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atunci 

literatura ca istorie
 sau Eneida la Soumission  

(Dimitrie Cantemir) la Delirul 

Roman istoric

în care homo sapiens

recursul la 

qua

Literatură si istorie . 

Literatura română 
de inspiraţie istorică 

Lionel-Decebal Roşca 

Câtă vreme Troia stă, în egală măsură, la începuturile mitului, istoriei, literaturii şi 
civilizaţiei europene, amploarea, complexitatea şi dificultatea raporturilor posibile dintre 
aceste două concepte nu poate fi ignorată. Într-adevăr, nu este, oare, istoria, de fapt, 
literatură? Căci, dacă, pe de o parte, ,,istoria e un roman care a fost" (fraţii Goncourt), 

istoria ca literatură (istoria narativă) are o existenţă reală şi verificabilă, de la 
Herodot, Beda sau Froissart până la Mommsen şi de la Grigore Ureche la Nicolae 
Bălcescu, Alexandru Odobescu sau Nicolae Iorga. În schimb (şi în pofida oricăror iluzii), 
de la ieşirea din orizontul mitului, literatura a tăcut şi ea, de fapt, parte integrantă din 
orizontul istoriei (,,Discursurile literaturii sunt texte istorice şi, în calitate de istoric, eu 
le interpretez ca atare", Mario T. Garcia), încât , de la CărJile 
Judecătorilor (Michel Houellebecq) şi de la Istoria ieroglifică 

(Marin Preda), reprezintă o realitate la fel de indiscutabilă. 
Cum primul tip de relaţie tine, prin tradiţie, de domeniul istoriografiei (Aries, 1986), 
a revenit studiilor literare provocarea de a-l cartografia pe al doilea. Însă, deşi în ultimele 
două secole literatura alimentată de istorie a devenit, cantitativ şi calitativ, considerabilă, 
contribuţiile teoretice (mai ales sintezele) rămân în continuare (prea) puţine (sau chiar 
depăşite - de exemplu, celebrul din 1937 al lui Lukâcs, vezi Lukâcs, 
1978) şi aceasta în primul rând pentru că există foarte multe - şi foarte diferite - feluri 

se poate raporta, ontologic şi estetic, la istorie şi deci (probabil 
tot atât de) multe - şi diferite - feluri de a transforma istoria în ficţiune. În consecinţă, 
dintru început se impun câteva distincţii cu valoare (măcar) operaţională. 

Astfel, o primă mare posibilitate de tematizare ficţională a istoriei o reprezintă 
istorie ca la o sursă (,,pre-text") a(l) Medita/iei, o meditaţie asupra condiţiei 

umane în general - şi, în particular, o meditaţie asupra condiţiei umane în raport cu 
i-/1-storia (inclusiv cu politicul, căci „istoria e politica trecutului, aşa cum politica este 
istoria prezentului", I. Lupaş). Miza esenţială a acestui tip de aşezare (ficţională) a 
omului în raport cu lumea şi cu istoria este explorarea în intensiune a limitelor condiţiei 
umane, intenţia po(i)etică tratând în acest caz „istoria prezent (continuu)" - altfel 
spus, ca pe o contemporaneitate (mereu) vie, al cărei scop primordial este de a amenaja 
un veritabil poligon de încercare pentru evoluţiile existenţiale ale personajelor şi ideilor 
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mainstream

Mann, Günter Grass, 

la Cezar Petrescu (Întunecare Ultima noapte de dragoste, 
, 

Gorila, 1938), Titus Popovici ( Moartea lui Ipu, 1970), Marin 
Delirul

(
Tobit  

Sara
Zografi (Petru sau petele din soare , 2009), 
Ioan T. Morar ( , 1949) sau 

 Salvarea 

 a 
if stories

 The Man in the High Castle, 1962, o 

science fiction, fantasy

şi de a testa, maximal, anduranţa lor etică într-un atare context. Astfel, ia naştere o 
literatură reflexivă despre istorie, o literatură care (ca un portret târziu de Giacometti) 
funcţionează ca un metatext al pre-textului furnizat de istorie/realitate, ca un comentariu 
critic (tot mai) infidel, pentru care acurateţea detaliilor istorice (sau chiar a marilor 
panorame) rămâne o preocupare secundară, un efect colateral al convenţiei utilizate, aşa 
cum secundară faţă de mizele centrale ale operei ( etice, simbolice, metafizice) este şi 
desfăşurarea epică. În această primă categorie se înscriu, de fapt, majoritatea operelor 
literare cu tematică istorică „serioasă", recunoscute drept , de la Shakespeare, 
Stendhal, Tolstoi, Romain Rolland, A.N. Tolstoi, Bulgakov, Şolohov, E.M. Remarque, 
Ernst Jiinger, Ernest Hemingway, Boris Pasternak, Robert Graves, Heinrich şi Thomas 

Marguerite Yourcenar, Friedrich Diirrenmatt, Salman Rushdie, 
Ismail Kadare, Mario Vargas Llosa, Naghib Mahfuz, Orhan Pamuk, I. Kertesz ş.a.m.d. 

, 1927-1928), Camil Petrescu ( 
întâia noapte de război, 1930), Liviu Rebreanu (I/ic Ştrul dezertor, 1919; Răscoala 
1932; Străinul, 1955; 
Preda ( , 1975), Radu Tudoran (Sfârşit de mileniu, 1978-1994), Augustin Buzura 
Fe/ele tăcerii, 1974), Ion Lăncrănjan (Suferin/a urmaşilor, 1979), Dinu Săraru (Nişte 
Jărani, 1974), Sorescu (Răceala, 1976; A treia Jeapă), Ştefan Agopian ( , 1983; 

, 1987), Alex Mihai Stoenescu (Patimile Sfântului Tommaso d'Aquino, 1995), Vlad 
, 1996), Varujan Vosganian (Cartea şoaptelor 

Negru şi Roşu, 2013) - dar şi C. Virgil Gheorghiu (Ora 25 
Vintilă Horia (Dumnezeu s-a născut în exil, 1960; Cavalerul resemnării, 1961; 
de ostrogo/i, 1983) ş.a. 

O a doua mare posibilitate de tematizare ficţională a istoriei o constituie exploatarea 
istoriei ca sursă (,, Ur-text" sau „arhe-text") a(l) Specula/iei: această literatură specu
lativă despre istorie este cea care îşi ia libertăţile maxime (cronologice, scenografice, 
narative, axiologice etc.) în raport cu istoria, pe care o procesează ca pe un minereu 
brut primordial, din care selectează şi păstrează, cu putere discreţionară absolută, 
filoanele cele mai eterogene, pentru a construi (ca într-un tablou de Picasso sau Dali) 
lumi secundare multidimensionale, universuri imaginare mutante, complet autonome în 
raport cu orice precedent, mizând, în ultimă instantă, pe explorarea în extensiune 
limitelor condiţiei (istorice) umane. De pildă, în cazul aşa-numitelor (,,istorii" 
alternative, ucronii - gen literar mai rar practicat anterior, dar care cunoaşte, îndeosebi 
după apariţia romanului lui Philip K. Dick, 
exponenţială creştere), avem de-a face cu un tip de speculaţie care îşi fixează ca scop 
des-/re-compunerea istoriei, într-un exerciţiu intelectual cvasiborgesian, care încearcă 
să testeze (până la epuizare) posibilităţile combinatorii cvasinelimitate ale cronotopilor, 
destinelor individuale şi colective, precum şi consecinţele pragmatice şi filosofice ale 
unor asemenea permutări, plecând de la o veritabilă viziune de tip LEGO şi instrumen
talizând „istoriile" rezultate din sacrificiul arhetipal al unei „Istorii" refuzate (proclamate 
ca fiind „la sfârşit") pentru a construi infinite versiuni fractale ale unui (de fapt acelaşi) 
viitor etern de sumă nulă (la urma urmei, dată fiind invariabilitatea de fond a condiţiei 
umane). Asemănător, mai vechile sau mai noile utopii, dar şi părţi semnificative din 

sau literatura fantastică vor folosi materialul istori(ografi)c exclu
siv ca pe o trambulină pentru instituirea unor universuri alternative noi, care funcţionează 
pe de-a-ntregul potrivit unor cronologii, geografii şi legităţi proprii (de la Norman 



79

The Iron Dream

historical fantasy
, 

Regele lupilor , 2014, Fierul zeilor, 
2014, Povara coroanei , 

Capcanele timpului , 

, , 2008, A doua venire, 
, 2011 sau în 

antologii precum [ ], 
Istorii alternative
Cezar Petrescu, Aranca, Ultimul Berevoi, 
1966 etc.).

instrumentarea ) a(l) Aventurii
a istoriei

mind games

qua

Chronique du Règne de Charles IX
(Les Chouans Notre-Dame de Paris Salammbô), Tommaso 

LITERATURA ROMÂNĂ DE INSPIRA ŢIE ISTORICĂ 

Spinrad, , 1972, la Stephen King, 11/22/63, 2011, sau de la J .R.R. Tolkien 
la George R.R. Martin). Profund tributară culturii pop occidentale şi puternic popularizată 
prin film şi televiziune, această paradigmă literară este puţin reprezentată în peisajul 
românesc, deşi unele exemple pot fi găsite : (la Victor Kernbach, 
Vacanţele secrete, 1987; Liviu Radu, Opţiunea, 2004; Radu Ciobotea, Apărătorii 
2005; George Cornilă, , vol. I-III: Toiagul de stejar 

, 2016), istorii alternative (la Victor Kernbach, Luntrea sublimă 
1961 ; Vladimir Colin, , 1972; Radu Theodoru, Ţara făgăduinţei 
1975; Liviu Radu, "Epitaf pentru Laura", Jn metrou", ,,Sărbătoarea zborului zece 
mii", în Spre Ierusalim! 2000; Marian Truţă, vremea renunţării 
2012; Costi Gurgu, "Dava zeilor", în Cronici de la Capătul Pământului 

Motocentauri pe acoperişul lumii, 1995 sau Ştefan Ghidoveanu ed. 
, 2014) ori literatură fantastică (la Eminescu, Sărmanul Dionis, 1872; 

ştima lacurilor, 1929; V. Voiculescu, 

În sfârşit, cea de-a treia mare posibilitate de tematizare ficţională a istoriei se naşte 
în primul rând din fascinaţia autotelică faţă de trecutul însuşi şi se caracterizează prin 

istoriei ca sursă (,,hypo-text" de către o literatură evocativă 
, această modalitate de instrumentare fiind, de fapt, cea care întemeiază bazinul 

semantic al literaturii de inspiraţie istorică propriu-zise. Într-adevăr, în loc să se întoarcă 
meta/critic spre istorie ca spre un revelator al condiţiei umane sau să o exploateze ca 
pe o materie primă pentru (în sensul dat de I.P. Culianu) pe teme de gen, 
textele literare încadrabile aici sunt guvernate de o agendă po(i)etică care priveşte/ 
recunoaşte/asumă în sfârşit „istoria trecut", propunându-şi să se întoarcă spre trecut, 
să caute să refacă legătura cu trecutul, să-l recupereze măcar ca intenţie semnificativă, 
alegând pentru aceasta „să (se) inspire (din) istorie", să se apropie cât mai mult de 
materialitatea acesteia, să încerce să (re)vină „pe urmele istoriei" (aşa cum încerci să 
strămuţi un desen dintr-un mediu într-altul, urmărindu-i liniile originare cât mai fidel -
deşi invariabil trădător şi imperfect - prin transparenţa hârtiei de calc), rescriind-o 
palimpsestic, de această dată însă în mod deliberat, în registrul ficţiunii (s-ar putea 
spune, prin urmare, în siajul definiţiilor lui G. Genette, că pentru literatura de inspiraţie 
istorică istoria este întotdeauna hypotextul, iar opera literară, hypertextul). Astfel, în 
această paradigmă literară, de la Walter Scott, Al. Dumas şi Fenimore Cooper, prin 
Prosper Merimee ( ), Alessandro Manzoni, Balzac 

) , Victor Hugo ( ) , Flaubert ( 
Grossi, Paul Feval, Michel Zevaco, H. Sienkiewicz, Boleslaw Prus, Raffaello Giovagnoli, 
Margaret Mitchell, C.S. Forester, Eiji Yoshikawa, Sigrid Undset, Mika Waltari, până la 
Maurice Druon, Anne şi Serge Galon, Robert van Gulik, Winston Graham, Ken Follett, 
Umberto Eco, Patrick O'Brian, James Clavell, Amin Maalouf, Valerio Massimo Manfredi, 
Colleen McCullough, Elizabeth Chadwick, I.J. Parker, Arturo Perez-Reverte, Manda 
Scott, Ben Kane, Douglas Jackson, Harry Sidebottom, Simon Scarrow, Monaldi şi 

Sorti etc. (sau chiar, la limită, George R.R. Martin), istoria acţionează în chip primordial 
ca un prim motor (deopotrivă cauză materială, formală, eficientă şi finală) al desfăşurării 
epice, iar aceasta, la rândul ei, funcţionează similar pentru practic toate celelalte aspecte 
ale ficţiunii (subordonându-şi-le şi dându-le, totodată, formă). Încercarea de a reconstrui/ 
reconstitui astfel cât mai detaliat şi acurat trecutul devine astfel nu doar o condiţie majoră 
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cf.

(Costache Negruzzi, 

profil specific.

 
direct

pentru worldbuilding

Constantinopolelui

Creanga de aur Calpuzanii
A doua moarte, , 

, 2015, , În
umbra lui Shakespeare , 2017, Homeric, 2019 

autohtoni

de validare a coerenţei şi coeziunii textuale, ci şi una dintre mizele estetice esenţiale ale 
(re)construcţiei de lumi ficţionale. 

