se consumă.
Hasdeucopleşeşte
prinabundenţă
şigrandoare.
Eroulsăucreştegigantic,statura
safntunecmdtmpărătitvŞ!
,dcodată,icumplită,i.pr:rlbuşirea:În
fine,cinderoulnu maieste,
spectatorul
(suhl.n.)
.urmărcşte
cu fiorijcum'seprevaleuna..după
.alta.majestoasele
creaţiuni
ale'stinsuluigeniu,pin-ceun IunestIntunertc
înfăşurătotorîzontul''.
4Spectacolul
a.luatsîtrşit,
seriilorul;.'revenindl1-şi
parcădintnnorereacetor
retnăite
,rememorind
nenorocirile
tnttmptate,
culminind
cu întnicoşata
moartea'domnitorului,
scrieca.maiUrziuSadoveanu
înNeamnl.
Soimăriştilor,
cuslovăde cronicar
: iNolnda incheiaacestregistrumortuar,Imitremurămtna,ca
şi clnd.r.prtn
descrierea
.ertmelor,
aş resimţi.eu, in.locul.ucigaşilor,
-rernuşcărlle
conştiiIllcil5
Niciodistanţareatci.-Hasdcu
seimpllcă,
uneoripînăla confundare,
Indestinele
evocate,
În t ltariismuleroulul
său, scriitorul,aşadar,sădeştecevadin propriileasptraţil,'ca.şi
dindez.amălrileIui.
0J:l1Ul
rprodueebinenumai
pe <{
ego) al său,oriullde11·găseşte"
-este
conţesillhe'!)ullui
egotfstare,in incursiunile
saleprinistorie,nu cautădoarsă-srregăsească
strl'imşiidintr-ogeneal6iesomptuoasă,
făllndu-seşi
puunvoievod.
Omul,cumindrii
princiare
("prirlţ.ul
Dieu.-donne
pefrieicuHaseu"),işirăsfringe
Inaceleexistenţell;eobişnuite
pe care le
selectază:propriul
destin,disimuUnduşi,
sub măştileuno.!personaje,obsesiile
stăruitoare
(puteea,s?artageniului,
"f!lt.um".ul,eredilata
ş.a.).Eolllpredilecte,deaceea,omulsuperior,
ncadptatunor;rrellliIri
pecarele.depăşeşte,
izolat,neînţeles
decătresemeni"predipsdrept
urmarepll;0ratitudinirOlnulltice
extreme:fiecă seînsingurcază
intr-osumbrăţinYldem('Jnică
oriciisuportăobscure,pedrepte
dmnaţiuni.Dacă.Răzvan
e intruchiparea
insulUi
cudeosebite
ealităţi,a'pă!;atinsăde'f:!stemul
ce.nrmăreştedin
străvechime
pe strămoşii
luinomazi(Vldra
fiindostanie;lmbinafc,fiinţădamnatăşi demonică
totodt), prototipuleroilordemoniei
este,irIipostazeshccesive
, Moţoc;
încădincronici,
personajul,
carerăstoarnă
şilnalţădomnitori,
flrşfndelinsuşi,slngeros,prindescăpăţinare,
intrigăşiîngrozeşte;
Este,cuambiţiile
nemăsurate
şi .cruzimea
lui atroce, figurăshakeas:peariană.
AstfelapareMoţoc,s?e!eratul,impunător
(lntr-o.pozămăI'eaţăJpriIl.
cinismullui monstruos,
prin fanatismiadi?[lprin
intenificarea
trăsătul'ilor
negativc.
(ă'se pbserye,,iarăşi,
că viziuneadramaticăla Hasdeusesusţine,intre
alteprocedee,
prininttn$ifU:arc.)
Personajul
tl obsedcază
pc scriitOl',care
il evocăşi lIlPoeme
(ştefanTomşa-vodă
şiofr;icuII0I!lv[otoc,Vomicul
IancuMoţoc),
şi In proză.în fragmentUl
deromanUrsi(a,a
ărui'acţiunesepetrece
inan1Urgul
domniei
luiŞtefan
celMare,
Moţoce lncă
'un
copil;dar dintr-o
speţ[lfunestă,purtind
de pe acum
("rodul
se cunoaşte
in germene")
Insemnele
firiisaleblestemate:el "separea fi născntl1urnai
pentruomorurişi facerIde rele·.
Acordulfatidic esteun laitmotivhasdeian.·
Personajele
se supununeiursite.("şubredulom
mergeorbeştepecaleace-iestescrisăIncarteadumnezeiască
a vieţii"Incădin.Inceputul
veacuririlor"6).Ursitalui Moţocede' 'a semănanenorociri,
de a..răspIătibinclecu nerecunoştinţa,
dea licidechiar,cu singereceşi făf'dTCmuşcări.
Aşezarea
Incadru,cu scenezguduitedevlo2 PdroduCffflaRăposCitulp(ist
Inie,.In .B.P.flasdeu,Paginia[i$(,IngI'.şi introd.
MihaiDrăgan,Bucureşti,Editul'aTineretului,
1968,p. 313.
3 Id(fll,p. 312.
, Prefala primeiedt/iunila Ioan-VodăcelCumplit.In B.P.Hasdeu,Scrierialc$t',
IngI'.J. Bycj(,intrQd.
G.Muntcanu,
Bucureşti,
Editura pentruLiteratură,1968,p. 252.
