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Teatrul natiunii , 

Anca Haţiegan 

Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (în Transilvania) şi din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea (în Principatele Române), naţiunea a fost marea idee-forţă, 
o adevărată religie seculară, care a susţinut şi a mobilizat societatea românească până 
la sfârşitul Primului Război Mondial, cu prelungiri şi (noi) exacerbări în interbelic. 
Naţionalismul a cunoscut ulterior un reviriment în a doua etapă a perioadei comuniste, 
discutabil însă sub aspectul autenticităţii. În primele decenii de după 1989, naţiunea 
(fără să îşi piardă complet apologeţii) a avut parte de un tratament ambiguu, adeseori 
critic şi polemic, revenind, la fel ca amintirea unei iubiri ultragiate, mai degrabă sub 
forma unui contramit obsedant. 

Aşadar, preocuparea pentru defmirea şi afirmarea identităţii naţionale a imprimat 
culturii române, în intervalul de până la instalarea regimului comunist, ,,orientarea 
semantică" generală în diferite domenii, de la politică, istorie, filologie şi literatură la 
artele plastice, arhitectură, muzică şi teatru, traversând diversele curente de gândire şi 
artistice care s-au manifestat în toată această perioadă. Astfel, în secolul al XIX-lea şi 
în prima jumătate a secolului XX, în jurul mitului central al naţiunii s-a coagulat un 
imaginar specific, pe care îl vom numi în continuare, cu un concept preluat de la Gilbert 
Durand, ,,bazin semantic". 

Apariţia teatrului românesc profesionist în Muntenia şi Moldova în anii 1830 a fost 
posibilă printr-o acţiune concertată a boierimii mici şi mijlocii cu vederi progresiste, 
acesta fiind creaţia generaţiilor de intelectuali animaţi de ideile Revoluţiei Franceze. Este 
vorba despre paşoptişti şi precursorii lor, care s-au vrut a fi apostolii conştiinţei naţionale. 
În viziunea întemeietorilor săi, teatrul românesc ar fi trebuit să servească în principal 
ca un templu închinat naţiei. Actorii şi actriţele ar fi urmat să îndeplinească funcţia de 
misionari şi misionare ai noii religii constituite în jurul patriei zeificate. O fervoare 
cvasimistică a însufleţit primele reprezentaţii în limba română (din 1816 şi 1819), des
făşurate într-o atmosferă „ca în timpul misterelor", cum scria Edgar Quinet în Les 
Roumains (1857) în legătură cu întâiul spectacol de acest tip din Moldova. La fel ca în 
Occident, arzând însă etapele mult mai rapid, teatrul românesc s-a diversificat ulterior, 
trădându-şi parţial originile „religioase", fără a le uita însă complet şi revenind mereu 
asupra lor, la „chemarea" iniţială. 

Potrivit lui Gilbert Durand, durata unui bazin semantic are aproximativ 150 de ani. 
În cazul imaginarului românesc legat de naţiune, etapa primă, a „izvoarelor", ar cores
punde în această paradigmă celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea şi începu
tului secolului al XIX-lea (cu un decalaj între Transilvania şi Ţara Românească şi 
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Moldova), adică perioadei de trezire a conştiinţei naţionale, cu contribuţia majoră a 
Şcolii Ardelene. În acest interval a apărut prima trupă ambulantă de teatru românească, 
alcătuită, la sfârşitul anului 1755, de câţiva elevi ai şcolilor din Blaj, la iniţiativa pro
fesorului Grigore Maior (viitorul episcop unit). Au văzut lumina zilei cele dintâi tradu
ceri din dramaturgia universală, menite iniţial doar lecturii : Milosârdia lui Tit La 
clemenza, di Tito) şi Hosrois (Siroe) al doilea împărat a Persăi Siroe re di Persia) de 
Pietro Metastasio, transpuse în limba română în 1784 de postelnicul Alecu Beldiman şi 
diacul său Vasile din Corneşti după traducerile în neogreacă, sau Ahilefs la Schiro Achilie 
in Sciro, traducere din 1797) de acelaşi autor, în tălmăcirea paharnicului Iordache 
Slătineanu, tot din neogreacă. După dramele neoclasice ale lui Metastasio, în care pasi
unea amoroasă găseşte înţelegerea unor despoţi luminaţi, traducătorii români au fost 
atraşi de piesele lui Voltaire, presărate cu tirade înflăcărate contra tiraniei, de scrierile 
lui Vittorio Alfieri în aceeaşi linie, dar şi de comediile lui Moliere sau de melodramele 
dramaturgului austriac August von Kotzebue. Întâia traducere din Voltaire (Tragedia lui 
Orest, din 1820), de data aceasta după original, datorată de asemenea lui Alecu Beldiman, 
afişează pe copertă, pe lângă titlu, următoarea elocventă însemnare: ,,Cu învăpăiată 
dragoste spre procopsirea neamului românesc". Tot din această perioadă datează şi pri
mele încercări de compunere a unor texte dramatice în limba română, printre care 
celebra Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa, scrisă spre sfârşitul 
domniei Mariei Tereza (între 1777-1780) şi atribuită de unii cercetători lui Samuil Vulcan 
(1758-1839). Piesa se inspiră dintr-un eveniment istoric real, şi anume uciderea dom
nitorului moldovean Grigore al Iii-lea Alexandru Ghica de către turci în octombrie 1777, 
la intervenţia austriacă. Domnitorul executat se opusese anexării Bucovinei de Nord, pe 
care turcii au oferit-o austriecilor în 1775 ca răsplată pentru ajutorul acordat în războiul 
contra ruşilor. Despre implicarea şi interesul austriecilor în întreaga poveste nu se vor
beşte însă în piesă decât prin aluzii, având în vedere că aceasta urma să se joace într-un 
teritoriu controlat de habsburgi. Scenele grave alternează cu cele comice, burleşti, iar 
tragicul sfârşit al lui Grigore al Iii-lea este tratat aici în spirit ludic, cu accente groteşti. 
Având în vedere trăsăturile amintite, întâiul său editor, Lucian Drimba, a catalogat-o 
drept o "producţie dramatică de tip baroc, creată în genul Commediei dell'arte", tipică 
pentru „teatrul şcolar din veacul al XVIII-lea din Austria, Ungaria şi Transilvania, 
destinată a fi reprezentată în cadrul serbărilor carnavaleşti" ( Occisio Gregorii in Moldavia 
Vodae tragedice expressa, 1983, p. 55). Prin urmare, problema naţională şi-a făcut loc 
în dramaturgia românească încă de la începuturi, înainte ca aceasta să primească influ
enţa romantismului occidental, care a alimentat apoi din abundenţă mitologia naţiunii. 

În aceeaşi etapă, la Iaşi şi la Bucureşti s-au organizat primele spectacole în limba 
română din Principate: pastorala Mirtil şi Hloe, după Jean-Pierre Claris de Florian şi 
Salomon Gessner, reprezentată în 27 decembrie 1816 de nepoţii hatmanului Costache 
Ghica în casa acestuia, sub îndrumarea lui Gheorghe Asachi (1788-1869), respectiv 
Hecuba de Euripide, jucată în 1819 pe scena de la Cişmeaua Roşie de elevii lui Gheorghe 
Lazăr de la Colegiul Sfântul Sava, cu Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) în rolul pro
tagonistei. În spectacolul ieşean interpreţii au purtat costum popular, consacrat astfel ca 
element de recuzită aproape indispensabil reprezentaţiilor cu marcat caracter patriotic. 
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N. Iorga. G~ AwcAI co IIPQlJra{ fi !d(tor, 

Schill de decor de Gheorghe Asachi pentru spectacolul Mirtil li Hloe (1816), 
reprodusă dupl Iorga, 1912 

n. 

A doua etapll a bazinului semantic al naţiunii, denumit.ă de Gilbert Durand „desplr
ţirea apelor", ar putea corespunde cu. aproximaţie anilor 1830 şi 1840, în cursul cllrora 

atât în Ţara Româneasd, cit &i în Moldova, conflictul dintre „bonjuri5ti" &i boierii 
retrograzi, ,.ruginiti", cum îi numeau cei dintâi, a devenit ireductibil, la fel ca distanta 
dintre viziunile lor despre lume şi despre destinul Ţllrilor Rom1ne. în teatru, acest 
conflict s-a manifestat la scenl deschisll (la propriu) cu ocazia reprezentării piesei Ia,şii 
tn cam.aval de Vasile Alecsandri (1818-1890), care a avut premiera absolută tn 22 
decembrie 1845. Prietenii 5i susţinltorii autorului prezenti în salli au fost nevoiţi sll li 
ia apllrarea acestllia contra agti şi a unei parp a spectatorilor din protipendadă, iritaţi 
de pasajele critice la adresa moravurilor claselor conducltoare. Intervenţia prompt.ă 11i 
hotlrâtl a „bonjuri1tilor" a fost salvatoare. Incidente asemlnltoare, dar cu final nu la 
fel de fericit s-au mai semnalat pAnl spre sflrşitul deceniului, cAnd conflictul. pomenit 

anterior a erupt în ambele Principate sub forma Revoluţiei de la 1848, susţinutl de 
majoritatea oamenilor de teatru. ln această etapl a „despaqirii apelor" s-au infiintat 
primele şcoli rom.Aneşti de teatru, în care s-a format cea dint.Ai generaţie de actori români 
profesionişti. De asemenea, din această peri.oa.dl. se păstrează cel mai vechi afiş de 
teatru pe care apare inscripţi.onatl sintagma „ teatru naţional", tiplrit la Iaşi în 1837. 
Formularea circula insl de mai devreme, reglsindu-se &i în titulatura primei reviste 
rom!ncşti de teatru, Gazeta teatrului naJional (1835-1836). Cea dintti clJdire pe fron
tispiciul căreia a fost gravat! sintagma în cauză a fost teatrul ieşean din Copou, inaugu

rat în 1847. 
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În Transilvania habsburgică şi ulterior (din 1867) austro-ungară, românilor le-au fost 
zădărnicite consecvent încercările de a pune pe picioare o mişcare teatrală profesionistă 
şi de a edifica un teatru naţional, astfel încât aici au început să prolifereze, începând 
din anii 1830, societăţile "cantatoare" şi teatrale de diletanţi, adevărate focare de rezis
tenţă şi ofensivă naţională prin cultură. 