Cât priveşte literatura naţională, marcată, ca întreaga noastră gândire modernă, de 
o sensibilitate aparte pentru istorie (sensibilitate evidenţiată, de pildă, de Mircea Eliade 
încă din 1939, Roşca, 2013, pp. 229-230), aceasta îşi va găsi de la început în istorie 
un partener privilegiat de dialog, de la istoria narativă a cronicarilor la predilecţia 
romanticilor pentru temă şi de la prima capodoperă literară născută din apelul la istorie 
(Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada, 1875) la primul triumf al literaturii de inspiraţie istorică 

Alexandru Lăpuşneanu[, 1840), iar de atunci încoace, interacţiunea 
literatură-istorie (în toate ipostazele sale) n-a tăcut decât să sporească în anvergură şi 
complexitate. Însă, spre deosebire de celelalte modalităţi de tematizare a istoriei, 
devenite, în timp, prea proteice pentru a mai putea fi (uşor) cartografiate, literatura de 
inspiraţie istorică se articulează pe câteva constante care facilitează circumscrierea unui 

Izvoarele literaturii de inspiraţie istorică 

Astfel, la meridian românesc, materia primă a bazinului semantic al literaturii de 
inspiraţie istorică ar fi oferită de istoria propriu-zisă şi istoriografia aferentă, interne şi 
externe, de la începuturi şi până la epoca lui Cuza, adevărat punct de inflexiune a istoriei 
noastre moderne (ce închide, deloc întâmplător, şi prima sinteză de istorie românească, 
Istoria românilor din Dacia Traiană, 1888-1893, a lui A.D. Xenopol), pentru a se 
încheia, practic, odată cu Războiul de Independenţă. După acest moment (1877-1878), 
societatea românească ajunge contemporană cu propria-i istorie (o prinde din urmă), 
astfel încât substanţa istorică subsecventă va fi instrumentată în mod diferit de o literatură 
care nu se mai „inspiră" din istorie, nu se mai „întoarce" spre istorie, ci se alimentează 

din ea, dialogând nemediat. 
În ce priveşte sursele, pe lângă istoria şi istoriografia propriu-zise, trei sunt afluenţii 

majori care contribuie la modelarea genezei, morfologiei şi evoluţiei bazinului semantic 
al literaturii de inspiraţie istorică. Primul (şi cel mai evident) îl reprezintă diversele 
poetici occidentale subsumabile genului, de la poezia romantică şi romanul istoric şi de 
aventuri clasic, de secol XIX (W. Scott, Al. Dumas etc.), până la (post)modernele opţiuni 

(tip Ken Follett - strategie mai dificilă, deci mai rar practicată la 
noi, de exemplu: Camil Petrescu, Un om între oameni, 1953-1957 ; Vintilă Corbul, Căderea 

, 1976; Paul Anghel, 'Zăpezile de-acum un veac, vol. I-X, 1977-1988) 
sau pentru explorarea dimensiunilor ezoterice ale istoriei (pe filiera Umberto Eco - Dan 
Brown, ca la Sadoveanu, , 1933; Silviu Angelescu, , 1987; 
Eugen Ovidiu Chirovici, 2006; Igor Bergler, Biblia pierdută 2015; 
M.B. Ionescu-Lupeanu, Strigoii lui Şuţu Ciumăfaia 2016; Walter Ubelhart, 

, 2017; Doina Ruşti, Mâţa Vinerii ş.a.). 

Ceilalţi doi afluenţi ( , de această dată), deşi însoţesc permanent (uneori în 
subteran, alteori la vedere) şi alimentează decisiv avatarul românesc al genului literaturii 
de inspiraţie istorică, o fac fără a se confunda cu aceasta, ci păstrându-şi în permanenţă 
propriul specific. Cronologic, prima intersecţie între istorie şi ficţiune se petrece, pe 
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folclorului

mitologie Dacia 

istorice (Dragomir, 2002), teatrul popular ( , 
, , Con-

, 
Toma , Corbea, Pintea, cf. balada, 
basm,

figuri istorice

decoruri
procedee stilistice

Dan, , 1904), Panait 
Istrati (Prezentarea haiducilor , 1926) ori numeroasele opere 

(Miresele
Haiducii, 2003).

altceva) este 
scrierile istorice ale cronicarilor

LITERATURA ROMÂNĂ DE INSPIRA ŢIE ISTORICĂ 

plan local, în cadrele . Eronat acreditat academic ca atare, folclorul nu este, 
de fapt, ,,literatură" (fie ea şi „populară") şi nici nu se „inspiră" din istorie, ci, 
suportându-i „teroarea" (Mircea Eliade), o topeşte şi o re-cristalizează potrivit tiparelor 
gândirii mitice şi ale psihologiei colective (lucru dovedit deja în perioada interbelică, în 
cursul disputei P. Caraman/D. Caracostea), sublimând-o în impersonală şi imperisabilă 

, populată nu de „tipuri" literare, ci de arhetipuri eterne. Aflată (de la 
literară chiar programatic) în căutare de formă şi substanţă proprii, literatura română 
modernă (şi cu atât mai mult literatura de inspiraţie istorică) va împrumuta însă, constant 
şi masiv, din aceşti invarianţi (Papadima, 1970, 1971). Ca atare, în grade, modalităţi şi 
configuraţii diferite, ample secţiuni ale creaţiei folclorice, precum basmele şi legendele 

Jienii Bujor etc. ; Adăscăliţei, 2015) şi mai 
cu seamă balada istorică (de curte, feudală: Mânăstirea Argeşului Ştefan Vodă 

stantin Brâncovanul etc.) şi eroică (vitejească, voinicească, haiducească: Novăceştii 

Alimoş Iancu Jianu ş.a.m.d., Simion, 2005-2009, s.v. 
legendă etc., Dieaconu, 2013, 2014) vor oferi literaturii de inspiraţie istorică o 

serie întreagă de topoi ( : Negru-Vodă, Ştefan cel Mare, Avram Iancu, 
Cuza; roluri func/ionale: voievodul/sultanul, boierul, viteazul/haiducul, antieroul/ 
trădătorul, invadatorul ; teme şi motive : sacrificiul, lupta pentru apărarea ţării sau 
dreptate socială, iubirea, camaraderia de arme ; : cetatea, pădurea, temniţa ; 

: schematismul funcţional, structurarea antitetică a semnificaţiilor şi 
simbolurilor etc.), care îşi vor pune definitiv amprenta asupra imaginarului acesteia, de 
la Alecsandri ( căpitan de plai, 1874), Sadoveanu (Covna Răcoare 

, 1925 ; Domni/a din Snagov 
culte tributare seminalei legende a meşterului Manole (Cordoneanu, 1980), la E. Barbu 

, 1975), Mihai Opriş şi Vasile Chiriţă (Auzit-a/id-un Jian, 1989) sau E. Barbu, 
Nicolae-Paul Mihail şi Mihai Opriş ( 

Cel de-al doilea afluent autohton care vine să aducă o contribuţie majoră la bazinul 
semantic al literaturii de inspiraţie istorică (rămânând, în chip esenţial, 
reprezentat de . Insuficient de exacte pentru exigenţele 
moderne spre a putea fi asimilate istoriografiei propriu-zise, cronicile, letopiseţele, 

pseudo-cronicile etc. au sfârşit prin a cădea, în mod tradiţional, în sarcina istoriei literare. 
Însă, deşi la nivelul acestor texte existenta unor efecte estetice nu poate fi contestată -
majoritatea fiind, totuşi, mai degrabă rezultatul tipului de istoriografie narativă specific 
perioadei premoderne, al „expresivităţii involuntare" (Negriei, 1977) şi al „telescopării" 
operate de re-contextualizările istorice succesive, decât al unei intenţii po(i)etice deli
berate -, producţiile istorice ale cronicarilor nu sunt, totuşi, cu adevărat „literatură" 
(nici măcar literatură de inspiraţie istorică), căci scopul lor nu este de a se „inspira" 
din istorie pentru a genera ficţiune, ci de a consemna istoria pentru posteritate. Dacă 
pentru literatura de inspiraţie istorică istoria este întotdeauna doar materia primă, punctul 
de plecare, niciodată materia ultimă, destinaţia finală - care e mereuficfiunea, în schimb 
pentru cronicari istoria reprezintă miza centrală a demersului lor, ,,literaritatea", câtă 
este, fiind doar o componentă instrumentală şi un produs secund(ar) (recesiv, în sensul 
dat de Mircea Florian). Participanţi direcţi la istoria pe care o relatează (,,iar de la 
Duca-Vodă cel bătrân înainte până unde s-o vedea, la domnia lui Ion Vodă Mavrocordat, 
nici de pre un izvor a nimănui, ce am scris singur dintru a mea ştiinţă, câte s-au tâmplat 
de au fost în viaţa mea. Nu mi-au trebuit istoric străin să cetesc şi să scriu că au fost 
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martori

, 1904 sau

Trilogia Moldovei  Apus de soare Viforul, 1910

Negruzzi (Aprodul Purice
Trilogie

Chronograful
Miron Costin (
( ,
1929) etc.

Weltanschauungen

niada Mihaida  Bolintineanu, Traianida

scrise în inima mea", statua programatic Ion Neculce în 17 44) sau încercând să o 
reconstituie, în măsura posibilităţilor documentare şi epistemologice ale epocii lor (nu 
altele decât ale întregii istoriografii tradiţionale de până la Mommsen), autorii letopi
seţelor sunt ai istoriei „de la firul ierbii", lipsindu-le complet ecartul presupus, 
invariabil, de ficţiunea inspirată din istorie (din acest punct de vedere, dintre genurile 
literare propriu-zise, memorialistica ar fi, probabil, cea mai apropiată de tipul de 
istoriografie practicat de cronicari). 

Însă, aşa cum Europa redescoperă Antichitatea greco-latină prin mijlocirea Bizanţului 
şi a Islamului, tot astfel scriitorii noştri moderni (romanticii în primul rând) vor 
„descoperi" istoria naţională în primul rând prin intermediul operelor cronicarilor, nu 
al actelor de arhivă. Aşa se face că, deşi nu sunt propriu-zis „literatură" (în sensul de 
„ficţiune"), nici măcar literatură „de inspiraţie istorică", textele cronicarilor îşi vor pune 
totuşi decisiv amprenta asupra fizionomiei literaturii de inspiraţie istorică, împrumu
tându-i masiv „sâmburi" narativi (replici, scene, elemente de intrigă şi conflict sau chiar 
episoade întregi), dar şi o bogată recuzită lingvistică, simbolică sau de civilizaţie veche 
românească. Astfel, Letopiseţul Ţării Moldovei (1642-1647) al lui Grigore Ureche va 
face, practic, posibilă existenţa nu doar a primei nuvele istorice (unanim recunoscute ca 
o capodoperă) din literatura română, Alexandru Lă,puşneanul, dar şi a unei alte culmi 
(de această dată a genului romanesc), trilogia FraJii Jderi (1935-1942) a lui Mihail 
Sadoveanu (sau a altor romane remarcabile ale aceluiaşi autor, precum Şoimii 
Nicoară Potcoavă, 1952), după cum tot aici îşi vor găsi material şi Vasile Alecsandri 
(pentru drama Despot-Vodă, 1879), Barbu Ştefănescu-Delavrancea (pentru monumentul 
său dramatic, , compusă din , 1909 ; 
şi Luceafărul, 1910) sau chiar parodicul Ioan Groşan (pentru O sută de ani de zile la 
PorJile Orientului, 1992). De la opera omonimă (1744) a lui Ion Neculce vor pleca 
Dimitrie Bolintineanu (doar capitolul introductiv, culegerea de legende poporane intitulată 
O samă de cuvinte, îi va oferi lui Bolintineanu o sursă de inspiraţie pentru nu mai puţin 
de unsprezece dintre popularele sale - în epocă - ,,legende istorice" din 1865), dar şi 

, 1837), Alecsandri (,,Altarul mănăstirii Putna", ,, Visul lui 
Rareş", ,,Dumbrava roşie"), Delavrancea (cu amintita ) ş.a.m.d. În mod similar, 
din lui Mihail Moxa (1620) se inspiră Eminescu (,,Scrisoarea III"), din 

Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace, 1675) - B.P. Hasdeu 
Răzvan şi Vidra, 1867), Sadoveanu (Neamul Şoimăreştilor, 1915; Zodia Cancerului 

Cum modalităţile diferite de tematizare ficţională a istoriei îşi au originea, în ultimă 
instantă, în poziţionări ontologice diferite ale subiectului uman în raport cu istoria, vom 
avea, pe cale de consecinţă, şi diferite, poetici diferite, tipuri diferite 
de universuri imaginare, compuse din tropi specifici, dublu articulaţi (sincronic şi 

diacronic) în constelaţii semantice şi simbolice mai mult sau mai puţin coerente, ce 
traversează curentele, genurile şi speciile literaturii. 