5 Ioan-Vodă
celCumplit,in B.P.Hasdeu,0p. cit., p. 353.
fl Ursita(Nuvelăistorică),In B.P.Hasdeu,op. cit., p. 244.
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enţă,dispuneuneorideo montaresccnică,
spectaculară
("Aici,ea prin.vărguţamagică,spectacolulse schimbăcudcsăvtrsire?").
Viziuneadramalicăar fi deci, deocamdată,
Impulstonată
de un mecanism,
implacabil,
ext.rinsec
logieiiinternea optrei.
Treptat,acestfatalismromanticsevedecontracarat
prinacţiunea
Iămurttă
a unuifactor
psihologic
("fccundul·element
psico]ogic"),
caredevineprecumpănitor.
Darîntr-omanierăexesiv deanalitică.Preocupat
de "studiulnatureiumane",
scriitorul
operează
(evorba,doar.de un
sl.udiu"
1)Intrucltvaştiinţ,ific,urmăritde canoaneclasicizante.
El alegeşi izolează,colortndu-lecitmaiapăsat,anumite
trăsăturădecaracter,propunînd
apoipentrufiecare
semnificaţii
simbolice.înoricepersonaj,
astf'el
,« găzduituncaracror
, univocsaunu,insăstatornic.
Fluxulromanticesteobligal.săse dlsctplineze
, pasiunişi temperaments
se ortndulesc
intr-unfagure"detipologii,răspunzînd
probabil
nevoiideordine,clasif'icatoarc,
a savantului,
dedat"studiului
(subl.n.)
inimiiomeneştişi al pat.irn
ilor-ce se tncuihează
Într-Insa".
.Nu-Ldemirarecă un mic eseu
Insoteste
aproape
fiecarescriere.
Depildă,preambulul,
deo maredensitate
teoretică,
laRăposatul
posiel
nic(1862).
Concepţia
acestei
pieseminore,In careînsăgerminează
o seamăde vlrtualltăţl,
are o anvergură
nemallntrlnttă
pînăatunci,şi multtimpdupăaceea,Indramuturgia
moastr
ă.,
Ceeaceîncearcă
scriitorul,
într..un demerstipichasdeian,
e dea punernconsonanţă
teatrul românesccuceluniversal.
Gcstulemaiestuospolemicfaţă depuzderia
depieseiale
vremii,.
care
sub denumirea
de "prelucrări"
ori "loca.lizări"
oalchiau,cu saufără.o brumăde originalitate,
texte dramaticeIndeosebi
franţuzeşti,
deobiceinetnsemnate..
Hasdeu,dimpotrivă,
nicivorbă
să. se Subordoneze
modelului;
elcuteazăa da o replică,invocind
- nevinovată
iluzie- "caractereleşi pusăciunile
diferite"dinscrierea
sa, "nuanţele.
specifice"
alecaracterelor.
Niciun
dramaturgromânuu mai rostiseastfelde frazeorgolioase
: "nimenin-a,Jncercat
săimpace
pe Shakespeare
cuSofocle
". Hasdeu,
el,lncearcă,selectlnd
dinopera.
scriitorului
englez
"mulţimea
şi caracteristica
varietatea persoanelor
dramei","contrastul
dlntreeuhlim
şlhuton,dintreplins
şi ris",iar de la tragiculelin"simplitatea
iutrigei"
şi"patosul".
Deocamdată,
teoriadevansează
ClImultopera,care,sestrădnkşteeu mijloace
amhlţloase
.fnsăincerte-şi inevitabile
"aluviuniA
din repertoriulconvenţional
al vremii'- săilustreze,ctt de cit, o conceptte-vastă,
trufaşă,
căutîndsă sfărîmegraniţele
strîmtealeuneidramaturgli
Incăatit de "provinc.iale".O
dramaturgie!n care,observăscriitorul,
din pricinatiparelorstrăine,"istoriaproprie"e denaturată,
ctndnuignoratăcudesăvirşire."Ocuplndu-mă
neincetatde istoriaţării mele- a Moldovei
am găsitatiteaepisoade
pentrupoezie,aUlahranăpentrusuflet,incitfărăsă vremim-am
mirat de mulţidintre'poeţiişi romancierii
noştri,cari,răsfoindIn arbive pentrua găsi
oarecariepisoade
dinistoriaFranţeişi Germaniei,
nn dauatenţiepropriiloristorii,"8.
"Mirar;:a"
lui Hasdeuconţinemaimultd(cttun dra.mdeironie,.Răzvrătindu-se
"contraruşinosului
servilismal.irnitaţhmilor
dinafară",
tI lşipropunea.
să lmpingă
"forţelepropriealeicugetăriiro,
mâneştispreIncercări
originale".
Cutoatăingeniozitatea
euristică,primelelm1ercări
ale lui
Hasdeu(nereferimin sp,;cialla"tragedia"
Răposatul
postelnic)nu
,se.dcgaă!lcă.de convenţiileuneoriprăpăstioase,
d",artificiile,
stridentenelipsite
In acelecornpuneri
dr:j:\natice
pe care,
in fond,lectesfid.par,ceeace am yqisă subliniem,
ele se,.slrăduiesc
să reslruclurtzeac,este
c()fjvenţii
şi artificii,invesl$ndu-Ie
cusemnificaţii
maiadinci,hrănitedinsUb,stanţa
uneicllIturl
prodigioase.