Etapa a treia, a „confluenţelor", o putem fixa în anii 1850, adică în deceniul la 
sfârşitul căruia s-a realizat Unirea Principatelor, cu concursul unor forţe externe, în 
primul rând al împăratului Napoleon al Iii-lea al Franţei. Din această etapă datează 
prima reprezentare alegorică a României dintr-un text dramatic, care i se datorează 
actorului, dramaturgului şi animatorului teatral Costache Caragiali (1815-1877), unchi 
al marelui scriitor I.L. Caragiale (1852-1912). O putem afla în prea puţin cunoscutul 
Prolog pentru inaugurarea noului teatru din Bucureşti, scris de Caragiali în 1852, cu 
ocazia inaugurării Teatrului cel Mare din capitala Ţării Româneşti. Textul nu a putut fi 
însă reprezentat, din cauza caracterului mult prea apăsat patriotic, care nu convenea 
autorităţilor vremii. Prologul lui Caragiali a rămas în manuscris până după moartea 
autorului, fiind publicat de Alecsandri în 1881 în revista Familia (nr. 14, 15/27 februa
rie). E de notat că alegoria lui Caragiali a fost compusă la doi-trei ani de la apariţia 
primelor reprezentări iconografice ale României, semnate de pictorii Constantin Daniel 
Rosenthal şi Gheorghe Thttarescu. Aceasta nu era însă chiar fără precedent în teatrul 
românesc : anterior, Asachi făcuse din Moldova natală un personaj dramatic feminin, 
,,Zâna Moldavii", într-un prolog compus pentru spectacolul de debut al elevilor Conserva
torului Filarmonic-Dramatic ieşean din 23 februarie 1837. Asachi îl înfăţişează pe Genius 
în postura de călăuză a Zânei Moldovei pe „petroasa cale" înspre muntele Parnas, unde 
îi aşteaptă Apollo şi "Muzile". La Caragiali acţiunea e mai complexă, iar distribuţia 
prologului mai bogată, incluzându-i, pe lângă România (personificată de o tânără femeie 
îmbrăcată în costum popular), pe Apolo cu muzele, pe Saturn şi Pama, zeiţa Vestirilor, 
alături de o numeroasă figuraţie compusă din spiritele „mai multor autori dramatici din 
şcoala clasică", ţărani şi ţărănci. Locul desfăşurării tabloului dramatic nu mai e drumul 
spre muntele Parnas, ca la Asachi, ci de-a dreptul Parnasul, unde, în cadrul şi veşmin
tele vechii Elade, se săvârşeşte de fapt un ritual cu rădăcini autohtone, care evocă 
străveziu bine-cunoscutul motiv al ursitoarelor din basmele românilor. La fel ca acestea 
din urmă, muzele din prologul lui Caragiali, la un semn al lui Apolo (în postura de 
preot-oficiant), îşi revarsă darurile asupra tinerei Românii proaspăt intrate în lumea 
artelor. Fapt tipic pentru epoca în care a fost scris, înţelesul denumirii de „România" 
glisează cu precauţie pe parcursul textului dinspre „ Ţara Românească" înspre „întreaga 
românime". Nenorocul lui Caragiali a fost că şi-a devansat timpul şi contemporanii, căci 
este limpede că autorul ar fi vrut să pună prin scenariul amintit piatra de temelie a unui 
veritabil Teatru Naţional, în înţelesul pe care acesta îl va putea ilustra pe deplin abia 
după Războiul de Independenţă, şi anume acela de instituţie fundamentală a statului, 
menită să cultive ideea de naţiune şi identitatea naţională. Nu a fost să fie. "Actul de 
botez" teatral-dramatic al României a rămas până în zilele noastre un document obscur. 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre prima lucrare cu caracter istoriografic dedicată 
teatrului românesc, Teatru NaJionale în Ţeara Românească, scrisă de Caragiali în 1855 
şi publicată abia în 1867. Este vorba de fapt despre un hibrid care combină autobiogra
ficul cu pamfletul şi cu elemente de istoriografie, ceea ce nu îi ştirbeşte însă deloc din 
interes sau importanţă. 
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Etapa a patra, ,,mamele fluviului" conform paradigmei lui Gilbert Duranct, ar putea 
corespunde anilor 1860 5i 1870, decenii în care dennroiJPa de România a fost înscrisă în 
Constituţia Principatelor Unite din 1866 şi în care s-a desfăşurat Rlzboiul de hldependenţă. 
Din păcate, nu s-a p!strat textul de la începutul acestei perioade care a stat la baza 
spectacolului cu prilejul clruia a putut fi vhutll în sfârşit pe secol prima reprezentare 
vie, în carne &i oase, a României. Intitulat 24 Ianuarie sau Unirea lărilor şi a tuturor 
partitelor, acesta a fost scris de actorul Mihail Pascaly (1830-1882), cel mai de seaml 
repre7.Ciltant al artei scenice romantice autohtone, fiind jucat cu ocazia sărbătoririi unui 
an de la Unirea Principatelor, în prezenta domnitorului Alexandru. Ioan Clml. Rolul 
României a fost interpretat de frumoasa Eufrosina Popescu, care avea în acel moment 

În aceastll etapă (începând din 1864) s-au desfăşurat primele turnee româneşti în 
Transilvania şi Bucovina (sub îndrumarea actorilor Fany Turdini, Mihail Pascaly şi Matei 
Millo), iar Teatrul cel Mare din Bucureşti a primit finalmente (în decembrie 1874) 
titulatura de „ Teatru Naţional". Drama istorică rnmllnea.scl a înregistrat primele realiuri 
notabile, ieşite de sub pana lui Alexandru Deplr!teanu (1835-1865) şi B.P. Hasdeu 
(1838-1907). Este vorba despre piesele Grigore-Vodtl, domnul Moldovei (1864), respec-

Rdzwm-Vodl (1867), rebote7.8.tll ulterior Rdzvan si Vidra (1869). Alecsandri şi-a 
adunat scrierile, inclusiv piesele de teatru, în bine-cunoscuta ediţie de Opere tipmtll în 
1875-1876. Spre sfârşitul etapei a debutat ca dramaturg, cu O noapte fu.rtunoasli (1879), 
Ion Luca Caragiale, cel care avea să deviol figura tutelad. a artei teatrale româneşti. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Etapa „amenajării malurilor,., adică a consolidlri.i bazinului semantic al naţiunii, ar 
putea fi fixatll în intervalul 1880-1918, în care au avut loc proclamarea Regatului 
Romlln.iei, Rlzboaiele Balcanice 1i Primul R!zboi Mondial, încheiat pentru România cu 
înfăptuirea Marii Uniri. Teatrul românesc a cunoscut în acest interval o perioadă de 
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înflorire firă precedent. Aceasta a fost epoca marilor actori (Grigore Manolescu, 
Aristizza Romanescu, Constantin N ottara, Ag1ae Pruteanu, State Dragomir, IonBrezeann, 
Agatha Bârsescu ş.a.). Tot acum s-au pus bucle regiei româneşti modeme, prin activi
tatea lui Paul Gusty (1859-1944), Alexandru Davila (1862-1929) sau I.L. Caragiale (care 
supraveghea fi conducea montarea pieselor sale la premieră). Comediile acestuia din 
urmi, Conul Leonidafală cu reacţiunea (1880), D-ale carnaMlului (1885), dar mai cu 
seaml O scrisoare pierdutd (1884), l-au propulsat pe autor în prim-planul viepi culturale 
româneşti. Recunoaşterea deplini avea să vină însă mai târziu. După multe căutări, 
mitologia naţionali şi-a glsit expresia dramatici cea mai adecvatll, matură, în primul 
deceniu al secolului XX, în piesele istorice Vlaicu Vodă (1902) şi Apus de soare (1909), 
doul vârfuri ale speciei datorate lui Davila, respectiv lui Barbu Ştetlnescu Delavrancea 
(1858-1918). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirorn/carti/-/carte/7388. 

Tot la începutul veacului, din sânul „religiei" nap.unii (îmbrlpşatl în secolul prece
dent atât de paşoptişti, cât p de junimişti, aşa cum a demonstrat în scrierile sale Z. Ornea) 
a început sll creascl din ce în ce mai ameninţltor şi sll se desprindll. .,erezia" naponalistl, 
etnicistă, rasistl, care avea sll provoace în cele din urmă o adevlrată schismă între 
europenişti şi autohtonişti. Într-o primă fazi- mai precis, începând din 1904 - curentul 
naţionalist extremist a fllcut din teatru terenul &lu predilect de luptll, cele mai importante 
fi mai grave confruntlri petrecbdu-se în primlvam anului 1906 şi în toamna anului 1913. 
Pretextul l-au constituit unele m.anifestlri teatrale denunţate de nationaJifti drept anti
româneşti, din cauza caracterului lor cosmopolit. Astfel, în 13 martie 1906, în piaţa din 
fata Teatro.lui Naţional din Bucureşti, aflat sub conducerea lui Al. Davila, a avut loc o 
manifestaţie studenţeasci menită sl bruieze un spectacol în limba franceză programat 
în seara aceea. Spectacolul era organizat de societatea de binefacere „Obolul", condusl 
de sora lui Alexandru Marghiloman, cu concursul unor membri ai protipendadei bucu
reştene. Incidente asemllnltoare mai avu.seserl loc în trecut, dar cel din 13 martie a fost 
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unul deosebit de violent, soldându-se cu mulţi rl.ni.ţi şi cu im.portante pagube materiale. 
IBterior, o parte din elita culturalii. românead şi-a exprimat solidaritatea cu Nicolae 
Iorga (1871-1940), principalul instigator al studenpmii. De la preluarea direcţiei revis-

Sdm.tmdtond (în 1905), profesorul se afla într-o continui campanie îndreptam împo
triva celor care, în opinia sa, prejudiciau limba şi cultura naponall. Dupl evenimentele 
din 13 martie, această campanie avea sl ia o turnurll politici din ce în ce mai accentuatl, 
ducând la constituirea „Frlţiei bunilor români", prin joncpunea forţelor iorghiste cu 
mişcarea naponalistl iniţiată de A.C. Cuu la laşi. Nu la multi vreme s-a produs şi ruptura 
dintre Iorga şi redactorii SIJmlJnlJtorului, nemultumiti de direcpa în care ewluau lucrurile. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

hţtps://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388 . 

Un alt scandal de proporpi a fost provocat în 1913 de încercarea de reluare, la Teatrul 
Naponal din Bucureşti (sub al doilea directorat al lui Davila), a spectacolului Manasse 
(1900) de Ronetti-Roman (1853-1908), scriitor român de origine evreiascl. Ridicând 
problema căsătoriei int.eretnice şi a integrkii evreilor în societatea româneascil, drama 
lui Ronetti-Roman iscase controverse inel de la apariţie şi de la cele dintâi reprezentatii 
(premiera absolutl a piesei a avut loc la Teatrul Naponal din Iaşi, în 12 martie 1901). 
Acestea s-au întept după premiera de la Teatrul Naponal din capitală, din 5 februarie 
1905. Elogiată de o parte importantl a criticii şi a publicului, foarte apreciată inclusiv 
de exigentul I.L. Caragiale (de altfel bun prieten cu autorul), Manasse i-a atras în schimb 
dramaturgului duşm.lni.a anumitor cercuri din propria comunitate, potrivnice curentu.lui 
asimilapom.st, dar mai ales a cercurilor române5ti de dreapta. Tonul l-a dat Sămănătond 
printr-o serie de cronici ostile, pentru ca apoi lucrurile să degenerez.e şi să se ajungă şi 
în acest caz la manifestap.i în stradă. În 1913, studentimea întărâtată a reuşit sll obţin.li 
în douil rânduri suspendarea spectacolului programat de Davila. Nu era prima oară când 
se întâmpla acest lucru, dar acum reacţiile au fost mai îndârjite şi de o parte, şi de alta, 
iar polarizarea publicului a fost 11i mai evide.ntl. Fbrnimi de la cazul Manasse, A.C. Cuza, 
„apostolul" antisemitismului românesc, a funnulat într-o anexă la a doua şi a treia ediţie 
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a studiului său pseudoştiinţific Na/ionalitatea în artă (publicat iniţial în revista Făt-Frumos 
în 1905, iar apoi în volum în 1908, 1915 şi 1927) cele „trei condiţii primordiale" pe 
care, în opinia profesorului ieşean, trebuia să le îndeplinească orice piesă de teatru 
pentru a putea „pretinde să fie jucată pe scena unui «Teatru Naţional»": 1) ,,Să nu 
reprezinte idealuri, caractere, zicem, tendinti potrivnice sentimentelor naţionale"; 
2) ,,Să nu jignească simţul decentei şi esteticei naţionale"; 3) ,,Să fie scrisă în cea mai 
curată limbă naţională" (Cuza, 1927, pp. 194-195). Bineînţeles că A.C. Cuza găsea că 
Manasse „păcătuieşte din acest întreit punct de vedere", fiindcă „reprezintă tendinti, 
idealuri şi caractere iudaice", ,,jigneşte simţul nostru estetic şi de cuviinţă, prin porno
grafii jidoveşti" şi „este scrisă într-o limbă pocită, jargon, conform cu mentalitatea 
jidovească a autorului ei" (Cuza, 1927, p. 195). În 1915, piesa lui Ronetti-Roman a 
primit şi o interesantă replică dramatică, După moartea lui Manasse, semnată I. Pârvu 
(Ciuin), un pseudonim al scriitorului evreu Adrian Verea (1876-1944). Aceasta din urmă 
pare să susţină teza antiasimilationiştilor şi să confirme aprehensiunile personajului 
Manasse din piesa lui Ronetti-Roman, care se opusese vehement căsătoriei nepoatei sale, 
Lelia, cu românul Matei Frunză. Mariajul celor doi sucombă sub presiunea mediului 
viciat de suspiciunea reciprocă dintre români şi evrei şi de manifestările antisemitismu
lui agresiv (încarnat în După moartea lui Manasse de odiosul Tănase Frunză, copie în 
negativ a intratabilului Manasse, lipsită de tragismul acestuia). Autorul adânceşte însă 
în mod abil perspectiva, făcând ca drama socială în care e angrenată existenţa cuplului 
Lelia-Matei să fie dublată de una de tip ibsenian (prefigurată în piesa lui Ronetti-Roman), 
în linia feministă a Casei cu păpuşi 

,,Sectanţii" naţionalismului împins la extremă nu se mulţumeau însă să „apere" 
principalele scene ale ţării exclusiv de textele considerate dăunătoare şi în contradicţie 
cu „specificul naţional", ci îşi puseseră în gând să le ferească şi de prezenta actorilor 
de altă etnie, principalii vizaţi fiind interpreţii de origine evreiască. Prin proteste scrise 
şi scandaluri în stradă sau în sălile de spectacol, aceştia dintâi au reuşit în mai multe 
rânduri să obţină îndepărtarea de pe scenele teatrelor naţionale a elementelor alogene. 