În ceea ce priveşte elementele cele mai relevante ale imaginarului literaturii române 
de inspiraţie istorică - de la primele încercări de epopee naţională (Negruzzi, Ştefa-

; Ion Heliade-Rădulescu, ) şi de la primele 
poezii, nuvele şi piese de teatru cu subiect istoric, aşadar de la Bolintineanu, Alecsandri, 
Negruzzi, Hasdeu sau Davila, prin Eminescu şi Sadoveanu, până în actualitatea literaturii 
române, de la Doina Ruşti sau M.B. Ionescu-Lupeanu la Ovidiu Pecican sau Vasile 
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tipice teme 

cvasifantastice elemente de 
ecourile istoriei

Ca 

Dintre , 

Aprodul Purice

Apus de soare, 1909, actul III, 

Radu Buzescu, , 
Radul Calomfi-

rescu, 
(Negruzzi, 
Cantacuzino (Bolintineanu, 

venilor Trecute 

 
 

, 
Clara la Al. Davila, , Roxelana

sidekick

Princepele, Popa 
Stoica

Creanga de aur
la Al. Mitru, Vulturul 
dincolo de cornul lunii

, 
, 1920, 

Manu-
scrisul fanariot

LITERATURA ROMÂNĂ DE INSPIRA ŢIE ISTORICĂ 

Lupaşc Sfinteş - putem enumera : momente şi figuri istorice privilegiate ; personaje 
; locuri şi decoruri (elemente de spaţiu natural, citadin, arhitectural etc.); 

şi motive (elemente de timp şi destin - istoric şi supra-istoric, intrigă şi peripeţii, relaţii 
umane individuale - iubirea, ura, prietenia ş.c.l. - şi sociale); fiinJelcreaturilanimale 

recuzită (obiecte, semne ale spaţiului material uman etc.); 
(în actualitate) ş.a.m.d. 

momente şi figuri privilegiate în imaginarul ficţiunii istorice naţionale se impun 
în primul rând (şi deloc întâmplător) epocile şi figurile marilor eroi ai luptei pentru 
neatârnarea sau rotunjirea ţării (Decebal, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Ion Vodă cel 
Cumplit, Mihai Viteazul, Horea, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Bălcescu sau Cuza), 
dar şi unele figuri de plan doi al istoriei, înzestrate însă cu un vădit potenţial literar 
(cum sunt Despot-Vodă sau Alexandru Lăpuşneanu). 

personajele tipice cele mai relevante ar fi : principele/regele/voievodul/ 
sultanul; boierul/nobilul/aristocratul credincios - de la aprodul Purice (Negruzzi, 

, 1837 ; Bolintineanu, ,,Aprodul Purice" ; Alecsandri, ,,Dumbrava roşie") 
sau „bătrânul Manuil şi Goian, şi Ştibor, şi Cânde, şi Dobrul, şi Iuga, şi Cangur, şi 

Gotca, şi Mihai Spătarul, şi Ilea Huru comisul, şi Dajbog pârcălabul, şi Oană, şi 

Gherman, şi fiara paloşului. .. Boldur" (Delavrancea, 
scena 8) la comisul Manole Păr-Negru (Sadoveanu, FraJii Jderi, vol. I-III, 1935-1942), 
fraţii Buzeşti (I. Dumitrescu-Movileanu, 1858; D. Almaş, Fra/ii Buzeşti 
vol. I-III, 1971) ori Radu Calomfirescu (I. Dumitrescu-Movileanu, 

1854; Alecsandri, ,,Radu Calomfirescu") sau trădător - de la vornicul Moţoc 
Alexandru Lă,puşneanul, 1840) până la stolnicul Constantin şi spătarul Mihai 

Brâncovenii şi Cantacozinii, 1868; Rodica Ojog-Braşoveanu, 
ciclul brâncovenesc, 1976-1988; Ileana Toma, Ultimul Constantin. Romanul Brânco-

' 2010) ; doamnele, domniţele, jupânesele, jupâniţele etc. (Constantin Gane, 
vieJi de doamne şi domniJe, vol. I-III, 1932-1939; Amărâte şi vesele vieJi de jupânese 
şi cucoane, 1943), fie ele eroine pozitive (Bolintineanu, ,,Doamna lui Neagu" şi „Muma 
lui Ştefan cel Mare") sau malefice, agenţi ai erosului sau ai hybrisului (Doamna Chiajna 
la Odobescu, Doamna Chiajna 1860; Vidra la Hasdeu, Răzvan şi Vidra, 1867; Doamna 

Vlaicu-Vodă 1902; Roxelana la Sadoveanu, , 1946, V. Corbul 
şi E. Burada, Roxelana şi Soliman, 1987); eroul solitar/solidar/colectiv (războinicul, 
cavalerul, spadasinul, haiducul, picaroul) ; -ul/sluga credincioasă (R. Ojog
Braşoveanu, ciclul brâncovenesc, 1976-1988); preotul/călugărul (întruchipare a virtuţilor 
la meridian românesc - Ioan Valahul, la E. Barbu, 1969; Ion Eremia, 

, 1971 - sau trădător - egumenul Sisoe la Al. Mitru, Legendă valahă, 1979); magul, 
bătrânul preot (Coşbuc, ,, Voios, preot dac"; Decheneu, Kesarion Breb la Sadoveanu, 

, 1933) ; prezicătorul/cărturarul (Radu Farma, grămăticul lui Vlad Ţepeş 
Legendă valahă, 1979; stolnicul Cantacuzino la R. Ojog-Braşoveanu, 

, 1988); negustorul/meseriaşul/breslaşul; marginalii - călăul, 

ţiganul/ţiganca servitoare/vrăjitoare (I. Budai-Deleanu, Ţiganiada, 1875; Alecsandri, 
„Dezrobirea ţiganilor"; Hasdeu, Răzvan şi Vidra, 1867; Leon Negruzzi, Ţiganca 
1877; Radu Rosetti, Poveşti moldoveneşti Alte poveşti moldoveneşti, 1921; 
Sadoveanu, ,,Fântâna dintre plopi", în volumul Hanu AncuJei, 1928; D. Ruşti, 

, 2015); artistul ambulant/muzicantul (Bolintineanu, ,,Lăutarul"); 
vagabondul/hoţul/cerşetorul/criminalul; cocoşatul/piticul/chiorul/schilodul (E. Barbu, 
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Princepele Manuscrisul fanariot
, 2015, , 2016) etc.

Printre locurile  decorurile 
, Bucur, 

Piatra Craiului, 1978), Craiova (Al. Mitru, Craiova

Miresele
, 1940, , 1982),

 Rapsodie 
, Creanga 

de aur Homeric

Masoneria (Eugen Uricaru, , 1977 sau Camil Petrescu, 
oameni

, 

, Bogdan infidelul, 

, 1915 sau , 
, 1979: 

Postelnicul Constantin Cantacozin
complotul (Negruzzi, Apus de soare, 

, 

Delavrancea, Apus de soare
Nu 

Povestiri eroice

Al. Mitru, 
Negruzzi, 

, 1969; D. Ruşti, , 2015; M.B. Ionescu-Lupeanu, 
Strigoii lui Şuţu Ciumăfaia 

şi predilecte se numără: capitale/oraşe/târguri, precum 
Aradul (AL Mitru, Aradul în legende şi povestiri 1982), Bucureştii (AL Pelimon, 
istoria fundării Bucureştilor, 1858; AL Mitru, Bucureştii în legende şi povestiri, 1975; 
G. Băjenaru, ,,Stâna lui Bucur", în 
în legende şi povestiri, 1978), laşii (AL Mitru, laşii în legende şi povestiri, 1979), dar 
şi Stambulul, Viena, Buda sau Praga; palatul/cetatea/fortificaţia/conacul boieresc, 
temniţa/beciul domnesc/ocna de sare sau de plumb (E. Barbu, ,,Iarba", în volumul 

, 1975); hanul, satul, biserica/mânăstirea/chilia sihastrului (Bolintineanu, ,,Danii! 
Sihastrul"; D. Almaş, Meşterul Manole Necunoscuta de la Suceviţa 
pădurea/muntele/câmpia/marile râuri, Dunărea (cu delta ei) sau marea etc. 

În ceea ce priveşte temele şi motivele predominante, se remarcă : tema crizei istorice ; 
meditaţia asupra istoriei şi destinului neamului românesc şi asupra rolului Providenţei 
în devenirea acestora (Alecu Russo, Cântarea României, 1855; Aron Cotruş, 
valahă 1940); reflecţia asupra dimensiunii oculte a istoriei (ca la Sadoveanu, în 

, 1933 sau la D. Ruşti, în Mâţa Vinerii, 2017 şi , 2019), dimensiune la 
care trimite, de pildă, şi existenţa unor organizaţii, ordine şi societăţi secrete, precum 
Cavalerii Ordinului Basarab (Ioan Dan), Cancelaria Neagră (R. Ojog-Braşoveanu), 

Rug şi flacără Un om între 
, 1953-1957) ş.a.m.d.; obsesia imperială; tema destinului „omului subt vremi" 

(încă de la Miron Costin citire), a „ţării neaşezate" (Sadoveanu, Zodia Cancerului 
1929), a „cetăţii asediate" (fie ea Bucureştii sau Bizanţul), credinţa/religia (ortodoxă 
sau chiar catolică, ca la AL Davila, Vlaicu-Vodă 1902 sau V. Papilian, 
1982); lupta pentru libertate şi războiul împotriva cotropitorilor (AL Mitru, Legendă 
valahă, 1979: ,,Vrăjmaşii vor veni iar şi iar. Înfruntaţi-i fără teamă de moarte, ca ţara 
să trăiască în veci"); eroismul; codul onoarei (Negruzzi, Sobieski şi românii, 1846); 
prietenia/camaraderia (dincolo de etnie, rang, religie sau confesiune, ca la Sadoveanu, 
Neamul Şoimăreştilor Zodia Cancerului 1929); trădarea/vânzarea de frate 
(E. Barbu, Vânzarea de frate, 1968) sau de ţară (AL Mitru, Legendă valahă 
,,Blestemaţi să fie cei vânduţi duşmanilor ! ... Blestemaţi să fie în vecii vecilor, amin ... ") ; 
lupta/duelul/asasinatul (Bolintineanu, , 1868); intriga/ 

Alexandru Lă,puşneanul, 1840; Delavrancea, 
1909 etc.); viziunea romantică, cavalerească despre dragoste (Sadoveanu, Fraţii Jderi 
voL I-III, 1935-1942), dar şi iubirea damnată (pentru fiica trădătorului: dragostea lui 
Tudor Şoimaru pentru Magda, fiica boierului Orheianu la Sadoveanu, Neamul Şoimă
reştilor, 1915 ori a Băiatului pentru Voiena, fiica boierului Flor la AL Mitru, Legendă 
valahă, 1979) sau excesul erotic; taina, copilul nelegitim cu părinţi nobili (Oana, la 

, 1909; Maruşca, la Sadoveanu, Fraţii Jderi, voL I-III, 
1935-1942); masca/travestiul/confuzia de rase, genuri şi funcţii (Paul Slăvescu, 
totdeauna muşchetarii sunt ... bărbaţi, 1974); răzbunarea/pedeapsa/tortura/cruzimea 

(răzbunarea lui Mitruţ la N. Gane, Stejarul din Borzeşti, 1882 şi E. Camilar, ,,Stejarul 
din Borzeşti", în , 1955; uciderea boierului Orheianu la Sadoveanu, 
Neamul Şoimăreştilor, 1915; pădurea de ţepe pentru Catavolinos şi Hamza-Paşa la 

Legendă valahă, 1979; uciderea boierilor, înălţarea piramidei de capete la 
Alexandru Lă,puşneanul, 1840 ; pedeapsa lui messer Ottaviano la E. Barbu, 
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, vol. II, 
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) 
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, 
Povestea neamului nostru

Povestiri istorice, 

Cerbii lui Mihai Viteazul, 1978).

material uman
Coroana 

lui Burebista

Calmîcu, Sub semnul hangerului

tului Comoara lui Dromichet Diamantul 
negru, 1971, , 

a unor ecouri ale istoriei
, 

Comoara regilor daci
(Statuia lui Ahile , 

În ostrovul lui Soare
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, 1969; pedeapsa Voienei în Al. Mitru, Legendă valahă, 1979); revolta/robia 
(Alecsandri, "Calea Robilor" ; Mihail Joldea, Calea robilor. Cumpăna vulturilor, 1985; 

În triumf prin Ţarigrad, 1989); boala (existenţială - lihtisul, melanholia 
la E. Barbu, , 1969 şi Săptămâna nebunilor, 1981), molima (Alecsandri, 
„Ciuma", ,,Holera"; M.B. lonescu-Lupeanu, Ciumă/aia, 2016); urmăririle/cavalcadele 
(Sadoveanu, Fraţii Jderi, vol. I-III, 1935-1942; R. Ojog-Braşoveanu, ciclul brânco
venesc, 197 6-1988) ; petrecerea/ chiolhanul homeric, dimensiunile colosale ale perso
najelor, pasiunilor, isprăvilor (Mihai Vodă, de pildă, ca prezenţă stihială, supraumană, 
înspăimântându-l deopotrivă pe călău: "Mihai Viteazul. Gâdele înfricoşat", 
Drumeş, Povestea neamului românesc de la început şi până în zilele noastre 
1979, ca şi pe Paşa Hassan - Coşbuc, Cântece de vitejie 

Bestiarul natural şi fabulos (fiinţe/creaturi/animale mai mult sau mai puţin fantastice 
este şi el bine reprezentat în imaginarul literaturii române de inspiraţie istorică : lupul 
dacic (Radu Gyr, "Fuga lupului"; C.V. Tudor, 1988; Daniel Roxin, 

, 2018) ; acvila Romei (Mircea Duduleanu, Acvila şi capul de lup 
1983), calul lui Ştefan cel Mare (Voitiş, la Delavrancea, în , 1909; Catalan, 
la Sadoveanu, în Fraţii Jderi, vol. I-III, 1935-1942); căţeaua Molda şi bourul lui Dragoş 
(D. Almaş, Vânătoarea lui Dragoş, 1963; Grigorie M. Croitoru, Vânătoarea lui Dragoş 
2018); corbul Corvinilor (Florian Cristescu, , 1920-1929; 
Mihail Drumeş, Povestea neamului românesc, 1978-1979; D. Almaş, 
1982-1984); cerbii lui Mihai Viteazul (Gr. Băjenaru, Cerbii lui Mihai Vodă, 1968; 
C.V. Tudor, 

Nelipsite sunt, de asemenea, elementele de recuzită, obiectele şi semnele universului 
: cartea (Al. Andriţoiu, Că1'ţi vechl); stema (Coşbuc, ,,Stema ţării"); 

coroana (Coşbuc, Povestea unei coroane de oţel, 1899; Mircea Alexandrescu, 
, 1980) ; arma autohtonă (sabia descântată a lui Ştefan, la Sadoveanu, Fraţii 

Jderi, vol. I-III, 1935-1942 şi Măduţa Ilie, Paloşul strămoşesc, 1977) sau străină (Mihail 
, 1967); mai târziu puşca, pistolul sau tunul (Coşbuc, 

Povestea unei coroane de oţel, 1899); ţeapa/butucul/eşafodul; scrisoarea/iscălitura/ 

sigiliul/pecetea; comoara/aurul/banul/giuvaierele (Eugen Boureanul, Comoara logofă-
' 1922; Vasile Mănuceanu, , 1970; D. Almaş, 

Comoara Brâncoveni/or, 1977; Gh. Sireteanu, Comoara Crăişorului 
1980); hrisoavele/uricele (Sadoveanu, Neamul Şoimăreşti/or, 1915); obiectele de decor/ 
mobilierul/vestimentaţia/podoabele; parfumurile/aromele/izurile/miasmele (de la esen
ţele nobile la gastronomie) etc. 