Beferirilc.l'lSofocle,
Euripide,PIut,Corneille,Moiiere,GOytlle
nu vin lnsă
numaidintr-unreflexde mareerudit(reflexpuUndducela asoeieriinfinil,ezimalc,
maimult
saumaipuţinhaZardal(.
Exemplu:replica"DoaJlllla
Ileananu eştca inea"aţiţăspiritula·
nalogic,de o teribilămobilitate,al autorului,
,caredescoperă
Indatăo eOl'CSpOIHknţă
cu
Otl(llo: "Mywyfe?rnY
wyfe?whatwyfe?,
Y have,no\yyfe").Ţoateacesteavor S,lln5C!lln,e
multmaimult: un dialogeu asemenea
valorialeteatruluie1asJc.
Prin Hasdeu,ded, pentru
Int1iaoară,d,atorită
şispiritului
săuhimeric,
phsa:l'()lnânea.sc.ătinde,
sa să Intrebllinţ.ăI1lun
te.rmendin epocă,s:iidcvină"cosmopolită",
cu rezonanţe,
a(iică,unÎversal!,.
Argumentul,
desurs.ă
clasicistă,este,In primulrind,psihologic
...O tragedie,
răsfrlnglnd
"patimile
lnsuşitcnatureiomului",
va configura
"tipurireprezentatiw
pentrujntre!\gaurnalli
tate", tn aşa fel meU,înfăţişatespectatorului
străin,"efectuLdramaUc.
va rămîneaneatins,
deşise va pierdecaracterulnaciunal"9.
Caraclrrele
imaginatede Hasdeusint ambigue;ele
Incorporează
tnsuşirisau viciiomencştidintotdeauna,
fiindtotodatăşi emanaţiaunui anuIdern,p. 201.
BIntrodllcere
la Domni/aRosanda(Fragmente
dramatice), E. !?yoicenco,
op. cit.,
p. 87.
p. 312.
9 lnlrodllCCI'C
la IIiiposalll[
p?sle/nic,
In B.P. Hasdeu,Pagilliales,
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mit spirit al tirnpului" snhlimul
în limbaj,în obiceiuri
saudatini,într-oatmosferă
surprinsticu oj)ătrnnzăloal'e
intuiţie a trecutului(nŞtiinţ.D.
tnrcgtstrează
numaiceeaee ştie; poez.iaghiceşte
ceeaeelJUşlie; şi se poatelnttrnpla-c
a şt.iintasă vinămultmaiîn urmăSpN'
a constataprin fapteceeace poeziadescoperise
dejaprin Insplraţinnc"!".
Iscat şi dintr-o
voluptaLe
a reconstituirii,
teatrul istorical lui Hasdeu!şi.alege"poezia'dramatie{l
drept
mod.atcvocărfi:"Dacătrecutul·unuipoporpoatesă Invieundevacu culorilesale plăptndc,
CLl
.repcgiuncaadevăratului
trai, CUspontanea
varietatea faptelor,a persoanelor,
a limbajului,
apoi numai doară pe, scenă, intr-o dramă istorică,intr-un Gois:uon Bcrlichinq«n
sau un Lotiotiico
blam.Romanul
Istorice preamonoton,
chiarsub peanalui WalterSeott;
istoriaproprte..e
preasistematică,
chiardin mîna-unuiBaranl.e
. dramaşi numaidramae
In starea reproduce
rvlataurnanăcumea este,fără a lungi,fără a o tăia In categQrii,
Iără
a o desfigura
prinsulriccttvlt
alea.auforululvt-.
Olaudăatit dehotărîtăa drameivinesăsusţină,
teoretic,o viziunedramaticăce rcuueştevdcseori
Iiriculşi epicul,..sub comhusl.iajrnu
i patetism care constituteist..
..o iexpresiea gest.lculaţiei
sufleteştia scriitorului.
Poezialui chiar,
vădind.un ;gust..
romanticpentrucolosalşi demonie,.
se sprijinăciteodală,.
cums-a mai ohscrvat.,pc o tchnică.·oare'cum
dramatică,
scenică- dialoguri,
acumulări-de
erecte..
momente
cultntnante
, tntorsăturf
suprinzâtn
are,'bruşLe."eăderidc
cort.iuă".
Sedcsprindc-dtn
aceastălirică, 'poza livrescă fiind .inclusă,imagineaunetvpersoualităttcontradictoriisugerata
goethean
.In versurile:"Doi•duşmanităr-asttrnpăr-tn
nrgie!Îninirna
poetuluise.bat" (Adevăratulpoet).Poetulcu;o asemenea
alcătuire,in carecuri.opusesint in nccontcnttăgtlcesvă,
lşl divulgăşiinacestfe1illclinaţiadc<dramaturg.
Rte"poatc,.şemniUcatiy
faptulcă într-o
pertoadăÎncare·"fiziologia1..cste'·(mltkvată
ca o.specieaptozci,maifar în versuri,Hasdeu
se fdloseşte,·înshtdiuLcaracterelot
lui, de.o "grilă"dl'amaturgic[t;
Darviziunea
drş;maUcă
11JnsoţeşleşL,in.explorările
.de.folclorist:."BasmulFata.di!1/Ţ!
pătatşi Pc.5car.uleste'curat
o,dramăanti"că,
lipsitănumai.de dialpg.Simplitatea
il1trigeicea
mai extremă,unităcu o
varietate.
neimitabilăde caraetere,'coRstituă
fondula(cstd micicap-d-operc"12.