După Marea Unire din 1918, principalul obiectiv naţional fiind atins, o parte a lumii 
româneşti a început să privească spre alte orizonturi. Pe măsură ce statul român îşi 
consolida instituţiile, mitul naţiunii îşi pierdea din forţă, raţionalizându-se. S-a intrat, 
prin urmare, în faza formării „deltelor", bazinul semantic al naţiunii tăcând acum 
numeroase meandre. ,,Numinozitatea elementului mitic" (ca să păstrăm terminologia lui 
Durand), ocultată o vreme, avea să reizbucnească însă curând ca un „torent devastator" 
la suprafaţă, fiind „redirijată" asupra lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul mişcării 
legionare interbelice. Acesta a atras adepţi, de-a dreptul hipnotizaţi, şi în rândul oame
nilor de teatru, precum actriţa şi regizoarea Marietta Sadova şi soţul ei, regizorul şi 
teatrologul Haig Acterian (care a implicat, în calitate de director, Teatrul Naţional din 
Bucureşti în rebeliunea legionară din ianuarie 1941, montând pe acoperiş megafoane 
prin care s-au difuzat mesaje în favoarea acesteia). 

Pentru teatrul românesc, perioada dintre cele două războaie mondiale a fost una de 
mare efervescenţă creatoare şi de tatonări. Dramaturgia s-a diversificat. Tematica naţională 
începea să pară depăşită : ,,nu mai vrem piese preistorice cu costume de epocă şi boieri ce 
stau în picioare şi ţin discursuri patriotice", clama C. Tavernier în Contimporanul 
Ion Vinea (nr. 55-56, 1925). Simptomatică e dispariţia cvasitotală în interbelic a piese
lor alegorice închinate ţării, care cunoscuseră o adevărată vogă înainte de Primul Război 
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Mondial. Ultima creaţie notabilă de acest tip a fost Poemul Unirei (1921) de Zaharia 
Bârsan (1878-1948), compus de autor sub impresia evenimentelor de la sfârşitul războiului 
şi jucată în premieră la Teatrul Naţional din Bucureşti în 24 ianuarie 1919, împreună cu 
Învierea lui Ştefan cel Mare (1912) de Nicolae Iorga. Piesa s-a jucat apoi în cursul 
turneului simbolic efectuat de Teatrul Naţional din Bucureşti, cu începere din 25 aprilie, 
în treisprezece localităţi din Transilvania proaspăt eliberată. ,,Sceneta alegorică" a lui 
Bârsan deschidea de fiecare dată reprezentaţiile. Tot cu Poemul Unirei s-a inaugurat, în 
1 decembrie 1919, prima stagiune românească a Teatrului Naţional din Cluj. În 2 iunie 
1922, gazeta clujeană Patria publica însă următoarele rânduri: ,,«Poemul Unirei» nu 
mai impresionează nici pe cutare sergent, cu atât mai puţin pot să atragă pe un intelec
tual piesele cu atmosferă de «revistă» patriotică". Cronicarul care dădea necruţătorul 
verdict era nimeni altul decât tânărul şi „insurgentul" Lucian Blaga (1895-1961), adică 
tocmai autorul care avea să reorienteze şi să revitalizeze piesa cu tematică naţională în 
etapa discutată. Scriitorul îşi tăcuse deja debutul în dramaturgie cu „misterul păgân" 
Zamolxe (1921), de o uluitoare modernitate, care a cunoscut doar o singură montare în 
timpul vieţii lui Blaga, în 1924, şi nici aceea în original, ci în traducere maghiară Uucată 
la Teatrul Maghiar din Cluj). De altfel, noutatea viziunii şi limbajului teatral din primele 
piese ale lui Blaga (după Zamolxe au urmat Tulburarea apelor în 1923, apoi Fapta 
Înviere şi în 1925) i-a dăunat autorului, ,,determinând violente reacţii de respin
gere din partea criticilor consacraţi, împiedicând accesul la rampă al textelor, nu numai 
la vremea scrierii lor, ci şi mult timp după aceea, prin încetăţenirea unor prejudecăţi 
stăruitoare" (Modola, 2017, p. 154). Lovindu-se de acest zid de neînţelegere, scriitorul 
şi-a temperat propensiunea spre experiment în piesele ulterioare (Meşterul Manole 

Cruciada copiilor din 1930, Avram Iancu Arca lui Noe din 1944 şi 

Anton Pann din 1945). Totodată, el şi-a revizuit (faţă de ediţiile princeps) piesele de 
tinereţe în cele două volume în care şi-a adunat Opera dramatică (1942), renunţând, din 
nefericire, la anumite îndrăzneli de expresie şi de construcţie dramatică. Prea târziu 
însă, căci poetul şi filosoful îl eclipsau deja (în mod nedrept) pe dramaturg, alimentând 
neînţelegerea pomenită. În ciuda receptării defectuoase (chiar dezastruoase) din epocă, 
Lucian Blaga a reuşit să îşi ducă la bun sfârşit proiectul teatral şi să realizeze, în decurs 
de doar câţiva ani, una dintre cele mai ambiţioase epopei dramatice autohtone, ,,sur
prinzând momente-cheie ale istoriei şi culturii româneşti", turnate - cu intenţie recupe
ratoare, în sensul umplerii decalajelor - în „forme corespondente celor din apusul 
Europei", revizitate în spiritul modernităţii (Modola, 2017, p. 12). Pe căile deschise de 
el au mai păşit apoi şi alţii: în primul rând, Adrian Maniu (1891-1968), Vasile Voiculescu 
(1884-1963), Dan Botta (1907-1958) şi, ceva mai târziu, discipolul său Radu Stanca 
(1920-1962), ale cărui piese au avut un destin aproape la fel de contorsionat din cauza 
ingerinţelor politicului. Ironia face că în prologul la Avram Iancu - una dintre puţinele 
piese ale scriitorului jucate cu foarte mare succes în timpul vieţii sale -, Blaga aduce 
în scenă patru personaje feminine simbolice care par a fi reminiscenţe din Poemul Unirei 
al lui Bârsan (în care România le adună în jurul său pe fiicele venite din toate cele patru 
zări, încarnări ale provinciilor locuite de români). E vorba de bătrâna cu carabină, un 
fel de ghicitoare şi vrăjitoare a satului, precum şi sfântă ocrotitoare a neamului, şi de 
cele trei tinere care vestesc apariţia protagonistului dintr-o pasăre ce „cată să se facă 
om". Un alt personaj, Moţul, i se adresează Babei cu apelativele „Muma pădurii, muma 
noastră, muma rumânilor". (Cu toate acestea, Blaga afirmă într-o epistolă în legătură 
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Avram Iancu că „tragedia m-a interesat în primul rând şi nu instinctele noastre patri
otice".) 

Interzisă într-o primă fază a regimului comunist, care se voia internaţionalist, şi 

înlocuită în principal cu tema luptei de clasă, problematica naţională a revenit în actu
alitate odată cu primele tentative ale liderilor comunişti români de desprindere de 
Moscova, adică spre sfârşitul perioadei dejiste. În epoca naţional-comunismului ceauşist, 
piesa istorică a cunoscut un mare reviriment, dar majoritatea textelor nu tăceau decât 
să ilustreze tezele partidului, gonflând adeseori mitologia naţională până la grotesc. 

Ca o reacţie la deformările şi exagerările protocroniste, la naţionalismul-kitsch, 
festivist şi de decor al anilor 1980-1989, în primele decenii postcomuniste dramaturgii 
români au abordat problematica naţiunii cu mefienţă, supunând-o unui aspru tratament 
demitificator. Ţara devenise pentru ei o „tară" (Radu Macrinici, T/Ţara mea, 1998), 
„Dracula-land" (Saviana Stănescu, Apocalipsa gonflabilă, 2000), un „complex" (Mihaela 

Complexul România, 2007). ,,Dacă România ar fi conectată la un tablou mare 
de comandă, i-aş da pur şi simplu foc", replica personajului Rolando din Stop the Tempo 
(2003) de Geanina Cărbunariu, rezumă atitudinea unei întregi generaţii. 

În Istorie şi mit în conştiinţa românească, Lucian Boia a încercat să identifice „marile 
configuraţii mitice în jurul cărora s-a cristalizat şi a evoluat conştiinţa naţională" a româ
nilor : originile, continuitatea, unitatea, figura Celuilalt şi personajele mitificate care alcătuiesc 
„panteonul" naţional. Le putem urmări „la lucru" şi în dramaturgie. Astfel, concepţia 
despre originile exclusiv latine ale poporului român, care a predominat până pe la 1860, 
se regăseşte şi la dramaturgii români din primele generaţii : la Asachi şi Caragiali în pro
logurile amintite, în dramele istorice ale lui Asachi inspirate de figura lui Petru Rareş 
(din 1837, 1853 şi 1863), la Nicolae Istrati (1818-1861) în drama Mihul. O trăsătură 
din rezbelul lui Ştefan cel Mare cu Matei Corvin, regele Ungariei (1850), la Gheorghe Tăutu 
(1823-1885) în Berchea (1865) sau la Dimitrie Bolintineanu (1819-1872) în Mărirea şi 
uciderea lui Mihai Viteazul (1868). Savuroasa dramă „mito-literară" Preambulul hronico
istoricesc, cu numele Şincai şi Samuil Clain în Câmpi Elisului, şi întră alţi şi un nemernic 
de la Arad (1844), mai cunoscută sub titlul de Monumentul Şincai-Clainian, scrisă de 
profesorul arădean Alexandru Gavra (1797-1884), un admirator înfocat (şi editor) al cori
feilor Şcolii Ardelene, este însă de departe piesa care valorifică şi amplifică cel mai mult, 
mitologizând la tot pasul, teza latinităţii poporului român şi a continuităţii romane pe 
aceste meleaguri (şi, implicit, a unităţii sale). Acţiunea acesteia se petrece „în Ungurie, 
în peşterea lui Trophonius din Livadia, în Românie, Moldavia, la poala Olimpului, şi-n ceea 
lume", iar pretextul amplei desfăşurări de forţe îl constituie hotărârea a trei „gentlemani" 
transilvăneni de-a asista la căsătoria unui amic de peste munţi, din Ţara Românească, 
cu o tânără cu rădăcini moldoveneşti. Intriga mundană este dublată de una în sfera 
,,supranaturalilor" (zeităţile Antichităţii greco-latine), care, la porunca lui Joe (Jupiter), 
pregătesc o mare adunare „unde se va arunca soarte strănepoţilor romanilor pe viitor" 
şi unde „şi-or lua răsplătire şi fruntaşi istorici ai românilor: Şincai şi S. Klein". 
Mercure şi Data (adică soarta) sunt puşi de Joe să pregătească pomenita sărbătoare, care 
va avea loc în „mezopuntul" Moldoromâniei. În această întreprindere, ei se însoţesc la 
un moment dat cu zeiţa Minerva, care are astfel ocazia să descopere tărâmurile locuite 
de români (văile lui Bercule, Ulpia Traiana ş.a.m.d.), toate pline de vestigii, ,,monu
mente romane, inscripţii, spărturi de capişte împrăştiate ici şi coale", care dovedesc că 
românii sunt urmaşii colonizatorilor romani şi „îţi aduc aminte că calci pe pământ sfânt, 
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înundat cu sânge eroicesc roman". O pledoarie pentru continuitatea urmaşilor Romei în 
Dacia se găseşte şi în Văduva Carpaţilor (1879) a lui Tăutu, fiind atribuită unui personaj 
din veacul al XV-lea. (Anacronismele de acest tip abundă, de altfel, în dramaturgia de 
dinaintea Primului Război Mondial.) În 1906, la împlinirea a 40 de ani de la urcarea 
pe tron a lui Carol I, originea romană şi continuitatea poporului român au fost reafirmate 
prin ridicarea Arenelor Romane din capitală, care aveau şi funcţiunea de teatru de vară. 
În cadrul festivităţilor de inaugurare, care au inclus o mare expoziţie, s-a jucat, în regia 
lui Davila şi în prezenţa capetelor regale, o alegorie compusă de Vasile Leonescu şi 
T. Duţescu-Duţu, cu titlul extrem de sugestiv Povestea neamului de la Traian la Carol I. 
106-1906 (din care au fost publicate în acelaşi an prologul "în 16 cântări" şi, separat, 
o serie de versuri). În Carmen Saeculare (1909) de Şt.O. Iosif (1875-1913) şi D. Anghel 
(1872-1914), alt omagiu alegorico-dramatic dedicat regelui Carol I, Doina (personaj 
care simbolizează continuitatea românilor la nord de Dunăre) conversează, lângă ruinele 
unui templu roman, cu fluviul Danubiu. Martorii istoriei românilor şi ai faptelor de 
glorie ale marilor eroi ai neamului fac să se desfăşoare sub ochii spectatorilor parada 
acestora din urmă. În 1927, la aniversarea Unirii Principatelor, Mircea Dem. Rădulescu 
a publicat Făuritorii, o piesetă alegorică destinată teatrului şcolar, care îi preamăreşte 
pe artizanii României, de la soldaţii căzuţi în Războiul de Independenţă şi în Primul 
Război Mondial la marile personalităţi istorice (Cuza, Kogălniceanu, Brătianu, regele 
Ferdinand ş.a.). Pieseta, în care apar şi zânele Transilvania, Bucovina şi Basarabia, se 
încheie cu o apoteoză pe tema latinităţii românilor, al cărei protagonist e împăratul roman 