Se poate vorbi chiar şi despre prezenţa în imaginarul literaturii de inspiraţie istorică 
(în actualitate): ,,strămoşul pe cal alb" la Sadoveanu (Nopţile de 

Sânziene, 1934); Castelul celor două cruci la C. Chiriţă (Cireşarii vol. II, 1958); comorile 
la Gabriel Iuga ( , 1969) sau peşterile dacilor la Maya Niculescu 

, 1967); mormântul lui Ovidiu la C. Chiriţă (Cireşarii vol. V, 1963); 
dava getică la N. lonescu-Dunăraru (Movila bătrânului, 1974); legionarul roman (din 
proza scurtă cu tentă SF "Cosmina", în Miron Scorobete, Crâncena luptă dintre „ate" 
şi „abile", 1976); ruinele romane (Alecsandri, ,,Valul lui Traian"), bizantine (Ion Ruse, 

, 1982) sau medievale (Bolintineanu, ,,Ruinele cetăţii lui Ţepeş") etc. 
Dar tot acest fundament comun - materialul istori( ografi)c propriu-zis, modelele 

poetice occidentale, sursele folclorice şi cronicăreşti, topoii imaginarului şi itemii 
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[i]

[…]

australopithecus 
oltensis

anvergura ciclului romanesc Earth’s Children

lupilor

Ultimul berevoi
protoistoriei (prehistoric fiction

În valea marelui fluviu, 

Marea carte cu eroi, 2017 etc.). Rar, la 

[…]

simbolici relevanţi - nu implică neapărat o dezvoltare simplă şi liniară a genului, 
deductibilă din/reductibilă la nişte reguli generative simple (de unde, probabil, şi impasul 
teoretic al exegezei). În realitate, devenirea istorico-morfologico-simbolică a literaturii 
de inspiraţie istorică se articulează mai degrabă potrivit unei arhitecturi organice ( ce 
presupune ramuri principale, dar şi secundare, scurtături, devieri, dar şi reveniri sau 
drumuri abandonate ş.a.m.d.), rezultate din complexa concatenare a unor configuraţii 
estetice particulare, configuraţii ce se cer abordate secvenţial, cel mai eficient şi pertinent 
criteriu discriminator reprezentându-l aici, la nivelul imaginarului, încadrarea crono
logică (deci, implicit, şi tipologic-morfologică) a materialului de bază al inspiraţiei, iar 
nu alte considerente (de ordin po etic, tematologic, simbolic etc.). 

Universul imaginar al literaturii 
de inspiraţie istorică 

În baza acestui criteriu funcţional vom distinge, aşadar, cinci seturi de topoi specifici 
(universuri imaginare), dintre care primul ar fi cel al protoistoriei: ,,România n-a avut 
un ev mediu glorios - dar a avut o preistorie egală, dacă nu superioară, neamurilor din 
fruntea Europei, şi creatoare de cultură ; protoistoria ne aşază pe picior de egalitate 
cu seminţiile germanice şi latine", proclama triumfător, încă din 1939, Mircea Eliade. 
Însă, paradoxal, în ciuda unei puternice „nostalgii a originilor" (origini tot mai îndepăr
tate şi vagi : pelasgi, Dacia hiperboreeană, tăbliţele de la Tărtăria, 

etc. - aşa cum, la rândul ei, şi amintita nostalgie este mai curând una de ordin 
teoretico-ideologico-identitar, sporind progresiv pe măsură ce ne apropiem de prezent, 
vezi Roşca, 2013), literatura română nu a populat încă acest cronotop cu o operă de 

(1980-2011) al lui Jean M. Auel (a cărui 
acţiune se desfăşoară şi pe teritoriul românesc, cândva înainte de ultima glaciaţiune). 
De fapt - tăcând abstracţie de toate acele opere literare în care existenta unor asemenea 
orizonturi temporale extrem de îndepărtate poate fi doar foarte vag bănuită, eventual 
sub forma supravieţuirilor la nivel folcloric, ca la Sadoveanu, de pildă, în Ostrovul 

, 1941 (,,Deodată mi-au apărut în largul pustiei gorganele străvechi, în care cei 
dintâi rătăcitori ai acestei lumi izolate şi-au astrucat osemintele. Multe din aceste movili 
au fost spintecate şi prădate ; altele îşi ascund încă taina ; din întunericul ţărânei lor 
veghează, călări şi în arme, schelete de războinici, care-şi păstrează trufia şi în umilinţa 
pulberii"), sau la V. Voiculescu, în , 1966 - universul imaginar al 

, în termenii criticii contemporane) îi lipseşte literaturii 
noastre aproape cu desăvârşire (cu puţine excepţii: Felix Aderca, 
1955; Ion Marin Sadoveanu, Akho şi Tao. O poveste din vremea gheJarilor înalJi, 1963; 
episodul Cucuteni din Vasile Lupaşc Sfinteş, 
un Ion Gheorghe, de exemplu (pentru care „ trecutul nu reprezintă paradisul pierdut, ci 
obârşia, începutul absolut, în care spaţiu şi timp, cosmos şi logos se dovedesc indisocia
bile, iar această lume supravieţuieşte în vatra satului ; fascinaţia provocată de vârstele 
primordiale încinge imaginaţia artistului", Simion, 2009, vol. II, p. 312), izbutim să 
întrezărim ecourile unui trecut nebulos, pierdut în timp (vorbirea „logo-astrală" şi 

corelatul ei iconic, ,,hieroglifele de piatră", frânturile de jocuri copilăreşti, Marea Mumă, 
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Cavalerul trac Megalitice
Noimele Dacia Fëniks Scripturile , 

, 1987).
eonul dacic) 

cf.

Perit-au 

(

Taina lui 
Lumina Geto-

Daciei , vol. I, , 
, , 1998), Al. Horvath (Sub cerul senin al lui 

(în E. Camilar, Povestiri eroice

în Daciada

Comoara lui Dromichet, 1970), Aurel 
Petrescu (Dromichet – semnul nemuririi, 1988), Regatul lupilor – Dromi-
hete

Coroana lui Burebista, 
. 

lor, 1980), Mihail Diaconescu ( Triumful lui 
Burebista

LITERATURA ROMÂNĂ DE INSPIRA ŢIE ISTORICĂ 

Dacia hiperboreeană etc.) care se rezolvă treptat, liric-expresionist, înspre orizontul 
daco-getic şi medieval (Zoosophia, 1967; , 1969; , 1972; 

, 1976; , 1978; Cenuşile, 1980; , 1983; Joaca jocului 
1984; Şi mai joaca jocului, 1985; Condica în versuri 

Însă de-abia cel de-al doilea mare set de topoi specifici ( cei care subîntind 
va reuşi să colonizeze, masiv şi permanent, imaginarul (literar) românesc ( Babu-Buznea, 
1979, Brânză Mihăileanu, 2016). Prezenţă constantă (simbolică, culturală şi politico-isto
rică) în imaginarul intern(aţional) medieval şi premodern (Iseru, 2018; Pop şi Simon, 
2018), (re)legat la carul triumfal al romanităţii de latinişti, eonul dacic proiectează pentru 
paşoptişti trecutul şi viitorul destin dorit neamului românesc ("Dacii au fost o naţie mare 
şi tare!", exclama Cezar Bolliac), devenind - mai cu seamă odată cu Hasdeu ( 
dacii ? , 1860) şi, ceva mai târziu, cu Nicolae Densuşianu (Dacia preistorică, 1913) - un 
loc comun al imaginarului romantic autohton (topos maximal al paradisului pierdut şi al 
nostalgiei originilor, naţionale sau ontologice, începând cu Eminescu, cel din "Memento 
mori" sau „Rugăciunea unui dac"), pentru a intra apoi în deplină "legitimitate" în inter
valul interbelic, odată cu „revolta fondului nostru nelatin" (L. Blaga, 1921); ,,tovarăş 

de drum" obligat ( după paranteza celor două decenii staliniste) al idealului socialist 
(ulterior „naţional-comunist"), după 1989 va detona, compensator, pentru două milenii 
de frustrări istorice şi simbolice (Roşca, 2013). 

Pe această linie, o posibilă panoramă ficţională a "mileniului imperial al Daciei" 
(1.C. Drăgan) s-ar deschide, la răscrucea dintre mit şi istorie, cu controversata figură 
a lui Zamolxe, de la Eminescu ("Memento mori", ,,Rugăciunea unui dac"), Blaga 
Zamolxe, 1921), P. Tămaş (Umbra lui Zamolxe, 1969), Dan Mutaşcu (Ochiul lui 

Zamolxe, 1972), Radu Cârneci (Psalmii lui Zamolxe, 1976), Sorescu ("Unde zeu e 
Zamolxe") sau I. Romanescu (Zamolxis, 1988), până la Marius Oniceanu ( 
Zamolxis sau şansa, 1992), Pavel Coruţ (cu seria Quinta spartă, 1992; 

, 1993 etc. - peste 100 de volume - ori ciclul Origini Codul lui Zamolxe 
2008), C. Tibori (Zamolxes adică eu 
Zalmoxis, 2000) sau Simona Radu (Solul lui Zamolxe, 2016). Urmează apoi căderea în 
Istorie, odată cu paradigmaticul moment „ Când a venit Darius şi a cerut pământ şi apă" 

, 1955), pentru a continua, în secolul al V-lea î.Hr., cu 
viaţa coloniilor greceşti de la Pontul Euxin, unde acesta se întâlneşte cu gurile Istrosului 
(I.M. Sadoveanu, Taurul mării, 1962) şi, mai târziu, cu Tomisul ovidian (Alecsandri, 
Ovidiu, 1885; Iorga, Ovidiu, 1931; Marin Mincu, Moartea la Tomis. Jurnalul lui 
Ovidiu, 1997). Din legendă se desprinde apoi prima mare figură a istoriei naţionale, 
Dromichaites (a cărui confruntare cu invadatorul va deveni, peste milenii, arhetipală 
pentru imaginarul românesc, de la confruntarea dintre Decebal şi Traian, la G. Baronzi, 

, 1890, sau dintre Mircea şi Baiazid, la Eminescu, în "Scrisoarea III", până 
la cea dintre Avram Iancu şi Franz Iosif I, la M. Beniuc, în „ Ţară"), prezentă la 
Bolintineanu (,,Dromichete"), V. Mănuceanu ( 

Simona Radu ( 
, 2017). Îl avem apoi pe primul „unificator" al spaţiului carpato-danubiano-pontic, 

Măreţul rege Burebista (Gr. Băjenaru, 1980), M. Alexandrescu ( 
1980), R. Theodoru (Strămoşii Burebista - regele dacilor. Decebal - Vulturul Carpaţi

Călătoria spre zei, 1982), Boris Crăciun ( 
, 1995), Simona Radu (Solul lui Zamolxe, 2016), urmat de alte figuri mai mult 
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Deceneu

Marea carte cu eroi
, 1973), Duras (Daniel Roxin, Aventurile lui 

Duras
Decebal Dumnezeu s-a 

, vol. II, 2013). Galeria 

Decebal

 Povestiri eroice
 (Burebista – regele dacilor.

,
, 1986) etc., pentru a se încheia

(Al. Mitru,
1981), 

 
 

Balade, 
, 

Terra Daciae Traian
rescu (De bello dacico, 1989), Petru Demetru Popescu ( , 

Catastrofa Daciei, 1904), E. Camilar (Poarta furtunilor Bristena, 
fiica dacilor , 1967), Ion 

sau mai puţin legendare precum Deceneu (Sadoveanu, , 1933; Gheorghe 
Gavrilă Copil, , 1995; S. Radu, Solul lui 'Zamolxe, 2016), Tarbos (Vasile Lupaşc 
Sfinteş, , 2017), Dapyx (Al. Mitru, ,,Viteazul Dapyx şi fiica lui, 
Gebila", în volumul În /ara legendelor 

, 2016), Dochia, fiica/sora lui Decebal (Asachi, ,,Dochia şi Traian"; Bolintineanu, 
,,Dochia"; Eminescu, , 1873, ,,Memento mori"; Vintilă Horia, 
născut în exil, 1960; Daniel Roxin, Poveştile magice ale dacilor 
culminează cu emblematica figură-simbol a tragicului rege Decebal, aşa cum apare ea, 
de pildă, la Eminescu ( , 1873; ,,Memento mori"), Coşbuc (,,Decebal către 
popor"), Ioan Neniţescu (,,Cei doi strămoşi", ,,Moartea lui Decebal", ,,Pui de lei"), 
E. Camilar (,, Vulturii de pe cele şapte Coline", în , 1955), Ion Brad 
(,,Decebalus per Scorillo"), R. Theodoru, Strămoşii 
Decebal - Vulturul Carpa/ilor, 1980; Decebal şi Traian, 1981; Sarmizegetusa eroică 
1983), Ştefan Zaides (Misiune de taină în cetatea eternă 
în cele din urmă, elegiac, dar proiectând, totodată, zorii unui nou început, cu „Perirea 
dacilor" (Coşbuc), ,,Columna lui Traian" (M. Beniuc), Cântecul Columnei 