"Dialoguri."
,
"intrigă",."caraokere"
- iată no"ţiuni;unelle
criticela .indemina
autorului:plnă
şi In analiza
unui·basm!O Jllizanscel'liă
lnfăptuităcu.voluptateludicăne..lntîrnpinăîn
.nuvela l1,J),u!a
(18!>4)
, încare;priJ;l
dedul)lare"naratorul
îşisehjmhi!.mereu
măştile,
fiindcînderoul,cind"regizo·
rul"·aventUrii,
al scenclorplinede
subtile(şicamde(J(,heate)
.echivocuri.
Nuvela,
s"aspus,.vădeş·
te In·Hasdeu"unneaşteptat
pNcursOf'IlFtcalruluî
modern"13.Un
moddliterarpoateprepon,
derent(Intrucit'e adeseoricentripc.lal)
al opereilui Hasdeueste acela.dramatic
- inleles
fie ca structnră,
specifică,
fie ca tensiune("patos".).
EXll1tă,ÎIl
dral11atul'giall1Î
Hasdcu,lnai
Illulteniveledescml1ificaţii.
Mai illtll plannI
acţiuniireale,u intelesuri
ilTIcdiata.
Apoi,un plansecund,o substructură,
cnsllbinţelesuri
simbolice.
în filw,cteodtăl110ti
vaţiilc,realcslUl
simholice,
nu maisintpertinente;elesubsnm!ndu-seuneiyizini,unideterminări
oculte(,;ursita),aeţionindarbitrarasupraun?rd.estine. Sllbexturiipieselor'simbolică,
ii corespund,
în planulacţiunii,nu atît personajecu
idclltitateobişlIuită,
cittipuri,cUfieschidere
.maicuprinzăloare,
apa;rţillind
"psicologiei,
dCă nu
istorieiproprii".
Astfel,InRâposaiul
postelnic<tl'agedie.
inspirată"dinlr-una
din cele•maitragice.ep()e.al(ist?riei.noastre"),
postell1icul
Şerpevfc {l fie·"tipulboierluimoldovean
din
sut a xy, maiînaintede a se fiformat,la Inceputul
secoluluiXVI,tipul boieruluimoţodan". SpătarulSpancioc
ar ilustra"plecădlenalurărninte
buneconrup'Ildu-se
suhpernicioa.
sa lnriurÎrea epocei",intr-olume.careşi-aicşitdin ţiţlui, in carelucrurilepureslnthatjoeorite,iar valorileIl-aurăsturnat
..Î11..Il.eana
ar fi urmatsă se Infăţişeze
"naturafemeiască
voluptoasă,
..impresiollabilă,
fricoasă,';capabilă
de marihotăririideale tnsoţitedco mare
debilitate
reală".Un
priapic
arînsă
reprczenta
"don-juanismul
brutal"
ş.a.m.d.
Epersonaje
o perindare de <mlcepte
şi l\prod
simboluri,
care
nu prind
viaţă,nu dau
naştere
URor
viabile.Aceastaşi datorită.und concentrăriextremc.împillsăplnăla abslractizare,
unei
prcmcdităristricte a.·oricăreinuanţe sau mişcări;;toate acestea,illsucă"
piesa,ale cărei
rosturitrec, maitoate ,ln planulsecund,simbolic.
Totulscmlifică,In intenţialui Hasdeu,
10EvreulÎn Shakespeare,
In "Columna
lui Traian",1, 1870,nr. 14.
112V1işcarca
literelorin Eşi, in BogdanPetriceieu-Hasdeu,
Scrieriliterare,moraleşi
politia, II, ingr. şi iutrod.MirceaEliade,Bucureşti,F.R.L.A.,1937,p. 63.
12Li/eralutapopulara,111
B.P.Hasdeu,Paginial:sc,cd.cii.,p. 349.
13ŞorinAexalldrescu
••şi Ion Hotam, ilnalizeliterareşi stilisticr,Bucureşti,
Editura
didacticăŞipedagogică,
1967,p. 189.
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fiecaregest,fiecarereplică.Esteun adevărat"scenariu"
de"scHmificanţi",
carepăgubeştede
pe urma diticultăţitorde comunicare
a nivclulu
i real el]celsimbfJlic.
Tematic,teatrullui Hasdeueste"istoriercinviată".Desigur
că şisubacestaspectjocul
de planurise aratăactiv,întrucîtactualltatca,
chiarcînddrauraturgul
neagăorice"aluziuni,"
e mereupresupus;'i.
Defapt,pieselesîntconstruitetocmaipe acestcontrast.- intreluminoasclc,plinede glorie,vremuride demult("UndesîntAsanii,Mircii,Ştefanii,Mihaii'!")şi
un
prezentmoleşit şi decăzut.
Antiteza,Intre"sublimabr-avurăa strămoşilor
şi efemeiata
rnoIlciunea străncpotilor",
era dealtfelcurentăIn Itteraturaepocii.E proce
deul careintensifică cel maimultretoricahasdeiană."Acumluptător-ii
l1U-S
bunide nimic,un neamlipsit
de putere"- caractertzurea,
dispreţuitoare
, figureazăIn Introducere
la poemulepicDotnniţ
a
Voichita.(În aceastăIntroducere
se plămădeşte
personajul
Vidre
i, pretiguratInle.genda
despre"un războinicneam de femeipe malurile Dunării. Glorifidnd"hăr:biJţia
vechilorfemei ale Daciei", autorul recurge iarăşi la retorica lui enormă.