Prestigiul Daciei mitice a început să crească simţitor după 1870 (Hasdeu fiind una 
dintre personalităţile responsabile pentru acest lucru). Ca urmare, teza despre originile 
poporului român a fost reelaborată (şi în lumina noilor cercetări ştiinţifice), în sensul 
recunoaşterii aportului moştenirii dacice la formarea sa. Se vorbea tot mai des despre 
dubla filiaţie a poporului român, despre sinteza daco-romană. Fascinaţia lui Mihai 
Eminescu (1850-1889) pentru Dacia este bine-cunoscută. Scriitorul a încercat să îi dea 
expresie dramatică într-o piesă intitulată Decebal, concepută între 1871-1873 şi rămasă 
în stadiu de proiect, la fel ca Pacea pământului vine s-o ceară, desprinsă, după toate 
aparenţele, din cea dintâi. În ambele fragmente păstrate, personajele raisonneur (laromir, 
respectiv Celsus) se lansează în caracterizări mitopoetice ale "specificului" popoarelor 
roman şi dac (ultimul văzut ca stihial, sălbatic şi copilăros, aşa cum îl va descrie mai 
târziu şi Cioplitorul grec în 'Zamolxe de Blaga). În Pacea pământului vine s-o ceară 
Eminescu reia motivul consacrat de paşoptişti al zidului de apărare constituit de strămoşi 
la marginea lumii apusene, numai că aici acest rol este atribuit dacilor (şi nu urmaşilor 
Romei, precum în celebrul poem Sentinela romană al lui Alecsandri) : "Un mur e acest 
popor contra Asiei întregi, contra ginţilor ei, care se mişcă asemeni nisipului zburător 
al pustielor", îi atrage atenţia Celsus Împăratului Romei. În fragmentul Povestea 
tat cândva în timpul studiilor sale preuniversitare, Eminescu îl face pe Ştefan cel Mare, 
ridicat ca un spectru din mormânt, să declame despre "ideea sântă a Daciei unite" şi 

"ideea re-nviată a Ulpiei Traiana/ A Daciei bătrâne, a Daciei romane". În timpul 
Războiului de Independenţă, la Teatrul Naţional din Bucureşti s-a reprezentat Visul 
Dochiei (în original Le revede Dochia, 1877), un poem alegorico-dramatic mobilizator 
compus sub influenţa ultimelor evenimente de Frederic Dame (1849-1907) şi tradus 
imediat în româneşte de D. Ollănescu-Ascanio şi Theodor Şerbănescu. Punctul de pornire 
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al acestuia e legenda însoţirii dintre cuceritorul Daciei, împăratul roman Traian, şi 

Dochia, fiica regelui Decebal, adică unul dintre miturile fondatoare ale românilor care 
susţin ideea dublei lor filiaţii. Protagonistele poemului, Dochia şi România, alcătuiesc, 
de fapt, un singur personaj cu două feţe - una întoarsă spre trecut, alta care priveşte 
spre viitor. România se străduieşte să o smulgă pe mama sa din somnul în care aceasta 
încearcă să îşi aline suferinţele de veacuri şi să-i redea speranţa în soarta ţării. În cele 
din urmă, va reuşi să obţină de la Dochia binecuvântarea pentru ostaşii care se pregătesc 
să-i înfrunte pe turci. Dialogul dintre cele două femei are loc pe vârfurile Carpaţilor, 
de unde pot fi cuprinse cu ochii toate teritoriile locuite de români. (Aşadar, templu 
montan al naţiei în loc de templu al artelor, ca la Asachi şi Caragiali ; ideal naţional în 
loc de ideal încă preponderent estetic, precum la aceiaşi autori. Schimbarea de decor e 
semnificativă pentru viteza cu care s-a impus „religia" naţiunii în decurs de doar câteva 
decenii.) În figuraţia Visului Dochiei apar şi câteva personaje feminine, îmbrăcate în 
costum popular, care încarnează Banatul, Transilvania, Bucovina şi Basarabia (provincii 
aflate, la ora aceea, sub stăpânire austro-ungară şi rusească). Scenografia şi recuzita 
tipice alegoriilor dramatice ale naţiunii erau deja fixate în liniile lor esenţiale. În răspăr 
cu opinia majorităţii, Eminescu a catalogat însă prompt piesa în Timpul 
lungă de declamaţii asupra lui Ştefan, Mircea, Mihai Viteazul, care se sfârşeşte prin 
defilare de dorobanţi şi vânători". Mai aproape de zilele noastre, criticul literar Florin 
Faifer a observat că „piesa lui Dame are o flagrantă asemănare, uneori până la identi
ficare, cu poemul în versuri Dacia şi România de Basiliu P. Rădulescu" (în 
20 mai 1977). În Diurpaneu, ultimul Decebal al Daciei (1879) de I.N. Şoimescu 
(1826-1890), de fapt o tragedie despre pieirea lui Decebal, Ad.alia, sora regelui şi pre
oteasa Dochiei, înzestrată cu darul anticipaţiei, vede cum din cele „două trunchiuri", 
roman şi dacic, ,,ieşi-vor tineri arbori". Ultimele poeme dramatice ale lui Alecsandri, 
Fântâna Blanduziei (1884) şi Ovidiu (1885) (mai cu seamă finalul), ilustrează de ase
menea, la modul metaforic-mitizant, ideea sintezei daco-romane. Premiera bucureşteană 

Fântânei Blanduziei a fost un adevărat eveniment. Parte din imensul succes repurtat 
de autor în epocă cu această piesă se explică prin aceea că personajul principal feminin, 
sclava Getta (care va fi eliberată prin intervenţia protagonistului, poetul latin Horaţiu), 
este în realitate tot o reprezentare alegorică a naţiei, chiar dacă una „camuflată". La fel 
ca Dochia lui Dame, Getta trimite la originile geto-dacice ale românilor. Ea îl iubeşte 
pe Gallus, relaţie care, în viziunea francofilului Alecsandri, voia să simbolizeze strânsa 
alianţă a românilor cu urmaşii galilor romanizaţi. În interbelic, dacismul a cunoscut o 
nouă vogă, care reflecta tensiunile din ce în ce mai accentuate dintre autohtonişti şi 
europenişti (autohtoniştii preferând să pună în valoare moştenirea locală, traco-getică, 
şi nu pe cea a colonizatorilor romani, percepuţi ca străini de tradiţia acestor pământuri). 
,,Revolta fondului nostru nelatin", celebrul articol al lui Blaga împotriva exclusivismu
lui latin (publicat în Gândirea, nr. 10, 15 septembrie 1921), ce constituia totodată „un 
preambul justificativ la Zamolxe", aşa cum observă Z. Ornea, a contribuit din plin la 
reaprinderea pasiunii pentru daci. Ulterior, Blaga a simţit nevoia să se delimiteze şi de 
exagerările „dacopaţilor". ,,Fondul nostru nelatin", încarnat de personajul Zamolxe din 
piesa omonimă, îşi află corespondentul în „dionisiacul" lui Nietzsche, aşa cum l-a 
definit filosoful german în Naşterea tragediei din spiritul muzicii (1872), în timp ce 
„dominanta" latină are un corolar în principiul „apolinic". Dacă Blaga imaginează, în 
„misterul păgân" 'Za,molxe, momentul inaugural al spiritualităţii româneşti (a celei mai 
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rezistente dimensiuni din substrat), Adrian Maniu închipuie în Lupii de aramă (1929) 
sfârşitul lumii dacice, de proporţii cosmice, proiectat de asemenea în mit. În schimb, 
în comedia Titanic vals (1932), Tudor Muşatescu (1903-1970) îşi numeşte personajele 
Dacia, Traian, Decebal, Sarmisegetuza, cu vădită intenţie ironic-demitizantă. Ele însele 
iau distanţă critică faţă de aceste prenume. 

Evul Mediu timpuriu a fost o altă sursă de inspiraţie pentru dramele originilor etnice 
şi ale întemeierii poporului român, precum sceneta alegorică Dragoş Mihul 

Văduva Carpaţilor de Tăutu, Optum (1897) de Aron Densuşianu (1837-1900) 
Molda (1892) lui N.A. Bogdan (1858-1939). În piesa neterminată Bogdan Dragoş 

caracterizată de o atmosferă de basm ( ce compensează puţinătatea documentelor istorice), 
se vede din nou efortul lui Eminescu de a crea o epopee şi totodată o mitologie naţională. 
Autorul exploatează în acest scop atât elemente de folclor, cât şi surse livreşti (Shakespeare, 
Schiller, Goethe ş.a.). 

În ce priveşte mitologia generată de teza despre unitatea poporului român, aceasta a 
"explodat", cum era şi firesc, în preajma Unirii Principatelor, când au apărut o mulţime 
de piesete prounioniste (terminate îndeobşte cu o simbolică horă şi/sau cu tablouri vivante, 
cu îngeri, voievozi, femei alegorice în costume naţionale, benzi tricolore, stindarde, flori etc.) : 
Zmărăndiţa, fata pândarului (1855) de I. Dumitrescu-Movileanu, Cinel-Cinel (1857) şi 
Păcală şi Tândală (1857) de Alecsandri, canţonetele - dedicate „naţiunii române" -
Munteanul (1857) şiMilcovul (1858) de Eugeniu Carada, O noapte pe ruinele Târgoviştei 
sau Umbra lui Mihai Viteazul (1857) de Petru Grădişteanu, Visul unui român (1857) de 

Viitorul României (1859) de Pascaly, Moş Trifoi sau Cum-ţi aşterne aşa-i 
dormi (1859) de Iorgu Caragiali (1826-1894) sau Trâmbiţa Unirii (1857) şi Serbătoarea 
naţională (1859) de C.D. Aricescu (1823-1886). Majoritatea sunt glose pe marginea 
motivului, cu conotaţii religioase, al renaşterii sau (re)învierii României. În 1863, prin 
Voichiţa de Românie (1863), Asachi pleda pentru depăşirea disensiunilor dintre românii 
din Moldova şi Ţara Românească şi unirea lor contra duşmanilor externi. În intervalul 
1867-1868, Bolintineanu a publicat o serie de drame istorice, contribuind masiv, pe 
tărâm teatral, la întărirea miturilor naţiunii. Piesele lui (în care trama politică, eroică, 
se împleteşte adeseori cu cea erotică) sunt profund îndatorate istoriografiei româneşti 
romantic-paşoptiste, cu toate exagerările şi deformările sale. Scriitorul le atribuie per
sonajelor o conştiinţă naţională modernă, proiectând asupra trecutului concepţiile vea
cului său. Astfel, în Mihai Viteazul condamnat la moarte (1867) şi mai ales în După 
bătaia de la Călugăreni (1868) şi Mărirea şi uciderea lui Mihai Viteazul se vorbeşte 
despre datoria protagonistului de a realiza „România mare", de a-i uni pe români şi de 
a aduce „România la vechea sa mărire". În Ştefan cel Tânăr, alt proiect dramatic aban
donat de Eminescu, la care autorul a lucrat între 1869 şi 1871, boierul patriot Luca 
Arbore invocă visul-viziune lăsat moştenire de Ştefan cel Mare urmaşilor : ,,Eu văd o 
stâncă albă, o stâncă de argint/ Lucind prin veacuri negre, pin moarte mări lucind/ 
Acea sublimă stâncă ce stă cu capu-n cer/ E-unirea românimii. .. ". În pieseta alegorică 
(antidinastică) Cuza-Vodă (1882) de Alexandru Macedonski (1854-1920), protagonistul 
are în noaptea premergătoare alegerii sale ca domn un vis premonitoriu, în care i se 
arată umbrele strămoşilor glorioşi, un ţăran dezrobit, umbrele trădării şi morţii, precum 
şi „Ţările-Unite", întruchipate de două tinere femei. Petru Rareş, protagonistul 
Luceafărului (1910) lui Delavrancea, ultima piesă din trilogia Muşatinilor, este condus 
în acţiune de aceeaşi viziune a unităţii tuturor teritoriilor locuite de români. Primul 
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Război Mondial a provocat o nouă "explozie" a piesetei de ocazie cu tematică unionistă: 
Poemul Unirei de Bârsan, Prin jertfă la Unire (1923) de Alfred Moşoiu etc. 