Columnă în milenii (V. Mănuceanu, 2014) etc. 
Într-o tonalitate obligată de cuvintele lui Herodot (partea favorabilă a citatului 

emblematic), o bogată literatură (lirică, proză, dramă) va încerca, aşadar, să scrie 
epopeea unui popor cu rădăcini imemoriale şi cu o fizionomie fizică, morală şi culturală 
neschimbată în milenii, un neam de ţărani bărboşi şi pletoşi, trăind paşnic din roadele 
întinselor câmpii mănoase, dar şi din aurul şi sarea munţilor lor, încrezători în nemurirea 
deja promisă de misteriosul lor zeu (cvasi)unic, Zalmoxis. La ceas de nevoie însă (căci, 
la acest meridian, Ananke face legea pământului), sub conducerea unor figuri istorice 
sau legendare (tarabostes, căpetenii, regi, mari preoţi sau iniţiaţi ai lui Zalmoxis ori eroi 
ridicaţi chiar din rândurile oamenilor obişnuiţi), dacii nu pregetă să se ridice cu sica în 
mână împotriva duşmanilor. Ascunzându-se în codri adânci (de o fiinţă cu băştinaşul, 
dar letali pentru vrăjmaş) sau în cetăţi semeţe pitite în munţi, ei sunt siliţi să-şi apere, 
iar şi iar, cu demnitate şi dârzenie, locul sub soare, în cursul multor veacuri presărate 
cu nenumărate bătălii, victorii şi înfrângeri, comploturi, trădări, sacrificii individuale 
sau colective, împotriva tuturor năvălitorilor, de la perşii lui Darius sau macedo-grecii 
lui Alexandru ori Lisimah, la implacabilele legiuni ale Romei. Compuse din soldaţi la 
fel de pricepuţi în a purta lupte sau a construi drumuri şi castre şi conduse de patricieni 
sau principi aroganţi şi neîndurători, dar nobili, cultivaţi şi animaţi de un sentiment 
mesianic al propriei Istorii, aceste legiuni sunt însă vectorii unei civilizaţii (moder
nităţi?) magnifice şi pragmatice, a cărei acţiune transformatoare nu mai poate fi oprită. 
Alte opere care exploatează „filonul dacic" sunt: lirică (vezi şi Iorgoveanu-Dumitru, 
1978) - Al. Pelimon (Traian în Dacia, 1860), Bolintineanu (,,Fecioara Daciei"), 
Alecsandri (,,Sentinela romană"), Eminescu (,,Gemenii", ,,Sarmis"), Coşbuc (,,Podul 
lui Traian", ,, Un cântec barbar"), A. Cotruş (Rapsodie dacă, 1942), R. Gyr ( 
1943), Dan Mutaşcu (Ochiul lui 'Zamolxe, 1972), Ion Văduva-Poenaru (Zliri străbune 
1978), I. Brad ( , 1970), Ioan Alexandru ( , 1980), Cicerone Theodo-

Baladele din moşi-strămoşi 
2013); proză (vezi şi Istrate, 2004, 2011) - Tit Chitul (O fată de tarabostos, 1901; 

, 1950), David Sava ( 
, 1966), Corneliu Beda (Taina cetăţii, 1966; Donaris se răzbună 
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Topolog, Paul Antim ( , 
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, 1968, Piatra Craiului Bogdan infidelul, 1982). 

 

naru (Taina lui Mircea Voievod Piatra Craiului, 1978), Ioan Dan (Cavalerii 
ordinului Basarab De din vale de Rovine, 

Io, Mircea Voievod
Ringala

Radu al III-lea cel Frumos, Fata 
de la Cozia, 1968), Georgina Rogoz (Vlad, fiul Dracului, 1972), Al. Mitru (

, 1979), Marin Mincu ( , 1992), Ileana Toma (

, Dracula
  

Piatra Craiului Povestiri 
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Lovituri din umbră, 1967), R. Theodoru (Strămoşii 1967), Vasile 
, 1990), Felix Crainicu şi Cristi Ioniţă ( 

Poveştile magice ale dacilor, 2010); dramaturgie (vezi şi Brădăţeanu, 
1966; Ciulei, 2007) - Eminescu ( , 1873), Mircea Bradu ( 

Al treilea mare set de topoi specifici vine să configureze universul imaginar al medie
valităţii autohtone, de la „secolele întunecate" ale mileniului I (Sadoveanu, 

, 1933) până la ultimii domni pământeni ai secolului al XVIII-lea (D. Almaş, 
cel înţelept, 1981; Ileana Toma, Ultimul Constantin. Romanul Brâncovenilor 
ciuda afirmaţiei lui Mircea Eliade despre protoistoria locului, citată mai sus, ,,Medievul" 
este, de fapt, terenul de joacă predilect al literaturii române de inspiraţie istorică şi, 
totodată, spaţiul privilegiat al Aventurii. Aici, itemii simbolici şi convenţiile genului se 
dezvoltă plenar, diversificându-se şi particularizându-se potrivit epocii-ţintă a ficţiunii. 
Constatăm, prin urmare, existenta unor spatii ficţionale/universuri imaginare de (mai) 
mari dimensiuni (uneori chiar comunicante sau concatenate), structurate în primul rând 
în jurul centrului gravitaţional reprezentat, de regulă, de o figură fictional(izat)ă majoră, 
a cărei anvergură coincide doar întâmplător cu cea atestată de istorie (după cum o 
dovedeşte exemplar cazul lui Alexandru Lăpuşneanu, un voievod minor la scară istorică, 
devenit reper inconturnabil al ficţiunii autohtone, fie ea literară sau cinematografică). 

Astfel, urcând pe firul istoriei se înşiră mai întâi întemeietorii : Gelu (Coşbuc, ,,Moartea 
lui Gelu"; Mircea Popescu, ), Basarab (Coşbuc, ,,Carol Robert"; Iordan Constantin, 

, 2003), Negru-Vodă (Alecsandri, 
,,Monastirea Argeşului"; V. Eftimiu, Meşterul Manole, 1925; P.D. Popescu, 
lui Negru Vodă, 2016), Vlaicu-Vodă (Al. Davila, Vlaicu-Vodă, 1902), Dragoş şi Bogdan 
(Alecsandri, ,,Dragoş"; Bolintineanu, ,,Fecioara de la Prut"; Eminescu, ,,Dragoş-vodă 
cel Bătrân", Bodgan-Dragoş: cornul lui Decebal, 1879; 

Pământul zimbrului, 1962; Gr. Băjenaru, 

Dragoş-Vodă , 1978 ; V. Papilian, 
Urmează marile figuri ale medievalităţii româneşti: Mircea Voievod: lirică - Gr. Ale
xandrescu (,,Umbra lui Mircea. La Cozia"), Bolintineanu (,,Mircea cel Mare şi solii"; 
„Mircea la bătaie"), Eminescu (,,Scrisoarea III"), D. Ciurezu (,,Noaptea-n miez la 
mănăstire"), E. Jebeleanu (,,Cozia"), I. Brad (,,Epitaf la mănăstirea Cozia"), Victor 
Tulbure (,,Mircea"), Ion Alexandru (,,Imnul lui Mircea cel Bătrân"), C.V. Tudor 
(,,Mircea, mare voievod"); proză - Ada Orleanu (Cavalerul libertăţii, 1968), Gr. Băje-

' 1970; 
, 1977), Şt. Popescu (Sfetnic de taină, 1985; 

1986); dramaturgie - Dan Tărchilă ( , 1971); Alexandru cel Bun 
(V. Eftimiu, , 1915; Gr. Băjenaru, Spătarul Comande Suceava, 1977); Vlad 
Ţepeş: lirică - Bolintineanu (,,Fata de la Cozia", ,,Năvala lui Ţepeş", ,,Solii lui Ţepeş 
la Mohamet", ,, Ţepeş şi solii"), Coşbuc (,,Balada despre Ţepeş Vodă"), Arghezi(,, Vodă 
Ţepeş"); proză - N.D. Popescu ( 1864), D. Almaş ( 

Legendă 

valahă Jurnalul lui Dracula Singurătatea 

lui Vlad Ţepeş, 1995), Vasile Lupaşc Sfinteş (Răstignit între cruci, vol. I-III, 2008-2016), 
Tudor Nedelcea (Vlad Ţepes , 2013) ; Neagoe Basarab (Bolintineanu, ,,Doamna 
lui Neagu"; Carmen Sylva, Neagoe Basarab şi meşterul Manole, 1905; Gr. Băjenaru, 

, 1978; Al. Mitru, Legendă valahă, 1979; Mitică Georgescu, 
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vânătoreşti din vremea lui Neagoe Basarab, 2013); Ştefan cel Mare: lirică - Hasdeu 
(,,Domnita Voichiţa", ,,Ştefan şi Radul"), Dimitrie Gusti (,,Închinare lui Ştefan Vodă"), 
Bolintineanu (,,Aprodul Purece", ,,Baia", ,,Bârlad", ,,Codrul Cosminului", ,,Copilul 
din casă", ,,Coroba", ,,Cupa lui Ştefan", ,,Daniel Sihastru", ,,Dumbrava Roşie", ,,Mânia 
lui Ştefan", ,,Muma lui Ştefan cel Mare", ,,Monastirea Putna", ,,Ştefan la moarte", 
„ Visul lui Ştefan cel Mare"), Alecsandri (,,Altarul monastirei Putna", ,,Cântecele lui 
Ştefan Vodă", ,,Dumbrava Roşie", ,,Fraţii Jderi", ,,Imn lui Ştefan cel Mare", ,,Movila 
lui Burcel", ,,Ştefan şi Dunărea", ,,Ştefan Vodă şi codrul", ,,Ştefan Vodă şi şoimul"), 
Coşbuc (,,Mortul de la Putna", ,,Ştefan Vodă", ,, Voichiţa lui Ştefan"), Ben Corlaciu 
(,,Ştefan cel Mare"), Ioan Alexandru (,,Ştefan cel Mare"), A. Păunescu (,,Jurământ la 
Putna"); proză - Mihail Gaşpar (Din vremuri de mărire, 1910; Fata vornicului Oană 
1929), Sadoveanu (Fraţii Jderi, vol. I-III, 1935-1942), Petru Cireş (Sfat în cumpăna 
nopţii , 1968), D. Almaş (Arcaşul Măriei Sale 
1968; Oana Căpitanul Andrei, 1983); dramaturgie- Delavrancea 

Învierea lui Ştefan cel Mare 
Albă Săptămâna patimilor, 1968), Boris Crăciun (Ştefan şi 

, 1995; Onoare şi mărinimie, 1995); Gheorghe Doja (M. Beniuc, ,, Trăieşte 
în amintire Doja"; I.D. Muşat, Răscoala iobagilor Războiul iobagilor, vol. I-III, 
1956; Aurel Gheorghe Ardeleanu, Coroană pentru Doja, 1972) ; Petru Rareş (Alecsandri, 
,, Visul lui Petru Rareş" ; Bolintineanu, ,,Grozea vornicul", ,,Petru Rareş", ,,Siretul" ; 

Luceafărul, 1910; Horia Lovinescu, Petru Rareş, 1967); Radu de la 
Afumaţi (Bolintineanu, ,,Clejanii"; Emanoil Manoliu, Radu de la Afumaţi, 1982; D. Almaş, 
Voievodul fără teamă şi fără prihană, 1984; P.D. Popescu, Stirpe basarabă 

, 2016); Despot-Vodă (Bolintineanu, Despot-Vodă 1868; N. Scurtescu, 
Despot-Vodă, 1875; Alecsandri, Despot-Vodă, 1880; E. Boureanul, 

Povestiri de prin văi, 1928; C. Gane, Farmece. Viaţa lui Despot Vodă 
1933; Romulus Seişanu, Aventuroasa viaţă a lui Despot-Vodă, 1938); Alexandru 
Lăpuşneanu (Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanu[, 1840; Bolintineanu, Alexandru Lăpuş-

' 1868; Alecsandri, ,,Bogdan"; Hasdeu, ,, Vornicul Iancu Moţoc"; Samson 
Bodnărescu, Lăpuşneanu-vodă, 1878-1879; Eminescu, Alexandru Lăpuşneanu, 1880); 
Răzvan-Vodă (Bolintineanu, ,,Movila lui Răzvan"; Hasdeu, Răzvan şi Vidra, 1867); 
Radu Iliaş (Luminiţa Petru, Ultimul Muşatin, 1987); Vlad al VI-lea (P.D. Popescu, 
Cerbul din pădurea pierzaniei, 2011); Ştefan Tomşa (Bolintineanu, ,,Cornul lui Sas"; 
Sadoveanu, Neamul Şoimăreştilor, 1915; E. Boureanul, Hatmanul Tomşa, 1968); Ion 
Vodă cel Cumplit : lirică - Ion Vinea (,,Ion-Vodă cel Cumplit") ; proză - Hasdeu (Ion-Vodă 

, 1865), Sadoveanu (Şoimii, 1904; Nicoară Potcoavă 
, 1955), V. Eftimiu (Dreptatea lui Ion Vodă, 1966), D. Văcariu ( 

Ţării de Sus, 1984); dramaturgie - M. Sorbul (Letopiseţi 
Ion Vodă cel Viteaz, 1989); Mihnea-Vodă (Odobescu, Mihnea Vodă cel Rău, 1857; Bolin

Mihnea-Vodă care-şi taie boierii 1868; Alecsandri, ,,Oprişanul"; Şt. Popescu, 
Pajura cu două capete, 1978); Petru Cercel (Bolintineanu, ,, Ţuţora"; Lola Stere-Chiracu, 

, vol. 1-11, 1974-1975; P.D. Popescu, Prinţ şi spadasin, vol. I-III, 2012); 
Mihai Viteazul: lirică - Al. Pelimon (,,Vestita bătălie de la Călugăreni"), Hasdeu 
(,,Cranul lui Mihai cel Viteaz"), Alecsandri (,,Cântecul lui Mihai Viteazul", ,,Ghioaga 
lui Briar"), Bolintineanu (,,Bătălia pe gheaţă", ,,Călugărenii", ,,Cea de pe urmă noapte 
a lui Mihai cel Mare", ,,Consiliul secret", ,,Fiastrii", ,,Întoarcerea lui Mihai", ,,Mărirea 
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, 1954) etc. 