"Nu cred să mai existeun popor,caremaimultdecltcelromânesc
ar puteasă prezinte
pildede vitejieIeminină;
sau,maibinezis, de bărhăţ.iea femeiJor!"14.
În Riizuan
şi Vidra,
Vidrairumpepe cîmpuldebătălie ca "un făloice călăreşteşi-mpuşcă
chiarca un zrneu«).
Teatrullui Hasdeunu sc vputeasă nu devinăşi o incitantăIecţ.ieide
islorie- penlrua
stimulaenergiile
amorţite.IdealulrămîneInvechime,
timpistoriccu aurcolămiticăvprczentuj
nu oferădecitun spectacoldezolant,alunectnd
In grotesc.1 se potriveşte,de aceea,nicidecumdrama,ci farsa,comedia.
° vlnă
satiricăneistovită
se găseşe
In puhliclstica
scriitorului,
ca şiciteva
In polemicile
şi şarjele
lui răsunătoare.
În "Aghiuţă",
acest
spiritIaceţlos
producechiar
scenete
satirlce(moduldramaticpătruude.decişi In publicistică):
C;oilliţiunea
("Unmisterpolitie
In citeva scene"),Votuluniversale("0 scenăohscenă'').
Hapor-tărfleIa
Caragiale
stnt la
îndemînă,
şi
ele
dealtfel
s-au
făcut.
Un
Caţavencu
sau
unF1rfuridi
Incep
să
prindă
contur
In asemeneaburleştiscenete
, unde flagrant"prccaragialicne"sillt
şi unele inflexiuni
de
limbaj. Un spectrucaragialianse intreZăreştemai alestn farsa Treicrai de la Răsărit
(OrilliJnrrozia)
(1871);grosierulnegustorHagi-Pană,"
franţuzitulJori, junepredispus,
prin
demagogie
şi pollroncrii,
uneicariereinalte,şiretulPelricăpar să v€stească
pe JupinDumitrache,HicăVenluriano,
Spiridon(un Chiriaein devenire).
Piesaridiculizează,lncaricatură apăsată,jargonullatinist,parodiind
nemilos,
cu un fclde.juhilaţ.ie
comică,.l)ictionarulu
limbeiJ"OInane
al lui. La11rian
şi Massim,
"mollumentosu
thesaUfll",luat in răspăr.şide
Odohcscuin Pl'andilliu
acadeznicll.
Este, prin !lrI]Jare,"ofarsăfilologică"!"",
tot astfelîşi
numiseşi N. IslratipiesaBabilonia
TOmâneascâ
(1860).Curios.
e că HasdeuC;lre,In Mişcarea
litucloI'
În'Bşi,avearezerve
faţă deticurileşiexcesele
llli V. Alecsandri,
..1nll1,flillaţia
acestuia
de a specula
la tot pasulefectelc
hazliiale "babiloniei"
lingvistice,
Hasdeu,deci, recurge,cu
umormai silnie,la un procedeuasemănător.
Comicul
verbale preferatgel'uide caractere.
S.,arputeasă fie şi un semnde evoluţiede la construcţia
de "caractere"'.
obs.esivă.lnprimelescrieri,spreo valorificare
maiinsistentăa resurse10r
limbajului
.,..aici"euscopurisa.
tirice.. Aşadar,pentruprezent- O·grimaSăsarcasti<;ă,pentru
trecut'le.vhlVie
şi înfiorare.
Dicotomiepc carese sprijinăviziuneadramaticăa lui HasQ.(ju. '
Cu o primăversiunerusească,maisumară(Domnita
Roxana),schiţ.adralhatică
'tn
cinci acteDomniţaRosanda(1865)a suferitcitevametamorfoze,
tinzlnd,Intr-opornireea·
racteristică
drarnaLurgiei
lui Hasdeu, cătreotreaptăsimbolică.
Versiunea
ultimă,dhl"Familia(1868),poartătitlul genericFemeîa.Faţă de Răposa/ul
postelnic,
undelimbaeralnadil1S
mai veche,purificatăde neologisme,
pentrua spbrisugestlaunei.epocianume,dincoace
rostirea e maiindiferentă,
îndeobşte
neadecvată.
Siritemiserăspicat,darfărărăsunetdramatic, multedintre idile scumpelui Hasdeu."Ţaralui ŞtefaneelMare"din "timpiicei
vechi" ai Moldoveireprezintăacelaşitărîmmitic,de undese lnaltăslavHstrăbmiilor",
pilduitoarepentruurmaşi,dătătoarede ni'idejdi
pentruViilorime.
Discursul
eşueazăadesea
In discursiVism.
Mai sînt introduse(ca şi In Răposa/lll
postc/nic
sau In·Ră.zvaIlşiVidra),
neasiinilate
însă,obiCeiuri
şi datini(un ndanţvoinieesc"
de "căhlşeri",
un "e1ntec
haiducesc"),
nu pentruinteresullor etnografic,
ciscontîndefectulvirtualdramatic,pitorese.Şimai;ales
fiindcă,la fel ca şi limha,acesteapoFdao ideedesprc"spl,eificultimpului".aducind
totodatăo tentă de specificnaţional.