Ivită din mijlocul popoarelor creştine ale Europei în secolul al XVIII-lea, religia 
naţiunii are, asemenea creştinismului, pe de o parte, sfinţii, apostolii, profeţii, martirii 
şi eroii ei, care constituie tot atâtea verigi între „credinciosul" de rând şi patria divini
zată, iar, pe de altă parte, o serie de vrăjmaşi: trădătorii (" vânzătorii de ţară"), duş
manii declaraţi şi nedeclaraţi, apostaţii sau marii şi micii păcătoşi. Primii alcătuiesc 
,,panteonul" naţional, celorlalţi le sunt rezervate iertarea sau infernul. Există şi o geo
grafie simbolică generată de cultul naţiunii : unele puncte privilegiate pe hartă care 
îngăduie viziunea paradisiacă a ţării întregi sau, la polul opus, depărtarea, străinătatea, 
care pot însemna iadul. Reprezentările naţiunii sunt de regulă feminine (Germania, 
Britannia, Marianne ş.a.), căci ideea naţională, care îşi are originea în comunităţi poli
tice preponderent sau exclusiv masculine, presupune o convergentă a sentimentului 
patriotic şi a erotismului (Landes, 2001, p. 80). Menirea acestor reprezentări este să 
stimuleze sentimentele de dorinţă şi ataşament (filial ori pasional, sau chiar filial-pasi
onal, oedipian) ale cetăţenilor faţă de naţiune - o noţiune prea abstractă pentru a putea 
aprinde imaginaţia maselor în absenţa acestor reprezentări, care se adresează direct 
simţurilor. De aceea, în dramaturgia românească (la fel ca în artele noastre plastice), 
naţiunea are în general tot chip feminin, asemenea suratelor sale din apusul Europei. 
Adoratorii săi o plasează deasupra familiei şi a prietenilor. lată, de pildă, ce îi spune 
Florica, fiica lui Mihai Viteazul, mamei sale, în Moartea lui Mihai Viteazul la Torda 
(1854) de C. Halepliu: "Este foarte adevărat că tot omul trebuie să-şi iubească întâi pe 
Dumnezeu, dar îndată după Dumnezeu, mamă, vine patria ! Ea are dreptul după 
Dumnezeu, pentru că este al doilea Dumnezeu al fiecăruia". Amorule şi el subordonat 
datoriei faţă de patrie, după cum dovedeşte următorul schimb de replici din Voichiţa de 
Românie a lui Asachi: "Cadrat: Eu iubesc pe Mina, a mea mireasă, ce are să 
fericească a mele zile, dar de asemenea iubesc patria mea. Oare cum aş putea eu fi 
fericit, dacă patria aş vedea gemând în fine? Dorito Mină, să nu te întristez de a mea 
departare, în ziua în care eram a ni întruni înaintea sântului altar ! / Mina (plângând) : 
Eu plâng de despărţire, dar totodată te conjur ca lacrimile mele să nu te reţie de la 
datorie a apara ţara./ Cadrat: Dacă toate femeile române sunt însufleţite de asemenea 
sentiment bărbătesc, apoi fiii unor asemene mume nesmintit vor triumfa în cauza cea 
sacră a patriei". În acelaşi sens se exprimă şi un personaj din Trâmbiţa Unirii 
atunci când îşi felicită soţia pentru sentimentele sale prounioniste: ,,Bravo, draga mea 
Marie ! Trăiască secsul frumos ! / Cu femei ca voi o ţară are viitor glorios ! / Romanii 
fură eroici căci au avut mame bune ; / Imitaţi, dame române, pe ale voastre străbune ! ". 
În paradigma naţiunii, maternitatea încetează, aşadar, să fie concepută drept o ipostază 
privată, devenind un serviciu de utilitate publică, de care urmează să beneficieze în 
primul rând ţara. Astfel, personajele masculine din dramele istorice ale lui Bolintineanu 
suferă de un veritabil complex al "mumei", care - la fel ca în poezia despre Muma lui 
Ştefan cel Mare (1865) - nu pregetă să îşi trimită fiii la moarte pentru binele patriei. 
Ea sancţionează drastic orice moment de ezitare şi orice abatere din partea lor de la 
îndeplinirea datoriei faţă de ţară. În termeni freudieni, "muma" îndeplineşte la Bolintineanu 
funcţia de „supraeu" al personajului principal masculin. În Mărirea şi uciderea lui Mihai 
Viteazul, de pildă, Maica Theodora i se adresează protagonistului cu aceste cuvinte : 
„Eu, care ţi-am dat viaţa, şi creştere, şi nume,/ Voi zice ; te-am dat ţării când ai venit 
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în lume,/ Precum fecioara sântă pe dulcele Isus/ Cum a venit în lume la templu l-a 
depus./ Să mori dar pentru ţară" etc. Observaţia anterioară se poate extrapola. ,,Virile" 
şi "politice", cum le-a catalogat E. Lovinescu într-un eseu din 1915, personajele femi
nine din dramaturgia românească a secolului al XIX-lea par menite, în marea lor majo
ritate, să stimuleze pe toate căile şi, la nevoie, să biciuiască voinţa bărbatului. ,, Urmează-ţi 
misiunea cu bărbăţie, căci aceleaşi visuri de fericire şi mărire pentru neamul român le 
fac şi eu în adâncul inimii mele ... ", îl îndeamnă, în cuvinte ce promit mult mai mult 
decât enunţă, fiica boierului Hârzobeanu, Elena, pe Radu, prietenul ei din copilărie 
ajuns gazetar bonjurist (incomod pentru guvern), în Boieri şi ciocoi (1875) de Alecsandri. 
Mai directă şi imperativă, stăpânită de un sentiment al urgenţei, o viitoare mireasă se adre
sează bărbatului iubit, în Virtutea străbună (1864) de Costache Dimitriade (1831-1885), 
astfel: ,,Voi ca patul meu de nuntă să fie făcut din steagurile ce ai luat de la vrăjmaşi". 
Trebuie spus că Lovinescu avea în vedere în eseul său în primul rând personajele femi
nine setoase de mărire şi putere, precum Vidra lui Hasdeu, Doamna Clara a lui Davila 
sau Ringala lui Victor Eftimiu (1889-1972), dar dominantele caracteriale identificate de 
el se regăsesc şi la cele devotate cultului naţiunii. Caragiale ironizează tipologia în cauză 
prin intermediul Miţei Baston din D-ale carnavalului. În Femeia, titlul din urmă al 
piesei care se intitula iniţial Domni/a Rosanda şi care a cunoscut mai multe versiuni 
(1865-1868), Hasdeu s-a ambiţionat să creioneze portretul femeii ideale: protagonista, 
fiica domnitorului Vasile Lupu, îşi sacrifică dragostea vieţii pentru binele ţării, acceptând 
o căsătorie a contrecreur, dar avantajoasă din punct de vedere politic. Anca, sora lui 
Vlaicu din capodopera lui Davila, face, la cererea fratelui său, un sacrificiu asemănător. 
Dar şi bărbaţii sunt gata să îşi jertfească familia pentru ţară, precum domnitorul 
Timişanei, Optum, din drama omonimă a lui Aron Densuşianu, cu acţiunea plasată „pe 
la a. 1031 d. Chr. ". Acesta nu s-ar da înapoi să îşi trimită unica fiică la moarte, căci: 
"Viata mea şi-acelor la cari le-am dat viaţă/ N-ajung în fata ţerei nici cât un cap de aţă". 

Nu e greu de ghicit cine figurează printre eroii naţiei în dramaturgia românească de 
până la cel de-al Doilea Război Mondial: o serie de domnitori şi de ostaşi (ultimii nu 
neapărat cu model identificabil în realitate) dedicaţi apărării ţării cu sabia sau puşca în 
mână. De la Asachi, întemeietorul dramei româneşti istorice - specie care, alături de 
comedie, a dominat dramaturgia autohtonă până în perioada interbelică - , nu s-au păs
trat, din păcate, piesele Mihai Vodă Viteazul (1827) şi Dragoş, întâiul domn suveran al 
Moldovei (reprezentată pe 26 august 1834), ale căror titluri vorbesc însă de la sine. În 
Serbarea păstorilor moldoveni (reprezentată în 1834) şi în Petru Rareş (1853, cu o primă 
variantă, care nu s-a păstrat, din 1837), Asachi celebrează figurile unor oşteni. Prin 
Sărbare ostăşască (1834), păstrată în manuscris, Matei Millo (1814-1896), viitorul mare 
actor, pe atunci încă elev de pension, punea prima piatră la temelia piedestalului pe care 
i l-a ridicat lui Ştefan cel Mare dramaturgia românească. Ştefan şi hatmanul Arbore, 
evocaţi de un „suptofiţer" din nou-înfiinţata miliţie naţională (fapt petrecut sub domnia 
lui Mihail Sturdza, căruia îi era închinată piesa), se ivesc din nori şi stârnesc entuzias
mul patriotic al audienţei. Potrivit istoricului teatrului Teodor Burada, în 1847 s-a jucat 
la Iaşi Tabloul lui Ştefan-Vodă compus de Asachi, în care o copilă „a venit în zbor, sub 
formă de înger, şi a încoronat pe Ştefan cel Mare", momentul fiind „precedat de înfă
ţişarea celor patru anotimpuri, îmbrăcate în costume naţionale". Cam pe când debuta 
Millo în Moldova, Heliade-Rădulescu concepea piesele Mihai Viteazul Mircea şi Vlad 



59

 de 

, 

TEATRUL NAŢIUNII 

Ţepeş, rlmase însl în stadiu de proiect. Figura lui Mihai Viteazul se bucurl de un trata
ment eroizant şi în piesele istorice ale lui Bolintineanu (în care apare şi ideea martiriului 
domnitorului pentru ţari). în drama Bogdan-vodiJ (multi!. vreme consideratll. pierdut.A şi 
publicată abia în 1963), pe care Ioan Slavici (1848--1925) a terminat-o prin 1876, pro
tagonistul, tatll lui Ştefiul cel Mare (prezent, la rândul slu, tn piesll.), este prezentat tot 
ca un erou (şi victiml, totodatl, a propriei demnitll.ţi), însl cu o emfazl mult mai reţinu.tl, 
antideclamatorie. Dacă dramele istorice ale lui Bolintineanu ţin încă de etapa exalt:Arii 
romantice, piesa lui Slavici aparţine unei noi mze, mai problematizante, ale clrei roade 
s-au decantat în dramaturgia istoricl româneascl mult mai bine dupl 1900. Un exemplu 
notabil este Vlaicu Vodd a lui Davila, în care abilit:Aple diplomatice ale domnitorului 
(modelat, se pare, după chipul regelui Carol I) se dovedesc mai eficiente decât eroismul 
în luptl. Construcpa de adâncime a personajului trimite însl la un tipar mitic, cel în 
care eroul trece proba umilinţei inaint.e sl ias! la liman învingltor (vezi şi Modola, 
1983, p. 54). Figuri complexe de eroi-domnitori gAsim şi la Delavrancea (Petru Rareş 
în LllceqfiJrul), Iorga (Mihai Viteazul, 1911) sau Mihail Sorbul (1885-1966) (Ion Vodl 
cel Cumplit în Letopiseţi, 1914). în capodopera lui Davila figureazl şi junele Mircea, 
viitorul domnitor muntean, prezentat ÎD1r-o primi versiune a piesei în culori nu tocmai 
luminoase. Publicul a reactiOllat negativ la aceast:A veniune, neacceptând ca o figurl 
emblematică a istorici naţionale sl fie demitnatll. şi obligându-l pe autor sl refilcll textul. 
Din aceeaşi pricini (viziunea dezeroizantl), Praznicul calicilor şi SiJracul poptl ! 
Sorbul (ambele publicate în volum în 1916) au avut parte de o primire foarte rece la 
aparipe, iar piesa Ringala (1915) a lui Eftimiu a fost scoasă prematur de pe afiş, ,.plcl
tuind" prin înd~ de la ist.oria consemnatll. în letopiseţele Moldovei. Davila plJ.
nuise de fapt să scrie o trilogie, care ar fi trebuit să cODţinA piesele Vlaicu VodiJ Dan 
Vodă 11i Mi~a cel BtltrlJn. Nu a reu11it sl1 o n:alize7.e decât pe prima. La rândul slu, 
Delavrancea pllnuise sl1 compun!, pe lângl trilogia sa moldoveneascl, şi una munteană, 
dedicatl figurilor lui Mircea cel Batrân, Vlad Ţepeş 5i Mihai Viteazul.. Alecsandri proiectase 

Stânga : scenl din prima productie a piesei Vlaicu Vodil de Al. Davila (1902); 
dreapta: portret al lui AI. Davila (1862-1929) costumat în Vlaicu Vodl 

(imagini reproduse în Vasiliu, 1965) 
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şi el mai devreme o trilogie inspirată de trei figuri istorice : Joldea, Lăpuşneanu şi 
Despot. A scris doar despre ultima. Samson Bodnărescu (1840-1902) şi-a dorit să scrie 
o trilogie despre urmaşii lui Alexandru cel Bun. Eminescu visa să scrie un "dodecame
ron dramatic" închinat dinastiei muşatine ş.a.m.d. Epopeea naţională a fost, aşadar, o 
adevărată obsesie pentru dramaturgii români (sub influenta modelelor antice şi medievale, 
dar şi a dramelor istorice ale lui Shakespeare sau Schiller). Se poate citi în această 
preocupare un veritabil complex identitar, de inferioritate în raport cu marea cultură 
occidentală. 