[Akerman]

Balade, 1943), 
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lui Mihai", ,,Mihai în Transilvania", ,,Mihai la Vidin", ,,Mihai revenind de la Dunăre", 
„Mihai scăpând stindardul", ,,Mihai şi călăul", ,,Mihai şi ucigătorul", ,,Moartea lui 
Mihai Viteazul", ,,Muma lui Mihai", ,,Mustafa-Paşa", ,,Preda Buzescu"), Coşbuc (,,Paşa 
Hassan"), C.V. Tudor (,,Baladă din Câmpia Turdei"), A. Păunescu (,,De-a pururi spre 
Alba", ,,Clopotul reîntregirii", ,,Capul de la Torda"); proză- Nicolae Bălcescu (Românii 

, 1861-1863: imposibil de ignorat în contextul dat, această 
operă seminală a istoriografiei noastre romantice, născută la intersecţia dintre istorie, 
literatură şi retorică - fără a fi ea însăşi, propriu-zis, literatură - configurează şi impune, 
practic, momentul Mihai Viteazul în imaginarul literar-cultural şi politico-istoric româ-
nesc modern), R. Theodoru (Erai.dă şi paloş, vol. 1-11, 1954-1956; , vol. I-IV, 
1967 ; Vitejii, 1968 ; Călăreţul roşu, 1976; Călugăreni, 1977 ; , 1984), V. Mănu-

' 1970), D. Almaş (FraJii Buzeşti, 1971-1977), Ion Eremia ( 
1971; În triumf prin Ţarigrad, 1989), Lola Stere-Chiracu ( 

, 1974; , 1975; , 1976), Gr. Băjenaru 
, 1998); dramaturgie - Bolintineanu 

După bătălia de la Călugăreni, 1868; Mărirea şi uciderea lui Mihai Viteazul 
, 1911); Movileştii (Iorga, , 1924; E. Boureanul, 

Vijelia 1969; I. Eremia, NeînfrânJii din/ara zimbrilor, vol. 1-11, 1986-1987); Gheorghe 
Ştefan (Bolintineanu, Ştefan Gheorghe-Vodă 1868) ; Matei Basarab, Vasile Lupu 

Domni/a Ruxandra, 1873; Sadoveanu, Nunta domni/ei Ruxanda, 1932; 
V. Mănuceanu, , 1980; Al. Pelimon, Curtea lui Vasile Vodă, 1852; 
Vodă la mănăstirea Sadova, 1870; Paşcu Balaci, Război între români, 2004); Dimitrie 
Cantemir (D. Almaş, Inorogul cel înJelept, 1981; Mihnea Gheorghiu, 

, 1993); Constantin Brâncoveanu (Alecsandri, ,,Constantin Brâncovanul"; 
Constantin Brâncoveanu, 1914; R. Ojog-Braşoveanu, 

Altîn-bey Logofătul de taină Ochii jupâni/ei Letopiseţul de argint 
, 1988; D. Almaş, Comoara Brâncovenilor, 1977; 

Trimisul lui Brâncoveanu, 1985; Eliana Popovici, Cinsti# meşteri mari 
1986; Constantin Radu-Maria, Noaptea Brâncoveanului, 1998; Ileana Toma, 
Constantin. Romanul Brâncovenilor, 2010); Nicolae Milescu (D. Almaş, 
Spătarul 

Alte opere subsumabile Medievului : lirică - Al. Beldiman (,, Tragodia sau mai bine 
a zice jalnica Moldovii întâmplare după răzvrătirea grecilor, 1821 "), Ion Heliade-Rădulescu 
(,,O noapte pe ruinele Târgoviştii"), Al. Hrisoverghi (,,Ruinelor cetăţii Neamţu"), 

Alecsandri (,,Badiul", ,,Banul Mărăcină", ,,Chira", ,,Dan, căpitan de plai", ,,Fata 
cadiului", ,,Ghemiş", ,,Iordachi al Lupului", ,,Mogoş vomicul", ,,Movila lui Burcel", 
,,Novac şi corbul", ,,Plângerea ţării", ,,Sora contrabandierului", ,,Tătarul", ,, Vulcan"), 
Bolintineanu (,,Ana-Doamna", ,,Apa Bârsei", ,,Barnoschi-Domnul", ,,Bătălia de la Vama", 
,,Braha Căpitanul", ,, Cahul", ,, Căpitanul de vânători", ,, Cetatea Albă ", ,, Copă
cenii", ,,Domnul Ionaşcu", ,,Domnul Mavrogheni", ,,Două lupte", ,,Gherghiţa", ,,Glu
bavii", ,,Luarea Hotinului", ,,Lupta între români", ,,Maria Putoianca", ,,Miron Costin", 
„Petru Şchiopul", ,,Petru şi Asan", ,,Rovina", ,,Şerbăneşti", ,,Ştefan cel tânăr şi doamna 
sa", ,,Vornicul Dumitru", ,,Ziorina"), Al. Davila (,,Balada strămoşilor"), Hasdeu 
(,,Magda lui Arbore", ,,Ionaşcu-Vodă"), Coşbuc (,,Cetatea Neamţului", ,,Golia ticălosul", 
„Prutul", ,,Oştile lui Alah", ,,Ştefăniţă Vodă"), Corneliu Moldovanu(,, Un vechi cântec 
de vitejie"), R. Gyr (,,Jupanul", ,,Călugărul", ,,Guzlarul", în volumul 
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, 1907), C. Gane (Pe aripa 
vremei Dincolo de zbuciumul veacului Din vremuri voievodale, 

Vremea lupilor
Lumea care n-a fost

, 1857), 
, 1956),

, 1979).

pop culture

genius loci

neantul coroziunea
Princepelui

moartea

apud Pop, 
2007, vol. II, p. 839).

saeculum

foarte numeroase (Petru Manoliu, Fanar,
Princepele, 1969, Miresele, 1975, 

Tache de catifea
Angelescu, Calpuzanii Manuscrisul fanariot, 2015, ,
2017, Homeric , 2015, , 2016,
Icre negre proaspete

Al.O. Teodoreanu ("Paharnicul Furtună"), Zaharia Stancu (,,Voievod ucis"), Emil Botta 
(,,Transilvania"), M. Sorescu ("Bărbaţii"), Nicolae Stoian (,,Aci se odihnesc"); proză 
(vezi şi Istrate, 2004, 2011) - Sadoveanu (Vremuri de bejenie 

, 1923; , 1939), V. Eftimiu ( 
1968), Vicenţiu Donase ( , 1980), Ioan Groşan ( O sută de ani de zile la 
Porţile Orientului, 1992), Ovidiu Pecican ( , 2018); dramaturgie 
(vezi şi Brădăţeanu, 1966; Ciulei, 2007) - Samuil Vulcan (Uciderea lui Grigore Vodă 
în Moldova exprimată sub formă de tragedie, 1777-1780, prima piesă de teatru scrisă 
în limba română), Alecsandri ( Cetatea Neamţului sau Sobieţchi şi plăeşii români 
A. de Herz (Domniţa Ruxandra, 1907), V. Eftimiu (Pană Lesnea Rusalin 
Alexandru Sever (Descăpăţânarea 

Al patrulea mare set de topoi specifici corespunde veacului „de singurătate" fanariot. 
În ciuda unor trăsături pozitive (recunoscute de istoriografie cel puţin de la Iorga 
încoace), epoca fanariotă marchează în mod absolut în mentalul românesc modern nadirul 
evoluţiei multiseculare a istoriei naţionale, însumând maximal (în - probabil - cel mai 
omogen univers imaginar autohton, deşi subîntinde mai multe sisteme semiotice : 
literatură, cinematografie, etc.) tropii simbolici ai ,,(de)Căderii" în variantă 
răsăriteană : devalorizarea politică şi simbolică a Puterii (princiare), caracterul ei extrem 
tranzitoriu, delegarea autorităţii unui „Centru" îndepărtat şi înstrăinarea ei de specificul 
tradiţional al practicilor locale, ,,căderea în timp" a tuturor instituţiilor - politice, 
religioase, sociale, economice, simbolice - dependente de această autoritate, instaurarea 
unui „cosmopolitism rău" (cu ample rezonanţe în timp până târziu: ,, Tot ce-n ţările 
vecine e smintit şi stârpitură/ Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură/ Tot ce e 
perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii", Eminescu, ,,Scrisoarea III"), subordonarea 
completă a lui unui daimon bizantino-turco-balcano-levantin (născut, ca un 
vierme, din hoitul unui Bizanţ degenerat dinainte şi dincolo de moarte) a cărui esenţă e 

însuşi, cu corolarii săi - (materială, simbolică, ontologică, chiar 
metafizică - vezi „melanholia" lui Eugen Barbu), corupţia (tutelată heraldic 
de imaginea Veneţiei murinde din Săptămâna nebunilor şi încarnată plenar de „marele 
polis valah" al Bucureştilor, vortex definitiv al prăbuşirii, descompunerii, anomiei, 
luxului şi luxuriei) şi (trupurilor, sufletelor, sentimentelor, caracterelor, idea
lurilor, moralei, adevărului, fiinţei), totul regizat însă sub forma unui imens spectacol 
carnavalesc cu ameţitoare rotiri caleidoscopice de sunete, lumini, culori, arome şi texturi, 
turnat într-o substanţă lingvistică opulent-feerică şi contorsionat-barocă, ce construieşte 
,,locul unei comedii a limbajului cum n-a mai fost alta" (C.A. Mihăilescu, 

Din această perspectivă (şi ţinând cont că -ul fanariot supravieţuieşte mai 
degrabă indirect, prin ecourile re-semnificate de balcanismul literar), nu mai apare ca 
o surpriză faptul că producţiile literare inspirate de perioada fanariotă nu sunt, în realitate, 

Domniţa Ralu Caragea, 1939; Horia Stancu, 
1968; E. Barbu, Săptămâna nebunilor, 1981 ; Dan 
Mutaşcu, Dans sub spânzurătoare, 1978; Ştefan Agopian, , 1981 ; Silviu 

, 1987; Doina Ruşti, Mâţa Vinerii 
, 2019; M.B. lonescu-Lupeanu, Strigoii lui Şuţu Ciumă/aia 

, 2017, etc. ; pentru proză, vezi şi Istrate, 2004, 2011 ; pentru 
dramaturgie, vezi şi Brădăţeanu, 1966, Ciulei, 2007). Mai mult, ele manipulează, în 
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linii mari, cam aceiaşi itemi : principi palizi şi mohorâţi, emaciaţi şi hieratici ca nişte 
fantome ale străvechiului Bizanţ sau excesivi în vitalitatea lor fără hotare, dar în egală 
măsură dezabuzaţi, corupţi şi roşi de hybrisul unei imposibile sete de putere (căci e 
mereu pândită din umbră de laţul mazâlului); o boierime condamnată să-şi irosească 
viata răsturnată pe perne, divane şi sofale, pierdută în iminei, şalvari, caftane, giubele 
şi işlice, înecată în fumul opiat al narghilelelor şi roasă de dulceaţa afionului, a zaha
ricalelor şi a farmecelor jupâniţelor (o boierime tot mai amestecată şi mai degenerată, 
pe care nişte vagi impulsuri răscumpărătoare nu o pot mântui de căderea generalizată) ; 
nişte eroi pozitivi adesea debili ontologic, în ciuda bunelor lor intenţii, şi nişte eroi 
negativi ce nu admit contrapartidă (messer Ottaviano/Ion Valahul în ) ; un 
eros distrugător (Maiorca, în ), amoral, corupt şi corupător (în 
Săptămâna nebunilor Strigoii lui ŞuJu); o revoltă fundamental imposibilă (bazată 
până şi ea pe fals, ca în ) etc. În esenţă, e vorba despre tot atâtea destine 
convolute, distribuite într-o comedie a umbrelor dincolo de care nu se întrezăreşte decât 
Neantul, destine ce evoluează extrem-obligat prin vremuri periculoase, constelate de 
atotprezentele semne ale Răului generalizat : intriga, trădarea, pedeapsa, robia, molima 

Ciumă/aia ). Iar dacă Aventura se petrece, de regulă, 
în mijlocul unor decoruri de o materialitate copleşitoare prin diversitate şi intensitate 
senzorială (materialitate instrumentată stilistic prin metafora excesiv-extravagantă şi prin 
limbajul baroc-arhaizant), atunci, neîndoielnic, marele loc geometric al acestei 
scenografii este Bucureştiul, straniu, fascinant şi respingător aliaj de Rai şi Iad aflat "la 
mijloc de Rău şi Bun", nu atât o urbe, cât o "încropeală urbană, care se leagănă zi şi 
noapte în ritmul moleşitor al manelelor, cufundată în fumul ciubucelor, în superstiţii, 
zvonuri şi magice arome orientale, şi care se lasă asaltată în răstimpuri de frenezii 
endemice şi fără obiect, de tristeţi grele şi melancolii fără nume" (Eugen Negriei), un 
„creuzet al umorilor şi efluviilor mizere promiscuitatea exultă. Macabrul 
prosperă, iar bestiarul se dovedeşte terifiant" (Gabriel Cheroiu). În această "Groapă" 
ontologică ("cu iz veşted de Fanar") se scurg de-a valma, într-un inegalabil 
amestec poleit de noroi, sânge şi deşertăciune, principi apuseni şi răsăriteni, boieri mai 
noi sau mai vechi, jupânese şi jupâniţe, aventurieri, eroi şi militari, haiduci, piraţi şi 
soldaţi ai norocului, negustori turci, greci sau autohtoni, diverşi meseriaşi (cavafi, 
cofetari, cupeţi, hangii, măcelari, podărese, zlătari ş.a.m.d.), tălănite, vagabonzi, hoţi, 
cerşetori, robi ţigani, vrăjitoare etc., ce îşi întreţes existentele într-o densă reţea de 
peripeţii (comploturi pentru putere, trădări şi asasinate, răsplăţi şi execuţii, intrigi 
amoroase şi vrăji de dragoste, plimbări cu trăsura, zaiafeturi şi sindrofii, dueluri 
cavalereşti, travestiuri şi urmăriri, scandaluri, bătăi şi răzmerite etc.), învăluite într-o 
risipă greu de cuprins de forme şi volume ( de la veşmintele extravagante la complicatele 
volute ale arhitecturilor răsăritene, ce devin acum reper şi normă), texturi (blănuri, 
catifele, brocarturi, taftale), culori (aurării, nestemate, giuvaiere şi alte podoabe), sunete 
(de la glasurile cristaline ale fecioarelor la tânguielile meterhanelelor), arome şi gusturi 
(de la gastronomiile Levantului la cele ale Apusului sau ale Răsăritului îndepărtat), 
miresme şi parfumuri ( de la efluviile sevelor vitale la miasmele morţii şi putreziciunii 
şi de la adoratele maeştrilor parfumieri ai Orientului la izurile infmite ale naturii). 