PIesa,plecînd
delacroniciucrainene
şipolone,
exploatează
episodul
tragieo-ronlanţios
care
Inspirase
intrealtiişipeGh.Asachi
intr-unadinnuvelele
saleistoriCe.
LaHasdeu,
Insă,istoriaoferă
14Introducere
la DomniţaVoic[lita(Pocm),
In E. Dvoieenco.
op.cit., p. .131.
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mal mult un fundal,o ambianţă,cu coloritulspecific.
Aecen
lelese deplasează
din sfera
evocăriiIn aceeapsihologică,
tnvecinatădrameide caractere.Hosanrla
e "un deosebitde
marevcaracterfemeiesc";pe toată Intinderea
celorcind acle "schiţadramatică"
vacăuta
să Ilustreze
însuşirile
rare- de puritate,devotament,
puterede jerlfă- ale eroinei.Aceeaşi
Insoţlrevdevclaslc
şi romantic,ca In Răzvanşi .Vidra.Peripeţiile
carese aglomerează,
suferinţelenemăsurate,
totzbucinmulRosandetau o vibrarcromantică,
dar dramadomniţe!
răspunde,de fapt, unuitoposclasic:nefericilafiicăa domnitorului
VasileLuputrebuiesă
aleagăIntre dragoste(pentru prinţul palonKoribut)şi datorie(dea se sacrificapentru
ţara ei, prin căsătoriasilită cu TimusHmelniţkl).
Datoria,cu tot preţulgreu,tnvinge.
Piesanu e ..săracăîn întorsăturineaşteptate,
in evenimente
singeroase,
sinucideri,Icşinurt,
crhnecIntnlrunt
area,cuimportanţa
eiîn teatrullui Hasdeu,dintreconocnţie
şi anticotuicnţie,
convenţiaestede astă dată mai tiranică,aliniindaceastăpiesăacelorserbedeşi spăimoase
melodramep.ecare, altminteri,acest teatruse pornisede la bun începutsă le infrunte.
Şi In..idei, Caşi in procedeele
dramatice,
aceeaşirecurenţă.Însăobsesiile
hasdetene
stnt, In acest:caz, mai puţininfuzedramei,ele au devenitnuclee,autornatisme
ale uliul
discursinvariabil':"blestemul
sorţii",(ln versiunearuseascăfigurao scenăde supcrst
lţli;
.ghicitulţigăncii),·ideeafatalităţtlce·'dirijeazădestineleomului,şi chiarale unuineam,
supusuneivoinţerprovidentiale
("Daraşa sunt destinele
lumii,aşa e soartaMoldovei")
;
iconolatrialufŞtefan
cel-Mare,
"suveranulDaciei
noi", o incatăptnttă
propensiune
spregrandori("Euliinvit,tmpărăteşte
, cusabiaînmină",sunăo replicăa domnitorului
VasileLupu);
!11
finesefurişează,
insidioasă,
imaginea
tnevttabilă.a
versatilului
Motoc,
devenit
slmbol=-recunoaştern,iarăşi,vocaţiasimbolică
a personajelor
lui Hasdeu al necredinţei
boiereşti("Pea..lui
Moţoccredinţă.o cunosceu !").În primaversiunetreceaprinscenăŞtetarr-Pcf.rtce
lcu, cel
care.aveasădeyjnă.c1omn.;
Hasdeuîşi venerastrăbunii.Maimişcătoare,
In piesă, ar fi
nostalgiile
Hosandci
pentrumeleagurîle tăru..În restrişteaeroinei,înstrăinatăIn"ţarilcăzăcească",se destăinuieşi simţireapatrioticăa scr-iitor-ului
care,intr-oscrisoare
cătreIulia
Hasdeu,exclama
.patetic; "Iubescla nebunieneamulromânesc
şi viitorulromânilor"
şi care,
In miştemai.vechinotaţii.a.lltobiografice15,
rşionărturlsca
acelaşisentimentde înstrăinare,
de InstngurarcvÎn-dolnirea
Răzaşului
şi in dorulIutRăzvan,din Răzvanşi Vidra,vibrează
aceeaşi
coardă,dartnmodulaţit
maiprelungi,deomelancolie
maiadîncă.
În RăzlJanşiVidra(1865),
"producere
literară,psicologicăşi
istorică",predispozitiile
dramaturglet
lui Hasdeuse Iimpezesc,
elecrlstalizcazăv
Un lirismaspru,în scandărid haladă şi cu infiorărielegiace;doinÎloare,l)ălrUllde
In tainiţele;,dramei
istorice"
(cumse subintitulainiţial),dercgl1ndu-i
strnctura}{lllntrică.'Drarnatismul
snportiio transgrcsi.une
în poemaUc(şi piesase va numiîn celedin urmă"poemădramatică").
Modulrostiriiestemai
curlndmonologie,
angajîndu-se
In tiradecarenu shit decîtlliştealbiimailargi pentruli·
rismulcarefreamătăin substraturi.E "poeziadral.'llatică"aspiraţ.ia
dintotdeauna
a teatruluihasdeian.Aceastămişcare
poematică
deplasează,
firesc,accentele.
De pe tărlnlulconflictuluisocial,
politic(ur1hărind
să înfăţişeze
o·"luptCl
de ură întreboierişi popor,IntrecM
avuţişi ceisăraci");
setrece,printr-tiltgestaproapereflex,la o probleIlJatică
ce se displltă
pe tărîm psihologic.