Eroii de rang inferior sunt mult mai numeroşi în dramaturgia românească. Printre 
ei găsim: boieri patrioţi (mult mai des după 1900, când s-a produs o schimbare de 
optică privitoare la rolul acestei clase conducătoare), precum Vornicul Bucioc din piesa 
omonimă (1868) a lui V.A. Urechia (1834-1901), Tomşa din Despot-Vodă (1879) de 
Alecsandri, banul Miked, spătarul Dragomir şi Costea Muşat din Vlaicu Vodă 
Davila, Luca Arbore din Viforul lui Delavrancea, Coman din Ringala lui Eftimiu şi 
mulţi alţii ; haiduci (până la un punct Răzvan din Răzvan şi Vidra Jianu 
din piesa omonimă de Leonescu şi Duţescu-Duţu etc.); soldaţi participanţi la Războiul 
de Independenţă (vezi de Gr. Ventura şi La, Plevna de George Sion, ambele 
din 1877; Peneş-Curcanul, 1903, de Leonescu şi Duţescu-Duţu etc.) sau la Primul 
Război Mondial (Dezertorul de Sorbul); revoluţionari ('Zorile, 1907, de Şt.O. Iosif; 
Tudor Vladimirescu, 1921, de Iorga), capi de răscoală (Horia, 1891, de Ghiţă Popp). 
În Vlaicu Vodă a lui Davila, comportamentul cel mai eroic, până la sacrificiul de sine, 
îl are Român Grue, care încarnează simbolic poporul român. Trecând de la registrul 
grav la cel comic (grotesc), merită amintită scena veselului parastas al Margaretei din 
Gaiţele (1932) lui Alexandru Kiriţescu (1888-1961), în care familia decedatei intonează 
marşul Ferentarului din vremea Războiului de Independenţă (imortalizat de Bolintineanu). 

Figura eroului-martir sau pur şi simplu a martirului pentru naţie i-a „bântuit" pe 
dramaturgii români de la începuturi. În Occisio Gregarii, chiar dacă uciderea domnito
rului e prezentată în registru comic, "vânzătorii" lui Ghica sunt trataţi de "Iude", ceea 
ce nu mai lasă nici un dubiu cu privire la semnificaţia morţii celui dintâi. Grigore Vodă 
din piesa omonimă a lui Depărăţeanu se prezintă neînarmat în fata celor despre care ştie 
că l-ar putea omorî, punându-şi toată nădejdea în Dumnezeu. (În ciuda titlului piesei, 
el este însă doar un personaj secundar în drama lui Depărăţeanu, chiar dacă unul cu 
mare greutate.) O piesă despre Ghica Vodă, domnul Moldovei (1899) a scris şi Sofia 
Nădejde (1856-1946), una dintre pionierele dramaturgiei româneşti feminine. Figuri de 
domnitori-martiri mai apar şi în piesele lui Bolintineanu, de pildă, Postelnicul Constantin 
Cantacozin Brâncovenii şi Cantacozinii (ambele din 1868). Cea mai reprezentativă 
figură de acest tip se găseşte însă în Apus de soare 
care, în "câteva note" din 1909, Caragiale a definit-o cât se poate de exact: "Apus de 
soare este o dramă în genul aşa-numitelor Mistere sacre ale Patimilor Domnului, un gen 
teatral, care are o foarte apropiată înrudire cu genul de pictură numitfresc". Ştefan cel 
Mare, protagonistul piesei lui Delavrancea, este surprins de autor în trei ipostaze care 
îi subliniază în egală măsură măreţia : de erou al neamului, de Christ (martirizat de 
bătrâneţe şi boală) şi de patriarh venerat de toată Moldova (văzută ca o mare familie 
ţărănească). Atmosfera "specific naţională" este realizată aici prin fuziunea dintre ima
ginarul istoric, cel creştin şi cel rural. Şi alţi dramaturgi au mai încercat, înaintea lui 
Delavrancea, să pună cele trei tipuri de imaginar să conlucreze la conturarea unui imaginar 
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naţional specific, dar nici unul dintre ei nu a reuşit să o facă la nivelul performanţei 
artistice atinse în Apus de soare. Dovadă a percutantei piesei şi a rezistentei sale la proba 
timpului stă discursul testamentar adresat naţiei de regele Mihai, în 2011, de la tribuna 
Parlamentului României, încheiat cu o parafrază a celebrelor replici ale lui Ştefan din 
monologul de la finalul penultimului act : ,, Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan, care v-a 
fost baci până la adânci bătrâneţe ... că Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a 
mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri ş-a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul 
vecilor ... ". (Regele Mihai : ,,Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii 
noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri".) Sunt fraze 
intrate în patrimoniul naţional. După Delavrancea, Iorga şi Blaga au dat dramaturgiei 
române cele mai pregnante figuri de eroi-martiri ai naţiei, primul în piesele Învierea lui 
Ştefan cel Mare (1912), Constantin Brâncoveanu (1914) şi Cantemir Bătrânul (1920), 
iar al doilea în Avram Iancu. În aceeaşi tipologie se înscriu şi răsculaţii ardeleni din 
pieseta într-un act Se face ziuă (1914) de Bârsan, care evocă evenimentele din 1784. 

O figură aparte este cea a eroului care luptă sau pătimeşte pentru naţie în plan cul
tural, precum Andrei Mureşanu din proiectele dramatice ale lui Eminescu (care, într-o 
primă variantă, e gata să înfrunte divinitatea în numele naţiei), Gheorghe Lazăr din 
piesa omonimă a lui Iorga, sau Moşneagul (ca păstrător şi martir al spiritualităţii româ
neşti ancestrale) şi Popa ( care traduce catehismul în limba română) din Tulburarea 
apelor a lui Blaga. În Serenadă din trecut (cu premiera în 1917, apărută în volum în 
1921), Dem. Rădulescu (1889-1946) face din Petru Cercel un mesager al culturii occi
dentale pe pământ muntean, înfrânt de inerţia tradiţiilor locale. Autorului i s-a reproşat 
că falsifică istoria, transformând un personaj negativ într-unul pozitiv. Un conflict 
asemănător schiţase şi Alecsandri în Despot-Vodă, abandonându-l însă pe parcurs. 
Mesageră a culturii occidentale e, într-o oarecare măsură, şi Doamna Clara din Vlaicu 
Vodă a lui Davila, pe care autorul o condamnă însă rară drept de apel pentru vina de a 
fi înfruntat datinile locului. 

În dramaturgia istorică românească de până la 1900, cea de inspiraţie shakespeariană 
şi romantică (hugoliană), se poate observa o predilecţie a celor mai buni autori pentru 
antieroi, aventurieri, personaje obscure, individualiste, care îngăduie o mai mare liber
tate de creaţie. Dramaturgia „specificului naţional", axată pe figuri sanctificate de 
mitologia naţională, puternic ancorate în comunitate, avea să se cristalizeze mult mai 
bine sub influenta celui de-al doilea val romantic din cultura română, altfel spus, a 
neoromantismului. Astfel, în piese ca Răzvan şi Vidra Despot-Vodă 
Alecsandri sau (mult subevaluata) Gaspar Graţiani, domnul Moldovei (1888) de Slavici, 
protagoniştii sunt modelaţi după figurile unor personalităţi excentrice din istoria româ
nilor, rară impact major asupra destinelor ţărilor pe care le-au condus vremelnic. 
Apartenenţa lor la altă etnie decât cea românească le îngăduie autorilor să problematizeze 
condiţia străinului în raport cu ţara: ,,Nu-i cu dreptul de-a zice că-i străin/ Acel 
care pentru ţeara ce l-a primit cu bine/ E gata să jertfească tot sângele din sine./ Străin 
este acela crunt, orb, nelegiuit/ Ce-nfige-n rana ţării cuţitul otrăvit ! ", susţine Despot. 
(Interesant e că aceste replici au fost scrise în timpul domniei „străinului" Carol I.) Am 
ajuns, prin urmare, la secţiunea care îi priveşte pe duşmanii naţiei. Cotropitorii turci, 
poloni, maghiari sau nemţi apar în ipostaza de duşmani externi ai românilor într-o 
mulţime de piese istorice din perioada discutată (de la începuturi până în preajma celui 
de-al Doilea Război Mondial), rareori beneficiind însă de portretizări pregnante şi bine 
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individualizate. Dintre excepţii se pot aminti Imbrohorul (turc) din Grigore-Vodă, dom
nul Moldovei de Depărăteanu, cuplul Doamna Clara - Kaliany din Vlaicu Vodă 
Davila (care reprezintă interese străine, maghiare şi catolice în Ţara Românească), 
neamţul Schwalbe din Dezertorul lui Sorbul sau Ringala din piesa omonimă a lui Victor 
Eftimiu (care reprezintă interese poloneze şi mai ales catolice în Moldova). O figură 
aparte, de mare forţă dramatică, este cea a pătimaşei evreice Sara din Gaspar Graţiani, 
domnul Moldovei de Slavici, care e în stare să declanşeze o invazie otomană în Moldova 
doar pentru că iubirea pentru domn i-a fost ultragiată. Există câteva piese care prezintă 
luptele fratricide dintre români, mai precis dintre Ţările Române dezbinate, ca Voichiţa 
de Românie Ştefan Gheorghe Vodă (1868) a lui Bolintineanu, însă mult 
mai numeroase sunt cele ce se axează pe conflicte interne, care se repercutează negativ 
asupra întregii naţii. Fratricidul, la propriu, se întâlneşte în drama istorică Ilie Vodă 
(1888) a sumbrului Bodnărescu, cel admirat de Eminescu pentru imitaţiile sale după 
Shakespeare, precum şi în Doamna lui Ieremia (1912) de Iorga. Începând cu Moartea 
lui Radu VII de la Afumaţi (1854) de I.N. Şoimescu, disensiunile dintre domn şi boieri 
au devenit o constantă a dramei istorice autohtone. Aceasta e populată de o galerie vastă 
de boieri venali şi ambiţioşi, de la vistiernicul Barbu Văcărescu! şi logofătul Belu, din 
puternica dramă-pamflet Barbul Văcărescu[, vânzătorul ţării ... (1828) de Iordache 
Golescu (1768-1848), la boierii complotişti, în frunte cu vornicul Bogdan din Grigore
Vodă, domnul Moldovei a lui Depărăţeanu, vornicul Moţoc (prezent atât la Bolintineanu, 
cât şi la Alecsandri, în dramele dedicate lui Despot Heraclidul, sau la Bodnărescu, în 
Lăpuşneanu Vodă, 1878), ori celebrul trio Ulea - Stavăr - Drăgan din Apus de soare 
şi duoul Bilăe - Ieremia Golia din Letopiseţi a lui Sorbul, ca să amintim doar câteva 
nume. Nu lipsesc din galeria atentatorilor la binele naţiei nici figurile de doamne sau 
domnitori, ca Grigore Vodă Ghica din piesa anterior pomenită a lui Iordache Golescu, 
Ştefan Vodă "cel Berbant" (adică Ştefan Rareş) din piesa omonimă a lui Bolintineanu 
(1868), imortalizat şi de Eminescu (în proiectul dramei Ştefan cel Tânăr), Iosif Vulcan 
(în Ştefan Vodă cel Tânăr, 1893) sau Delavrancea (în Viforul), Doamna Maria din 
Postelnicul Constantin Cantacozin a aceluiaşi Bolintineanu, Lăpuşneanu şi Doamna 