În sfârşit, cel de-al cincilea mare set de topoi specifici delimitează un segment al 
imaginarului ficţiunii istorice care, acoperind perioada de la răscoala lui Horea la 
Războiul de Independentă, stă sub semnul a ceea ce s-ar putea numi "trezirea sevelor". 
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, 1955) la 
În ghearele lui Terente

, 1964, 
Traian Ursente, , 2018).

 a 

luptei sociale

 

al Unirii

[...] Acum nu mai are nici oaste, 

Începând din acest moment, se observă o progresivă modificare a topoilor şi convenţiilor 
simbolice utilizate de literatura de inspiraţie istorică, pe măsură ce imaginarul Medievului 
şi veacului fanariot se estompează treptat, făcând loc zorilor modernităţii, într-o evoluţie 
asociată cu mutaţii istorice (deci şi ficţionale) majore. Probabil cea mai importantă dintre 
acestea constă în faptul că eroii întruchipaţi de marile figuri voievodale şi companionii 
lor (precum şi întreaga scenografie şi recuzită proprii curţii feudale) dispar, pentru ca, 
din fundalul rezervat până acum de istorie (deci şi de ficţiune) maselor populare, printr-o 
translaţie lentă, dar inexorabilă, acestea să ajungă să ocupe treptat prim-planul, fie prin 
eroi desprinşi, în altorelief, din materia primordială a neamului lor - eroi surprinşi în 
multiple variante : haiducul, eroul revoltat, dar solitar şi anarhic prin excelenţă, poate 
figura cea mai romanţată a literaturii autohtone de inspiraţie istorică, de la Cozma 
Răcoare (Sadoveanu, Cozma Răcoare, 1904; Nicolae Labiş, Cozma Răcoare 
Terente (Sylvia Bemescu, , 1924), dar şi eroul răsculat (Horea), 
eroul revoluţionar şi solidar (Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Bălcescu), dorobanţul 
anilor 1877-1878 (întemeietor, prin sacrificiul său, al statului român modem: Coşbuc, 
"Dorobanţul") -, fie chiar ca întregi comunităţi, delimitate de aceeaşi unitate de origini 
şi destin (Ioana Postelnicu, Plecarea Vlaşinilor Întoarcerea Vlaşinilor, 1979; 

Neînfrânţii 

Există însă şi alte schimbări care vor contribui decisiv la modificarea semnificativă 
a morfologiei întregului imaginar al perioadei. De pildă, la dimensiunea naţională 
luptei împotriva cotropitorului străin (veritabilă coloană vertebrală a întregii literaturi 
române de inspiraţie istorică) se va adăuga de acum încolo, sporind progresiv în impor
tanţă, şi dimensiunea a păturilor de jos (Coşbuc, ,,Noi vrem pământ!"). 
De asemenea, pe lângă mai vechile sau mai noile idealuri (al neatârnării - Coşbuc, 

"Proclamarea independenţei" -, al dreptăţii sociale ş.a.m.d.) asistăm şi la (re)naşterea 
şi apoi la impunerea tot mai puternică pe scena istoriei (ficţionale) a unui nou ideal, cel 

(C. Bolliac, "La România!"; Andrei Mureşanu, ,,Un răsunet/Deşteaptă-te, 
române!"; Alecsandri, ,,Hora Ardealului (Unirii)", ,,Deşteptarea României"; Bolinti
neanu, ,,La Unire" ; Ciprian Porumbescu, ,, Tricolorul" ; Coşbuc, ,,Patria română", 
"Scumpă ţară românească", ,,Tricolorul"; Ioan Nenitescu, ,,Ţara mea", ,,Pui de 
lei" etc.). Culminarea acestor idealuri sub forma celei de-a doua Uniri, a figurii lui 
Cuza şi a Războiului de Independenţă va marca, după cum am mai spus, punctul terminus 
al materiei prime a bazinului semantic al literaturii naţionale de inspiraţie istorică. 

Consonant cu aceeaşi logică a devenirii istoriei (ficţionale) au loc şi alte transformări: 
erosul, de pildă, chiar dacă nu dispare ca topos ficţional, nu va mai constitui o axă 
majoră a evoluţiei eroilor, ci devine doar un element secundar în biografia lor, subor
donat(ă) în întregime comandamentelor luptei sociale şi naţionale ; însăşi biografia 
figurilor istorice mai cunoscute evoluează mult mai „obligat" în raport cu materialul 
documentar/istori(ografi)c preexistent, de acum mult mai abundent (ceea ce nu exclude, 
totuşi, recursul la baladesc, la structurile mitico-arhetipale şi la tiparele stilistice ale 
creaţiei folclorice, aşa cum se întâmplă, de exemplu, cu figura lui Avram Iancu de la 
Blaga (,,În pădure/ Toate păsările dorm./ Numai una n-are somn,/ Cată să se facă om") 
la A. Păunescu (,,Dar iată că Iancu deodată se stinge,/ 
nici cal/ Şi Iancu se stinge din traiul real/ Devine ARDEAL!", ,,Icoana lui Iancu"). În 
plus, deşi continuă să descrie, de regulă, tot o „ţară neaşezată" şi o „cetate asediată", 
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întregul cadru istoric se schimbă treptat, la rândul său, în direcţia civilizaţiei de tip 
modern (ale cărei semne materiale şi simbolice le vor înlocui, pe parcurs, pe cele vechi), 
o probă clară în acest sens reprezentând-o, de exemplu, emergenta spaJiului citadin 
spaţiu civilizaţional privilegiat, în care politica ajunge să-şi subordoneze, progresiv, 
istoria ( dacă voievozii făceau istoria pe câmpul de bătălie, modernii fac în primul rând 
politică, şi o fac mai degrabă pe străzi, în pieţe şi în saloane, după cum se poate vedea 
deja la Camil Petrescu, Un om între oameni, 1953-1957). 

Prin urmare, în mod evident, altfel de tablouri de gen vor compune, de acum încolo, 
panorama Istoriei. În ceea ce priveşte decorul fizic, (şi) în literatura de inspiraţie istorică 
tributară perioadei se poate observa cum spaţiul (câmpia, pădurea, muntele, 
marea etc., cadrul predilect al aventurilor de altădată) se restrânge progresiv la spaţiul 
închis, securizat de ziduri, al oraşului (asistăm chiar la naşterea spaţiului individual-pri
vat, ca realitate arhitectonică şi mentalitară). Cât priveşte tipologia umană, în locul 
bogatei galerii de figuri încoronate ale secolelor trecute, ficţiunea istorică modernă aşază 
o singură mare icoană: pe cea a domnitorului Cuza (Alecsandri, ,,Cuza Vodă"). La 
rândul lor, vechii boieri sunt înlocuiţi, în doar câteva decenii, de tinerii bonjurişti/ 
paşoptişti, modelaţi (de la costum, încălţăminte şi frizură, la ideile social-politice sau 
estetice) pe tiparele Europei, nu ale Răsăritului, domniţele şi jupâniţele îşi pierd aura 
de mister şi statutul de ideal cavaleresc şi ies din umbra iatacurilor pentru ca, transformate 
în revoluţionare, ,,dame" sau „cucoane", să-şi ocupe, încetul cu încetul, locul cuvenit 
pe scena socială şi politică, iar aventurierii şi condotierii (marii eroi ai iubirilor legendare, 
ai bătăliilor, duelurilor şi cavalcadelor de odinioară) fac loc mai întâi haiducilor şi 

ţăranilor răsculaţi (încă doar nişte „instrumente" ale inconştientului social-politic colec
tiv), iar mai apoi orăşenilor (mici meseriaşi, negustori, industriaşi şi capitalişti în 
devenire, dar şi - premieră istorică! - studenţi, artişti şi intelectuali), revoluţionari sau 
unionişti „cu program". Astfel, după evul vieţii la ţară şi al vieţii la conac vine rândul 
evului vieţii la oraş şi după ighemoniconul veacurilor trecute, vremea noilor mode ale 
Occidentului (înlocuirea se face însă treptat, căci inerţia vechii lumi e mare şi veacul va 
rămâne, în esenţă, unul de „tranziţie"). Ca atare, totul stă, de acum, sub semnul 
literele (prea multă vreme chirilice, în sfârşit latine), hainele (croite „nemţeşte", din 
materiale industriale), uniformele, titlurile, funcţiile şi instituţiile civile şi militare 
moderne (de inspiraţie franceză, rusească sau germană), construcţiile şi amenajările 

urbane etc. Ideile (,,progresul" e cuvântul de ordine al timpului), valorile (de pildă, 
religia - cu aferente - face un mare pas înapoi, în timp ce activităţile 
intelectuale laice - artele, ştiinţele etc. - unul chiar şi mai mare în faţă), chiar şi 

moravurile perene se înnoiesc şi ele. În consecinţă, iubirea însăşi se înfăţişează într-o 
altă ipostază, căci, cum Politica (nu Raţiunea) e marea zeiţă a veacului, marile pasiuni 
erotice cedează şi ele întâietatea patimilor politice, care, pe lângă noile invenţii (demon
straţii, procese electorale, partide politice, democraţie etc.), nu se sfiesc să-şi aproprieze 
şi mai vechiul arsenal de stratageme (intrigi, trădări, travestiuri, urmăriri, scandaluri, 

Aşadar, în conformitate cu noul Zeitgeist, din galeria noilor eroi vor face parte un 
lung şir de haiduci, mai mult sau mai puţin atestaţi istoric - lirică: C. Negri, ,,Cântic 
haiducesc"; C. Bolliac, ,,Cântec oltenesc"; Alecsandri, ,,Bujor", ,,Codreanul", 
,,Corbea", ,,Doncilă", ,,Jianul", ,,Mândra din Muncel", ,,Mihu copilul", ,,Rada", 
,,Român Grue Grozovanul", ,,Serb-Sărac", ,,Ştefăniţă Vodă",,, Toma Alimoş", ,,Tunsul", 
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Corbea haiducul, 1859, Mina haiduceasa  Tunsu haiducul
N.D. Popescu, , 1908, , 1909, Domnul codrilor 

 , 1887, Boierii haiduci, 1892, Codreanu 
haiducul Haiducul Codreanu Haiducu, 

Pe vremea haiducilor, 1925, Haiducii, 1949, , 
, 1956, 

Constant, Haiducii Miu haiducul, 1968, Întoarcerea lui Miu 
haiducul , 

, 

Mihail,  Pintea Viteazul, 

  

 

Horea Salvina , 
George Murnu, Iobagii
rariu, 
Horea Rex Daciae, 

, 

,  
Popp, Horia

, 1912, Focurile
Horia Procesul Horia, 1967, ,

Horea

Iancu
, 

Balade

De pe Valea Motrului
Domnul din Vladimiri Tudor Vara

Tudor Vladimirescu hiu,

"Vidra", precum şi numeroase doine (,,Alta", "Andrii-Popa", ,,Cântecul răzeşului", 
"Cântec haiducesc", ,,Ciocoiul", ,,Doină haiducească", ,,Doină voinicească", "Groza", 
"Haiducul rănit"; ,,Mehedinţeanul", "Olteanul", "Strunga", ,,Şalga", "Voinicul", ,,Voi
nicii Bucovii" etc.), Al. Depărăţeanu, "Haiducul"; Şt.O. Iosif, ,,Doina"; T. Pamfile, 
Cântece de Jară, 1913; Doina Bucur, "Fântâna haiducului" etc.; proză: C. Baronzi, 

, 1894 ; S. Mihăilescu, , 1862 ; 
Bujor haiducul Tunsu căpitan de haiduci 

şi domnul oraşelor sau Mihul căpitan de haiduci 
, 1892; Bucura Dumbravă, , 1908; Ion Dragoslav, 

1924; V. Eftimiu, Poveste haiducească 
1953; D. Almaş, Alei, codrule fârtate! Român Grue Grozovanul, 1987; Paul 

, 1957; G. Pietraru, 
, 1970; M. Cosmescu-Delasabar, IoviJă Valahul 1969; Al. Mitru, Din rădăcini 

de legendă şi baladă, 1982; D. Văcariu, Poteci fără fntoarcere 1987 -, dar şi figuri 
istorice cu mare rezonanţă în mentalul colectiv: Pintea (Şt.O. Iosif, ,,Pintea"; Tudor 

Oşteanul de la Baia, 1962; Dumitru Mureşan, Vasile Gaftone, 
1973); Horea, Cloşca şi Crişan (lirică: Eminescu, ,,Horia"; Iosif Vulcan, "Gorunul 
lui Horea"; Alecsandri, "Horea şi Cloşca"; Goga, "Bisericuţa din Albac"; Şt.O. Iosif, 
"Gorunul lui Horia"; Ion Pillat, ,,Biserica lui Horea"; Aron Cotruş, ,,Horea"; R. Gyr, 
,,Balada trupului care s-a frânt pe roată"; D. Corbea, ,,Răscoala lui Horia"; M. Beniuc, 
„A fost odată unul Horea", "Chivără roşie"; Letiţia Papu, "Horia în temniţă"; Dominic 
Stanca, ,,Opincile lui Horia"; A. Păunescu, ,,Lancea lui Horea"; C.V. Tudor, ,,Horea 
Rex Daciae" ş.a.; proză: D. Sfura, Cursoriul lui Horea şi Cloşca, 1854; I. Florantin-Pop, 