E o replierea drameilllcuuÎnl,actele(acţiunile)
consumind1.1-se,
ca
ţţl.deobşte
la I;Iasdeu,fulgerătorsau fUnddoarsugerate.Se e'x.ercitălnaceastă"poemă
dral11atic4
o suveral1itale
a logasului,
naturapieseifiinddisnu·sivă.
Hăzvan,subjugatde
voinţanelndurătoare
a Vidrei,
recunoaşte
supnsdar şi.cu exaltare:"Darştii tu oareputerea
se-oa,I cuvinteletalc [ ... J". Vidra,.de fapt,nici 1).U
recurgeIntotdeauna
lao argumenb4i!3insistentă.,
deşi discursulei, ca şi allul Hăzvan,e,fI111Ciar
retoric.Ea decidescurt,
cu. ({fogal1ţa
fondalăa .DoamllliClara:"Eu voiesc
... 4'SemnificatiVă,.
in acestcontext,
aparescenaultimă.Dupăcădereaşi moartea.tragieăa lui Hăzvan,abiaajuns,pe culmile
măririi,li.ăzaşul,
ca ieşitdinminţidqdurere,s.c.năpusteşteasnpraVidrei:"Dartu l-ai ucis,
ciocoaiCă/Tu
la .moartel-adusoşi
IlO să mi-oplăteşti acuma,tune-fulgere
I ... (Scoate
cuţitulşi voieştes-o10veas.că).
Vidra(cusingerece,arătindla uşii)Să ieşiI (Răzaşullasă
mInaIn jos şi pleacăcapul)
"16.Cuvintul,aşadar,se dovedeşte
maiapIJig,!Ilaidespotic,el
lşi aserveşte
(apta,gestul,aşacumRăzvan,răzvrătitul,haiduculvestit,cavalerulfărăteamă,
intră sub !lll'Îurireaeopleşitoare
a femeii,lnrurireimpusăşi prin putereade sugestiea
uneielocinţecindperfide,invăluitoare,
cindcategorice,
în inflexiuni
reci,metalice.Din caracterizarea.creionatăde antor pentru eroul său- "înfocat,generos,eroicşi impresiona15
la Nicolae
Miltsc!l,
In E.
Dvoicenco,
op.cii.,
cit.,p.p.221.
255.
16Introducere
Râzvanşi Vidra,
in B.P.
Hasdeu,
Pagini
alese,cd.
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bit",-- ultimatrăsăturăc ceamaiaccentuată.
şi ca serveştecelmaimultcomunicării,
dialoguluisău cu Vidra, fire "imperativă".
(Se declanşează
aici şi o confruntare,e]ocventii,
intre UIl tctnperamcnt
romantic,lahil,receptivla Imprcstunilc
subiective,
şi un caracter
"ambiţios,imperativ,orgolios",.dc
o îndărătnicie
aproapenefirească,
un caracter.construtt
dupămodeleclasice.Nue chiarîntîmplător
că VidraIl dă mereuca exemplu
işovăielnlculn!
Hăzvanrpe
avarulabsolutSbiereav-Intruchipare,
de aceeaşisorginteclasică,_.uneimonomanti.
IntreVldra
şiSbierca
arîndemnat
fi .prinurmare,
() înrudire""
subtil
literară).
il}!
prin
propria
hotărîre,
ci mereu
de netnduplccata
Vidra
, Răzvan
nuActtontnd
e"nfcidecurn
un "titan"şi încăunul"preeminescian"17.
Sufletromantic,bintuitde contraste'
şi iernpeste,
personalitatea
lui,oricîtdeaccentuată,
s-a destrărnat,
s-a Incovoiatsub putereandevăratutut
caracterautoritaral piesei- Vidra.Îndemnurile
ei sint, ca şi ambiţia,nemăsurate
("năzuIeştepin-lastele"- n îmboldeşte
pe Răzvan),ea doreşteputerea,pe careo rtvnisedesigur
şi Moţoc,"pofta"de măririnu-l dă asttmpăr,dorinţele.et,
nepotolite,
exprimtnd
totodatăun
suverandispreţpentru"trlndăvitaholcrlme"şi pentruun veacdecăzut.înălţareaşi prăbuşirealui Răzvansînt operaacesteitemeidin "neamullui Motoc",caremoşteneşte
pornirile
dernonlcc,
fanatismul
şi lacomasetede măririale acelui"groaznic
bărbat".DacăVidramai
şovăietotuşiIn răst.impuri
, pătrunsăde simţirinedesluşlte
, aceastanu se Intimplăsub presiuneaevenimentelor
şinicia unormarinenorociri,
ci sub stăplnlreaunorpreslmţirtciudate,
a unor vlsăritulburi,încărcatede sumbreprernoniţ
it. Astfelse vesteşteeroilorursita",
aceastăVoinţătainicăcese tnstăplneşte
asupraunordestine
.•Aleşide soartă"slntşi Vtdra
şi Răzvan.Vidraare firea»pecel]uită"
- ea se tragedin acele»neamurl
cu pecete,tn cari
Dumnezeu
sădeştevrun bine sau vrun păcat".La Răzvan
... vinatragică"esteconsecinţa
unei ascendenţe
careîl stigmatizează,
dar, ca un triumfal psiholoqicului
In piesă,.vina"
aceastaîşirisipeşteimpenetrabilul
mister,căciea se dovedeşte,
In fond,urmareauneicoruperi, pcrvcrttriiunui sufletpur. "Poftade a se înălţa",ca sentlmen
t tiranic,absoarbeÎn
Răzvanoriceidealism,
devilndu-I
energiile
sufleteşti,incitindpornirivinovateIntr-unsuflet
treptat îmbolnăvitde dorulde "măriri",ptnăIntr-atit"căptn-şi iubtreaţării e poftade
a setnălţa".Sfîrşitul
vinefiresc,dupăo logicăce fuseseşi a cronicarului,
a lui MironCostin:
..Aşas-aplătitşi lui Răzvanrăulce-lfăcuseşi el lui Aron-Vodă''.