Lăpuşneanu Vodă a lui Bodnărescu, Doamna lui Ieremia din drama 
omonimă a lui Iorga etc. În Ochiul, o piesă scrisă de Radu Stanca prin 1945 şi publicată 
abia după moartea autorului, în 1985, protagonistul, inspirat de figura lui Bogdan al 
Iii-lea (poreclit „cel Chior" sau „cel Orb"), urmaş al lui Ştefan cel Mare la tronul 
Moldovei, pierde în luptă, odată cu organul vederii, şi clarviziunea de conducător, antre
nându-şi ţara în (de)căderea sa. ,,Ochiul" e aici o metaforă a ambivalentei umane, precum 
şi a destinului ostil, "orb" la suferinţa oamenilor. Povestea imposibilă de dragoste care 
constituie de fapt intriga piesei poate fi citită şi în cheie alegorică, drept ilustrare a 
incompatibilităţii dintre domn şi ţară. În fine, o categorie aparte de duşmani interni ai 
naţiei o reprezintă străinii stabiliţi printre români, identificaţi ca atare în dramaturgia 
românească pe criterii etnice şi/sau religioase. Grecii (fanarioţii şi urmaşii lor) şi evreii 
sunt grupurile etnice cel mai des înfierate şi ridiculizate în dramaturgia românească de 
până la Primul Război Mondial. Dacă în pamfletele dramatice ale lui Iordache Golescu 
despre „starea Ţării Româneşti" fanarioţii şi domnii sau boierii pământeni sunt pictaţi 
la fel de acid, la aproape un secol distanţă, în opera dramatică a lui Iorga balanţa înclină 
net în favoarea ultimilor. În viziunea lui Grigore Vodă, domnul Moldovei din piesa 
omonimă a lui Depărăţeanu, grecii şi evreii se fac în egală măsură vinovaţi, alături de 



63TEATRUL NAŢIUNII 

boierii locali, de jaful care pustieşte ţara. De notat că Depărăteanu (principalul emul 
autohton al lui Victor Hugo) înregistrează, poate pentru prima oară în dramaturgia 
românească, manifestările agresive ale antisemitismului şi, mai precis, ale antiiudais
mului. Aşadar, autorul păstrează un oarecare echilibru în reprezentarea străinului, într-o 
piesă altfel nescutită, în această direcţie, de clişee (preluate de la acelaşi Hugo). Evreica 
Rebeca, personaj care ocupă un loc important în dramă, e portretizată cu simpatie (spre 
deosebire de tatăl ei, pentru care tentaţia banului se dovedeşte mai puternică decât dra
gostea paternă). Ceea ce o „absolvă" însă în ochii autorului pe Rebeca e faptul că aceasta 
se arată gata să treacă la creştinism ca mulţumire adusă cerului atunci când îşi vede 
iubitul salvat de la moarte. Eftimiu a montat piesa lui Depărăteanu în premieră absolută 
la Cluj, în debutul stagiunii 1927-1928 (aşadar la foarte multă vreme după ce a fost 
tipărită), scurtând cu această ocazie textul şi eliminând tocmai personajul Rebecăi, ceea 
ce spune multe cu privire la atmosfera epocii interbelice. Dacă piesa lui Depărăteanu a 
circulat mulţi ani în manuscris, bucurându-se doar de un succes de prestigiu, melodrama 
Lipitorile satelor de Alecsandri (adaptată după o piesă franţuzească în 1860 şi publicată 
în volum în 1863) a avut parte, în schimb, de o imensă popularitate în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, mai cu seamă în interpretarea lui Millo (care a şi transformat-o 
într-un vodevil, intervenind asupra textului). Personajele negative ale piesei (,,lipitorile") 
sunt un arendaş grec, un cârciumar evreu şi un argat sârb dintr-un sat moldovean. Faptul 
că răzăşul Vântură-Ţară distinge între grecii „de treabă", patrioti, şi cei care batjocoresc 
„numele de grec prin fapte mârşave" şi care sug „sângele românului" nu schimbă foarte 
mult impresia lăsată de accentele xenofobe ale piesei, deloc singulare în opera drama
turgului (vezi şi Boieri şi ciocoi, de pildă) şi la contemporanii săi. De altfel, un proiect 
de piesă abandonat de Alecsandri se intitulează sugestiv Năvălirea jidanilor, fragmentul 
păstrat vorbind despre infiltrarea evreilor în Moldova şi încercarea lor de a o acapara 
prin orice mijloace. Schimbând şi adâncind perspectiva, într-o foarte interesantă piesă 
din 1914, intitulată Jidanul, Rebreanu surprinde drama identitară a unui evreu care, 
pentru a putea avea o carieră, îşi mistifică identitatea, devenind astfel un avocat de 
succes în Bucureşti, pentru ca la final, când adevărul iese la iveală, să se trezească 
suspendat între două lumi, respins atât de români, cât şi de evrei. În rătăcirea sa, Mendel 
(alias Mihail sau Mişu) e gata la un moment dat să se alăture Ligii Antisemite, cu sco
pul de a intra în parlament (ca „bun român"). Va descoperi că nu e singurul evreu cu 
un astfel de traseu şi cu o biografie falsificată, dar, mai puţin abil, va eşua, aşa cum am 
anticipat, între cele două tabere. În ce îi priveşte pe romi, aceştia sunt reprezentaţi în 
dramaturgia românească în ipostaze mai degrabă comic-negative sau pur şi simplu 
comice, nefiind percepuţi ca o ameninţare reală la adresa naţiei. Doar Răzvan al lui 
Hasdeu are anvergura şi capacitatea de a influenţa destinul maselor, însă figura extrem 
de complexă a acestui personaj desfide încadrările, fără să i se poată însă nega patrio
tismul. Protagonistul percepe în mod dureros depărtarea de ţară, în acest sens piesa fiind 
oarecum înrudită cu Un domn pribeag (1912) de Iorga şi Aripi frânte (1925) de A.D. 
Hertz, drame ale exilului perceput ca blestem şi pedeapsă, ambele inspirate de figura 
urmaşului văduvit de tron al lui Petru Şchiopul. Surprinzător de modernă de fapt, drama 
lui Hasdeu poate fi citită ca povestea unor marginali care înfruntă prejudecăţile sociale 
de rasă, gen şi clasă şi încearcă să îşi depăşească condiţia, reuşind într-un final să 

antreneze o întreagă ţară în aventura lor. Mult mai convenţională, în toate privinţele, 
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este drama istorică Femeia, tot de Hasdeu, în care grecii de la curtea lui Vasile Lupu 
sunt foarte prost văzuţi. Apelurile la toleranţă interetnică sunt puţine în dramaturgia 
românească de până la instalarea comunismului. Citabile sunt Sărbătoarea câmpenească 
(1837) a lui Heliade-Rădulescu şi Ţiganii (1856) de Asachi, dar mai ales Ringala 
Eftimiu (câteva scene) sau, din interbelic, comedia sentimentală Take, Ianke şi Cadîr 
(1932) a lui Victor Ion Popa (1895-1946). 

Un rol deosebit de important în identificarea şi demascarea duşmanilor interni ai 
ţării îi revine, în paradigma naţionalistă, comediei. Aceasta a fost percepută de la înce
put de dramaturgii români drept un important mijloc de asanare şi îndreptare a mora
vurilor societăţii. Iniţial, ţintele sale predilecte au fost "stricătorii" de limbă curată 
românească (franţuzomanii, apoi reprezentanţii curentului latinizant, snobii cu pretenţii 
intelectuale, grecii, evreii, romii ş.a.) şi imitatorii modei occidentale, adică propagato
rii "formelor fără fond". Se pot cita în acest sens piesele lui Costache Pacea (Comodia 
vremii, 1833), Costache Bălăcescu (O bună educaţie, 1845), C. Caragiali (Îngâmfata 
plăpămăreasă sau Cucoană sunt, 1846; O soare la mahala sau Amestecul de dorinţi 
1847), Millo (Un poet romantic, 1850; Baba Hârca, 1851), Alecsandri (Iorgu de la 
Sadagura sau Nepotu-i salba dracului, 1844; ciclul Chiriţelor, inaugurat în 1852), apoi 

Orthonerozia, 1871-1872, rebotezată ulterior Trei crai de la răsărit) ş.a. 

Comedia s-a apropiat însă destul de repede şi de zona politicului, atacând demagogia, 
corupţia, clientelismul, despotismul, reacţionarismul, venalitatea claselor conducătoare. 
În Occisio Gregorii ... sau în satirele dramatice ale lui Iordache Golescu se făcuse deja 
această legătură cu politicul, care a fost ulterior bătătorită, până la apariţia Scrisorii 
pierdute a lui Caragiale (capodopera genului), de Alecsandri (prin piese ca laşii în 
carnaval şi Rusaliile, 1860; drama-comedie Zgârcitul risipitor, 1860; dialogul politic 
Păcală şi Tândală; ,,cânticelele comice" Clevetici, ultra-demagogul, 1860, Sandu 
Napoilă, ultra-retrogradul, 1860, Ion Păpuşăriul, 1864), Dumitrescu-Movileanu (Două 
sute de galbeni sau Păhărnicia de trei zile, un fel de cronică a anului revoluţionar 1848), 
Iorgu Caragiali (Aspirant la deputăţie, 1876), Iosif Vulcan (Alb sau roşu ? , 1872) etc. 
După O scrisoare pierdută de Caragiale, comedia politicianistă a mai înregistrat unele 
realizări notabile, în descendenţă caragialiană, semnate de Eftimiu (Inspectorul broaş
telor, 1922; Omul care a văzut moartea, 1928), Rebreanu (Apostolii, 1926) şi Muşatescu 
Titanic Vals; ... eseu, 1933). În Apostolii, Rebreanu îi denunţă pe falşii apostoli ai 

religiei naţiunii veniţi din Vechiul Regat, după Marea Unire, să-i „evanghelizeze" pe 
ardeleni, de fapt să profite de pe urma naivităţii şi sentimentelor lor patriotice prost 
investite. Mitică Ionescu, o lichea simpatică şi totodată un impostor (replică asumată a 
caragialianului Mitică Popescu), câştigă încrederea doamnei Harincea pretinzându-se 
descendent al lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare. Urmarea e că doamna Harincea 
doreşte neapărat să şi-l facă pe Mitică ginere. 

Opera dramatică a autorului Scrisorii pierdute constituie un capitol aparte în istoria 
teatrului românesc. Se poate vorbi despre un bazin semantic sau un imaginar specific 
caragialian, desprins din "albia" imaginarului teatral naţional şi care, odată revărsat în matcă, 
i-a redesenat traiectoria şi malurile. Asemenea contemporanilor săi, Caragiale a fost 
obsedat de problema naţională, dar şi-a păstrat mereu simţul critic şi luciditatea, res
pingând demagogia patriotardă şi refuzând să alunece pe panta naţionalismului extremist : 
"Nu ne batem joc de România şi de românism, vorbe care se pronunţă şi se scriu cu un 
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singur rrromânism şi de Rrromânia , nu de popor, vai de capul lui ! , 
râd destul atâţia de el!, ci de poppor, ba câteodată şi bobbor, când e rromânul «supă
rat» şi răguşit de supărare" (,,Moftul" în faţa opiniei publice, 1893). Astfel, într-o epocă 
de hipertrofie a mitologiei naţionale, Caragiale a îndrăznit să creeze o contramitologie, 
definind specificul naţional prin cuvântul „moft". Din Cetăţeanul turmentat el a tăcut, 
cu ajutorul unui interpret de excepţie, "simbolul unui popor întreg" (vezi articolul dedi
cat de autor actorului Ion Brezeanu, din 1898). Nu e de mirare, prin urmare, că acuzele 
de „tendinţe antinaţionaliste" (în termenii lui Hasdeu din raportul său defavorabil dra
maturgului) l-au urmărit toată viaţa, culminând cu faimoasa intervenţie acuzatoare a lui 
Dimitrie Sturdza la decernarea premiului „I.H. Rădulescu" al Academiei Române (1891). 
Posteritatea nu a fost nici ea mai îngăduitoare din acest punct de vedere cu „grecul" 
Caragiale - vezi serialul publicat în interbelic de N. Davidescu sub titlul „ Ultimul ocu
pant fanariot sau inaderenţa lui Caragiale la spiritul românesc" (Cuvântul liber 
3 august şi nr. 52, 2 noiembrie 1935 şi Familia, nr. 1, ianuarie 1936). Autorul şi-a văzut 
adeseori opera răstălmăcită sub efectul distorsionant al „religiei" naţiunii. În legătură 