, 1885; I. Pop-Reteganul, , 1922; Rebreanu, Crăişorul Horia 1929; 
Horia, crăişorul Jăranilor, 1935; Pavel Dan, , 1938; Fr. Păcu-

Furtună sub Detunata, 1957; I.D. Muşat, Atunci când s-a stârnit furtuna, 1957; 
vol. 1-11, 1982-1984; O.W. Cisek, Pârjolul, vol. 1-11, 1960-1962; 

D. Almaş, Fluieraşul şi alămâia 1962; Marcel Petrişor, Crişan, 1977; M. Beniuc, 
Ajun de răscoală, 1979; Gh. Sireteanu, Comoara Crăişorului, 1980; Radu Selejan, 
Roata fără sfârşit, 1984; Paşcu Balaci, Fluierul de oJel 2009; dramaturgie: Ghiţă 

, 1891; Al.G. Orleanu, Horia, Cloşca şi Crişan, 1905; Zaharia Bârsan, 
Luceafărul Se face ziuă, 1914; E. Camilar, , 1945; Mihail Davidoglu, 

, 1956; Al. Voitin, Pragul nemuririi: Horea-Cloşca-Crişan 
1985; M. Beniuc, , 1986; Paşcu Balaci, Horea Rex Daciae sau Muntele osândi-
Jilor, 1995); Iancu Jianu (lirică: Alecsandri, ,,Cântecul Jianului"; D. Dănulescu, 
,,Cântecul Jianului" ; V. Demetrius, ,,Iancu de la Jii" ; proză: N .D. Popescu, 
Jianu, 1880; P. Constant, Iancu Jianu 1940; M. Drumeş, Iancu Jianu, 1969; Mihai 
Opriş şi Vasile Chiriţă, Auzit-aJi d-un Jian, 1989; dramaturgie : Constantin Mihăilescu, 
Iancu Jianu, 1942); Tudor Vladimirescu (lirică: Al. Pelimon, ,,Tudor Vladimirescu", 
„Catastrofa întâmplată boiărilor în muntele Găvanul 1821"; Alecsandri, ,,Visul lui Tudor 
Vladimirescu"; Coşbuc, "Oltenii lui Tudor"; Radu Gyr, , 1943; M. Beniuc, 
„Şi alţi eroi căzură"; A. Păunescu, ,,Domnul Tudor"; C.V. Tudor, ,,Baladă pentru 
domnul Tudor"; proză: Sarmiza Cretzianu, , 1947; Al. Mitru, 

, 1971 ; Petre A. Georgescu, , 1976; Dan Mutaşcu, 
şi iarna, 1977; dramaturgie: Iorga, , 1921; Mihnea Gheorg 
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Tudor din Vladimiri, 1957, Domnul Tudor din 
Vladimiri

, 1949, Catina 
damnatul , Un om 

Întoarcerea Marele sigiliu

Avram Iancu Avram Iancu
Tunarul lui Avram Iancu Avram Iancu, 

Avram Iancu

,  Dana Dumitriu, 

Povestea Unirii
Cuza la Ruginoasa

volumul 
, 

volumul 

Amazoana de la Rahova
, 1907, 

Lumea cea mare
Destinul unui neam. Brienii,

, 1995) etc. (Pentru alte opere

(Novele Povestea neamului nostru
Poarta furtunilor Povestiri eroice

zimbrului , Piatra Craiului
, 1984), antologia Vestea cea mare Povestea 

Povestiri istorice
, , 

Povestiri istorice
povestiri : 
Dacii nemuritori, 2003, , 2004, , 2005, Întemeietorii, 2005, 

, 2006, , 2006, Marea 
carte cu eroi

LITERATURA ROMÂNĂ DE INSPIRA ŢIE ISTORICĂ 

Zodia Taurului, 1972; C.V. Tudor, 
, 1977); Nicolae Bălcescu (lirică: de la Alecsandri, "Bălcescu murind", 1862, 

la replica peste veac a lui Ion Barbu, ,,Bălcescu trăind", 1956; Duiliu Zamfirescu, 
„Flori de Paşte. La Palermo"; E. Jebeleanu, "Bălcescu"; C.V. Tudor, "Epistola 
slugerului Tudor către Iordache Olimpiotul" ; A. Păunescu, ,,Mormântul lui Bălcescu", 
,,Nicolae Bălcescu la gurile Dunării", ,,Stafia lui Bălcescu"; proză: Al. Antemireanu, 
Din vremea lui căpitan Costache, 1937; G. Călinescu, Iubita lui Bălcescu 

, 1968; Camil Petrescu, Un om între oameni 1953-1957; D. Almaş, 
în furtună, 1965; Al.I. Ghilia, , 1974; Viorel Ştirbu, , val. 1-11, 
1976, 1987, Nicolae Bănică Ologu, Nicolae Bălcescu, 2005 ; dramaturgie: Camil Petrescu, 
Bălcescu, 1948); Avram Iancu (lirică: A. Păunescu, ,,A trecut azi noapte", ,,Icoana 
lui Iancu", ,,Iancu la Ţebea"; C.V. Tudor, ,,Rugăciunea lui Avram Iancu"; proză: 
Domokos-Haraga Balâzs, , 1930; G. Bălănescu, , 1940; 
Şerban Nedelcu, , 1968; dramaturgie: Blaga, 
1934; Mircea Micu, , 1978); Cuza (lirică: Gheorghe Tăutu, ,,Imn"; 
Bolintineanu, ,,Hora lui Cuza Vodă"; Alecsandri, ,,Cuza Vodă"; proză: Ion Creangă, 
Ion Roată şi Vodă Cuza, 1882; Eugen Uricaru, Rug şi flacără, 1977; George Nestor, 
Vodă Cuza la Hanul Cucului 1979; Prinţul Ghica, val. I-III, 1982-1986; 
Crina Decusară-Bocşan, Povestiri despre Cuza-Vodă, 1983 ; Emanuel Copăcianu, Cumpăna 
apelor sau vodă Cuza trece Milcovul, 1983; Vasile Pop, Cuza Vodă, 2005; dramaturgie: 
Tudor Şoimaru, , 1959; Mircea Ştefănescu, Cuza Vodă, 1959; Boris 
Crăciun, , 1995); Războiul de Independenţă (lirică: Alecsandri, 

Ostaşii noştri, 1878 - ,,Peneş Curcanul", ,,Sergentul", ,,Odă ostaşilor români", 
,,Hora de la Plevna" etc.; Al. Pelimon, Oştenii români 1877-1878, 1880; Coşbuc, 

Cântece de vitejie, 1904 - ,, Trei, Doamne, şi toţi trei! ", "O scrisoare de la 
Muselim-Selo", ,,Cântec ostăşesc" etc.; Ion Roman, Eroica 1877, 1967; Mihail Crama, 
„Strămoşii"; proză: N.D. Popescu, , 1879; Coşbuc, Războiul 
nostru pentru neatârnare Povestea unei coroane de oţel, 1899; Dan Mutaşcu, 

, 1977; Paul Anghel, 'Zăpezile de-acum un veac, val. I-X, 1977-1988; 
R. Theodoru, Cronică eroică 1877-1878, 1977; Ion Pavel, 
2018; dramaturgie: Boris Crăciun, Fântâna lupilor 
inspirate de această perioadă, vezi şi Ursu, 1963; pentru proză, vezi şi Istrate, 2004, 
2011; pentru dramaturgie, vezi şi Brădăţeanu, 1966; Ciulei, 2007 .) 

Este de semnalat şi existenţa unui număr apreciabil de volume de proze scurte care 
acoperă multiple epoci istorice, cu universurile imaginare aferente : Nicolae Gane 

, val. I-V, 1880-1886), Florian Cristescu ( , val. I-III, 
1920-1929), E. Camilar ( , 1950; , 1955; Pământul 

, 1962), R. Theodoru (Strămoşii 1967), Gr. Băjenaru ( , 1978; 
Povestiri de vitejie , 1977, Mihail Drumeş ( 
neamului românesc, val. 1-11, 1978-1979), D. Almaş ( , val. I-III, 
1982-1984), P.D. Popescu (Virtuţi strămoşeşti 1975; Legende şi povestiri istorice 
1991; Inimi de viteji, 1995; , 1997; Istoria românilor în legende şi 

, 1999; Legende şi povestiri istorice, 1999; colecţia Istoria neamului românesc 
Decebal şi Traian Românii 

Oştenii Boieri şi domnitori Fanarioţii, 2006), Vasile Lupaşc Sfinteş ( 
, 2017) ş.a.m.d. De asemenea, literatura de inspiraţie istorică alimentează, 
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Creanga de aur Corsarul, 1984 sau 
Fanar

 
 

, Roxelana
(Amiralul oceanului Cristofor Columb, 1957), , 1963), Horia 

Asklepios , 1969), George Anania (Corsarul de 
fier , 

Dinastia Sunderland Beauclair
Constantinopolelui Uragan asupra Europei

Iubirile lui Petronius , 
, marchiz de Ronsard, 

 (început cu Anabasis
la Ioan Mihai Cochinescu (Ambasadorul A doua moarte, 
2006), Ileana Toma (Marele Capadocian Uimitoarea istorie 

Rhea-Silvia, 
Blanduziei Moartea lui Dante Alighieri, 1916), Camil Petrescu 
( Danton Prometeu Thebaida, 

Atrizii Theochrys Doctor 
Faust, , 1957), Iorga (Cleopatra Moartea lui Asur Regele Cristina, 

Moartea lui Alexandru, 1939), Blaga (Cruciada copiilor
(Borgia Nunta din Perugia Michelangelo Ioana 
d’Arc, 1937), Iosif Naghiu ( Petru sau petele din 
soare

Istoria
[ografi]

la frontierele ei semiotice, şi o bogată creaţie literar-vizuală, sub forma benzii desenate 
pe teme istorice (vezi Niţă şi Ciubotariu, 2010). 

În sfârşit, dacă istoria autohtonă constituie principala sursă de inspiraţie a scriitorilor 
români, nu e mai puţin adevărat că şi istoriile altor meridiane şi spaţii culturale (care 
pot intersecta, desigur, episodic, şi creaţiile literare cu subiect local, de la Sadoveanu, 

, 1933, la Radu Theodoru, Călăreţul roşu, 1976 şi 
Horia Stancu, , 1968) au alimentat la rândul lor, în cursul timpului, o serie bine 
reprezentată de (capod)opere: lirică -Alecsandri (,,El R'baa", ,,Linda Raia", ,,O noapte 
la Alhambra"), Bolintineanu (,,La băile Cleopatrei", ,,La piramide"), Eminescu (,,Stri
goii") sau Coşbuc (,,Carol IX", ,,Episod războinic", ,,Împăratul Frideric III", ,,Minciuna 
creştinilor", ,,Regina ostrogoţilor", ,, Vânătoarea lui Mogul") ; proză (vezi şi Istrate, 
2004, 2011) - Rebreanu (Adam şi Eva 1925), Sadoveanu ( , 1946), Felix Aderca 

D. Almaş (Trandafirul roşu 
Stancu ( , 1965; Întoarcerea în deşert 

, 1966), Gr. Băjenaru (Banul Mărăcine, val. 1-11, 1967), Radu Valentin (Jean Bart 
1967), Vintilă Corbul ( , val. I-VI, 1967-1979; Căderea 

, 1976 ; , 1979 ; Roxelana şi Soliman, 1987 -
cu Eugen Burada; , 1993), Dan Mutaşcu (Bunul cetăţean Arhimede 
1975), Al. Dumitrescu, Rodica Florescu-Ghiţă (Banul Mărăcine 
1983), Gheorghe Schwartz, masivul ciclu Cei o sută , 1988) şi până 

, 1991), Eugen Ovidiu Chirovici ( 
, 2012) sau Andrei Cornea ( 

a lui Şabbatai Mesia, 2015 ; Lanţul de aur, 2017) ; dramaturgie (vezi şi Brădăteanu, 
1966, Ciulei, 2007) - Nicolae Scurtescu ( 1873), Alecsandri (Fântâna 

, 1884), Al. Macedonski ( 
Act veneţian, 1918-1946; , 1924-1925), V. Eftimiu ( 
1924; , 1939; Don Juan sau Tragedia iubirii, 1922; 

vrăjitor , 1928; 
1939; 

, 1920; 
, 1933; 

, 1934; 
, 1930), Al. Kiritescu 

, 1936; , 1947; , 1948), Mihail Drumeş ( 
A treia caravelă, 1992), Vlad Zografi ( 

, 1996; Oedip la Delphi, 1997), Paşcu Balaci (Jeanne dîirc, 2013) ş.a.m.d. 
De la vârsta haosului primordial al protoistoriei la epoca de aur a Daciei şi de la 

epoca eroică a Medievului, prin vârsta de fier a veacului fanariot, până la era de otel a 
zorilor modernităţii, devine aşadar, iar şi iar, legendă, legenda mit, iar mitul -
literatură. Alimentată de un larg bazin de afluenţi (istori e, poetici occidentale, 
tipare folclorice, scrieri ale cronicarilor), motivată de un interes pentru trecut(ul naţional) 
ce traversează ca un fir roşu întreaga cultura română modernă (depăşind, de fapt, graniţele 
propriu-zise ale literaturii, vezi Roşca, 2013) şi mulându-se în permanentă pe revoluţiile 
estetice, epistemice şi politice ale vremurilor (atât în ceea ce priveşte inspiraţia, cât şi 
în ceea ce priveşte destinaţia), literatura de inspiraţie istorică a fost şi rămâne, chiar şi 
în actualul climat intelectual postistoric, una dintre componentele cele mai bogate şi mai 
relevante ale literaturii şi culturii române - căci, să nu uităm, ,,scriitorii sunt şi ei nişte 
istorici, iar marile adevăruri despre un popor şi trecutul său în literatură pot fi aflate" 
(F. Sionil Jose). 