Aceastăpatimă.aşadar,
11pierdeşi abiain pragulmorţiieroul,parcărevenit,preatirziuInsă,din rătăcirîlclui, are
intr-o străfulgerare
revelaţiadeşertăciunii
măririi,cUşi a tot ce-ivremelnic:"uitamcă
viaţa-Io punteintreleagănşi mormtnt-,În urzeltlesoarteinu se poatesă nu se strecoare
şi multăzădărntcie.
Dramase tncheleIn acesteecouriale unuilamentoecleziastic.
Întitanismul
piesei,caşiinmclancolÎa
ei,se răs.fr1ng
ecourileunei meditaţiiromantice
a scriitoruluiasuprapropriuluidestin.EfOiisint oamenineobişnuiţi,
.aleşi'.de soartă",
alegoriialeunoripostazesufleteştihasdeiene.
În Răzvan,lnsinguratadeseoriprintreai săi,
se întruchipează
soarta geniului,avind de înfruntatnerecul10ştinţa
şi nelnţeJegerile
semenilor: "[ ... 1cindo rază/Desoarepătrunde-nţară/Toţise scoală.toţi turbeaf,ă,/Toţ.i
voiesc
S-odeaafară!... "18.Sau,într-otiradămaiamplă:"Nu,nu ! Las-eaţara jiloastră
să simţă
durereacrudă/Că-n
81nu-i
omulde frunteIn deşertîl vezic-asudă/Şi
din Cupadeznădejdii
bind ocară,bind amar./Lucrează
şi zi şi noapte,lucreazătot în zadar,fCăci
mişeii,ca o
strajă,eirmaţării împresoară/Şi
pc-oricine
nu-i dintr-inşiimi-}resping
jşi mi-}dohoară"lg.
Stilistic,formapronominală,
repetată,"mi-}"
-- ecoude verspopular-' identificăsugestiv
pe autorcu personajul
siiu.Estevoceaauctorială
carese faceauzită, dealtfel,in cuprinsul
intregiioperehasdeienc.
într-o poe111ădramatică",»literar"
- dar şi »psicologie",
şi »istoric"
- concepută.
funcţiilelimbajuluiSpOI
esc,căut1nds'i exprimcspecificul
uneiasemenea
viziunicomplexe.
prinmijloace
Incaremodulliricşi aceladramaticse îmbină,reunileIntr",un
făgaşde versuri.
decaracterpoematic.
În scriituradramaturgului
versule o noutate.Şiin intervenţiiteoretice,
ca şi în cOlllpunerile
dramatice,Hasdeuse arătasemereurefractarla modalitateaversifi
cării, versulfiind socotitnumaio nfol'mă
posterioară
şi arbitrară, menităsă imbraceo
"ideepoetică"(Mişcarea
litc1'flor
În Eşi).În Introducerela RăposatulposlclrlÎcse arată
limpede:"Versurile
nu permit a reproduceo epocă istoricăîn toata sa simplicitale,
de a înzestrapersoanele
drameicu varietatc.u
caracterelor
şi limbajelor,
de a face ca să
17MihaiDrăgan,B.P. Hasdeu,Iaşi,.Junimea,
1972,p. 233.
18Răzvanşi Vidra,în B.P.Hasdeu,Paginial:se,cd.cii.,p. 196.
19ldtJn,p. 187.
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disparăindividualitatea
i111torului"20.
Dar în Răzoanşi Vidra,undeCaraglaledescoperea,
Intr-oannliz.i-Iugară,
"vorbefrumoase
româneşti",
opticas-amodificat,
denotîndasiduepreocupărlde topicăşi atentectntărtr!lexicale,prin urmare1)abordare,pc acestnouversant,
a Iirnhajului
poetic:"Dinpunctulde vedereliteraramavuta mă luptacu diicullatea
versisporităastădatăprino.altădificultateşi maimare.anumeaceeadea seri în limba
românească
din secolul
XVI,fiiră.neologisme
şi fărăInversiunimodcrne"21.
Şi efectulpoetic
coluritul
istoricau a senaştedinasemenea
laborioase
căutăride limbăşi de sl.ll, meniLe
asgllr",lntreliricşl.dramntjc,
echllihrul
şi consistenţa
uneiviziuni.O viziunedrarn:ltică
.peCareoperahasdelană
lntreagă,in moduridiferite,o răsrrtnge,

20În B.P.Hasdeu,Paginialese,ed,cit.,p. 1:34.
21Preţaţăla Răzvanşi Vidra,In B.I'. Hasdeu,Paginialese,cd.ett.,p. 337.
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