O noapte furtunoasă (huiduită la premieră) i s-a imputat, de pildă, că ridiculizează 
o organizaţie patriotică de tipul gărzii civice. După premiera Năpastei (1890), întâmpi
nată cu răceală, dramaturgului i s-a reproşat caracterul „viril" al eroinei, despre care 
s-a zis că încarnează un tip neromânesc, ce nu are nimic de-a face cu femeia şi cu ţăranca 
autohtone. În acest context, apariţia piesei-colaj 100 de ani. Revistă istorică naţională 
a secolului XIX, în 10 ilustraJiuni, ,,aranjată" de Caragiale şi publicată la doar câteva 
zile după premiera de la Teatrul Naţional din Bucureşti, din 1 februarie 1899, a contra
riat. Piesa a fost primită cu rezerve şi ironii atât de admiratorii, cât şi de detractorii 
scriitorului. Controversata lucrare e un amplu montaj de versuri, proză şi teatru din 
creaţiile unor autori ca Iancu Văcărescu, Heliade-Rădulescu, Costache Pacea, Alecsandri, 
Bolintineanu, Scipione I. Bădescu ş.a. Cele zece tablouri ale revistei cuprind o suită de 
"ilustraţiuni", mai mult sau mai puţin accentuat alegorice ori simbolice, ale veacului 
al XIX-lea ce tocmai se încheia, în momentele sale considerate emblematice pentru 
istoria României, culminând cu „apoteoza" care îl celebrează pe regele Carol I. Printre 
eroii neamului care se perindă pe scenă (alături de alegoriile Moldovei, Munteniei şi 
României) se numără Tudor Vladimirescu, Gheorghe Lazăr, Alecsandri şi Nicolae 
Bălcescu, sau dorobanţii care au luptat în Războiul de Independenţă. Evenimentele din 
1859 sunt evocate printr-un tableau vivant ce recompune grupajul alegoric din partea 
superioară a Unirii Principatelor, pictura lui Gheorghe M. Tattarescu din 1857 (înca
drabilă stilului academic neoclasic, cu influenţe din pictura religioasă renascentistă). 
Protagonistele tabloului sunt Moldova şi Muntenia, întruchipate în pictura lui Tattarescu 
(deci şi în scenariul lui Caragiale) de două femei în haine lungi, cenuşii, strânse la brâu, 
cu cununi de laur pe capete, care evocă mai degrabă lumea Antichităţii romane decât 
pe cea românească. Faptul i-a atras pictorului critici, ceea ce face alegerea dramaturgu
lui cu atât mai semnificativă, având în vedere că el s-ar fi putut inspira din alte două 
picturi cu acelaşi subiect, însă mult mai bine localizate, în manieră romantică, aparţinând 
pictorilor Theodor Aman şi Nicolae Grigorescu. 
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Ion Brezeanu (1869-1940) în rolul Cetlţeanului turmentat 
(,.simbolul poporului român", potrivit lui 1.L. Caragiale), 

reproducere dupll Bre7.eanu 

Pornind de la prima secvenţl a „revistei", criticul Ştefan Cazimir a identificat, în 
l.L. Caragiale fald cu kitschul ( 1988), modul cum a scris dramaturgul 100 de 

ani ..• : ., Transformând în text «serios» o parodie publicatl cu trei ani mai devreme I ". 
Descoperirea lui nu a avut totuşi darul sll diminue7.C nedumerirea comentatorilor. Aceştia 
ezită în continuare între a cataloga 100 dl! ani ... drept o mrsil sau o probă de oportunism 
11i par tentaţi sl îl exonereze pe Caragiale de „vina" de a fi scris-o, aglţându-se de 
faptul el principalul corpus de texte ce compun revista nu îi aparţine. Totuşi, nu i se 
poate contesta autorului proprietatea asupra viziunii de ansamblu, dramaturgic-regizo
rale, a scenariului. Nici asupra indicapilor scenice şi a unor replici şi sccvente de 
legătură. De asemenea, Caragiale aduce incontestabile note de originalitate în ce priveşte 
reprezentarea alegorică a naţiei în raport cu tradiţia inaugurată în plan dramaturgie de 
Asachi şi de propriul siu unchi, C. caragiali. România (interpretată la premiera bucu
reşteană a piesei de Eugenia Ciucurescu, care avea pe atunci doar 19 ani) apare la 
Caragiale în trei ipostaze : meditativl (tabloul VI), înarmatl (tabloul VIII) şi regal-domes
tici (tabloul X). Prima scenl care o are drept protagonistl se petrece pc vârfurile 
Carpaţilor, unde veghează Sentinela români (personaj împrumutat de la Alecsandri). 
Secventa are clare reminiscenţe shakespeariene, hamletiene, evocând scena de dinaintea 
aparip.ci fantomei tatllui lui Hamlet pc metere7.cle castelului danez. România e frlmântatl, 
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„bântuită" de cuvintele din deviza casei de Hohenzollern şi a noului domn - Nihil sine 
Deo, care exprimă, în fond, un înalt principiu etic. La a doua intrare în scenă, România 
ţine o spadă şi asistă la fabricarea Coroanei de Oţel a lui Carol I, într-o făurărie de 
gnomi aflată într-o stâncă. Cadrul acesta insolit e împrumutat de autor din mitologia 
nordică, adică din spaţiul de provenienţă al regelui Carol. Figura feminină pare conta
minată de imaginarul acestui spaţiu populat, după cum se ştie, de femei războinice 
(valkiriile), deşi ea nu e niciodată dezlănţuită precum fiicele lui Wotan. Mai degrabă, 
,,România înarmată" a lui Caragiale seamănă cu Germania, personificarea naţiunii ger
mane cu începere din vremea Războaielor Napoleoniene, înfăţişată ca o tânără femeie 
robustă, demnă, senină, purtând o sabie şi adeseori ţinând în cealaltă mână o coroană 
(a Sfântului Imperiu Roman). Tot înspre zona nordică trimite şi ipostaza hamletiană a 
personajului din tabloul VI. Spre deosebire de predecesoarele sale din dramaturgia 
autohtonă, România lui Caragiale are un aer străin, îndepărtat. Îi lipseşte culoarea locală. 
Vestimentaţia tradiţională, ţărănească, dacă nu e abandonată cu totul (autorul nu dă 
amănunte despre îmbrăcămintea personajului), în orice caz e pusă în umbră de ipostaza 
războinică a protagonistei şi de atributele asociate cu ea (spada şi coroana). Ipostaza 
hamletiană a personajului e şi mai străină de „specificul naţional". 

Penultimul tablou, care evocă inaugurarea podului feroviar de pe Dunăre ( opera 
inginerului Anghel Saligny), aduce în scenă, ,,pe un marş de paradă", toate personajele 
„revistei": ,,popor românesc", ,,toate figurile istorice şi alegorice ale revistei în ordinea 
tablourilor", printre care Moldova, Muntenia şi România, apoi „public internaţional în 
costume caracteristice şi cu steagurile lor naţionale", ,,statul-major român, soldaţi din 
toate armele şi public în toalete de gală". E o celebrare nu numai a unui triumf al teh
nicii moderne, ci şi a integrării ţării în rândul popoarelor civilizate, a legăturilor cu 
lumea cea mare realizate sub domnia regelui Carol I. La mai puţin de un an înaintea 
premierei spectacolului 100 de ani ... , în iulie 1898, Caragiale participase la banchetul 
dat în cinstea inaugurării studiului liniei ferate Târgu-Neamţ - Paşcani, unde a ţinut un 
toast în cinstea inginerului Peretz, afirmând: ,,Preotul indică totdeauna un început de 
societate, militarul puterea ce sprijină acea societate, pe când prezenţa inginerului denotă 
întotdeauna un început de civilizaţie". ,,Revista" 100 de ani ... , oricât de conjuncturală, 
ilustrează aceeaşi concepţie. 

În secvenţa finală, care e un tableau vivant, România înarmată apare la stânga tro
nului regal, ,,în picioare", şi „încunună tronul cu o ramură de dafin". De o parte şi de 
alta a tronului stau „un mic vânător prezentând arma" (un mic dorobanţ) şi „o mică 
zână rugându-se în genunchi cu ochii la cer", iar „O-asupra tabloului întreg fâlfâie 
tricolorul şi în nouri străluceşte cu lumini deviza:/ NIHIL SINE DEO./ Imnul regal cu 
cor, orchestră şi fanfară". Dincolo de poza artificială, personajele au, în acest ultim 
tablou, un aer cuminte, aşezat, de familie burgheză patriarhală. România apare aici într-o 
poziţie subordonată în raport cu „marele căpitan", regele Carol I, reprezentat metonimic 
prin tronul regal, în jurul căruia e organizată toată mizanscena. Pe lângă marea prezenţă 
invizibilă, România are mai degrabă alura unei fiice, complice la înalta misiune a regelui, 
care e să intermedieze, precum biblicul Moise, între ţară şi Dumnezeu, aducând legea : 
Nihil sine Deo. În ultimă instanţă, reprezentarea alegorică a naţiei devine superfluă. 
Ceea ce contează cu adevărat pentru propăşirea naţiei e interiorizarea cuvântului-Lege, 
pare să spună Caragiale. Saltul în cultură, intuieşte el, presupune renunţarea la „ilus
traţiunile" naive, exterioare, în favoarea literelor care mijlocesc dezvoltarea gândirii 
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abstracte, raţionale, şi a interiorităţii. De altfel, 100 de ani ... e oarecum cuvântul de 
adio pe care Caragiale l-a spus teatrului, cu "convenţionalitatea" lui "grosolană", care 
presupune „arătarea obiectului chiar întocmai" (,,Oare teatrul este literatură?", 1897). 
După această piesă-colaj, el nu a mai reuşit să finalizeze nici un proiect dramatic, în 
afara piesetei Începem (1909), cu caracter metateatral, jucată la inaugurarea Companiei 
Davila. De fapt, cariera sa de dramaturg luase sfârşit odată cu premiera Năpastei 
100 de ani ... anunţa (re)orientarea sa tot mai decisă spre proză, în care şi-a dat adevă
rata măsură a talentului, în preajma lui 1900 şi după. 

Dar „revista" e un text de tranziţie în opera caragialiană şi dintr-un alt punct de 
vedere. Când a compus 100 de ani ... , Caragiale cocheta de aproape un deceniu cu ideea 
emigrării spre vestul Europei şi a înaintării „în istorie substanţială" (Vartic, 2002, 
p. 159). O vreme a fost tentat să se stabilească în Ardeal, unde era luat mult mai în 
serios decât în ţară. În 1905, s-a fixat, într-un final, cu familia la Berlin, adică tocmai 
în ţara natală a regelui Carol I, a cărei fantasmă e limpede că îl bântuia deja pe drama
turg în vremea redactării scenariului pomenit. După cum explică criticul Ion Vartic în 
excepţionalul eseu Caragiale şi complexul lui Fiesco, Germania reprezenta pentru scri
itor ,,«fruntea corpului care a ajuns cu picioarele până-n Carpaţi», adică până în Ardeal, 
unde ar fi graniţele spirituale şi morale ale unui cod sever de civilizaţie europeană", de 
care Caragiale s-a simţit tot mai atras pe măsura înaintării în vârstă. Aici a scris 1907 
din primăvară până-n toamnă, una dintre cele mai profunde şi lucide radiografii ale 
României moderne, în care autorul "nu se mai arată doar «ca simplu comediante», ci 
«ca istoric» care a învăţat «că omul trebuie să spună europeneşte, nu greco-ţigăneşte, 
ceea ce crede»" (Vartic, 2002, p. 160). 

"Revista istorică" a lui Caragiale nu a convins. Din cauza vitregiilor istoriei, mode
lul occidental de civilizaţie pentru care pleda în subtext dramaturgul nu a reuşit să prindă 
cheag în România. Imaginarul caragialian (urban, burghez, eticist), în care s-au decan
tat aspiraţiile europeniştilor români din secolul al XIX-lea, a ajuns însă în timp să 
concureze serios imaginarul autohtonist (rural, ortodoxist, arhaizant, paseist, adeseori 
xenofob). Astăzi, cele două tipuri de imaginar nu mai pot fi concepute unul fără celălalt: 
sunt fata şi reversul aceleiaşi monede. 


