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Caracteristic pentru Hasdeu, In opera 'şa. nu numal.Jiterară , dar şi tn aceea ştiinţifică, 
este fastul haroe al, imaginaţiei. Cărturarul concepe In viziuni imense, fascinat dexpanornma 
tuturor scenelor trecute", pe care tncearcă să le rctnsuneţească, să le-recompună. !ntrcoimagine 
acăretsemcţie şi Iumlnozltatc.pun In umbră, şi umilesc i chlar spectacolul, . grotesc adesea 
şi mărunt,al vieţii contemporane, faţă de care privirea istoricului sc.dncarcă desarcasme. 
Formula operei hasdeicne, deviza ei ar fi sarcasm şi ideal. IdeallsmulIut.Hasdeu. se nutreşte 
numai din .trecutr.un trecut populat de chipuri şi de imaginieare nu şi-ar mai.găsl.Iocultn tristele 
vremuri de decadenţă. Înrudit.e , istoria şi poezia se Intrepătnund. CăctdacâpoeclacIu accepţie 
largă,işi .tragcisevele din istorie, istoria e.resuscltată prin graţia poeziei, Hasdeu, copleşitor 
prin erudiţie, nu .proceuează ea un savant mctodtcvchibzulnd pas eu pas; In contnmtare 
strietă cu dncumerrtul cEl e \.In ins pirat, stăpînit de .revelaţuctteodată fanteziste, unsplrtt care, 
aventurlndu-se pe "căi nebătute", tinde să reconstituie, "prin puterea une icolosale .lmagtna- 
Huni", "un Intrcg.grandtos''. Trecutul, deobicei, nu e descoperlt.jreptat, prin tenace lucrare 
".arheol(jgică",. ci. redeşteptat dlntr-ndată.. ca dintr-o lungă nemişcare . ..., iar uneori, prin ca- 
prlcille unei fantezll nestăptnlte , inventat. Este o viziune dinamică, selectind tndeosehl episoade 
şi istoriincrlncenate,eare îşi sporesc traglsmulsuh pana Iui Hasdeu. Per(jl1aliIăţjpeobişnuite 
ccntradletorll , lşi retrăicsc destincle.aventuroase , in care se strecoară şi puţin mist(;f., In l()gica, 
:uneori iIlfidelă,a reconstltuirfi , tşi race loc şi un soi derntstică, dccredinţăudcvărută intr-un 
dat al sorţii. Ursita", Iorţă ,obscură şi nedefinită, supraveghează, tmdesă hotărască destinele 
unor eroLAplecat asupraunutev neguros, Istoricul se destinde contempltnd, In prlvelişti mai 
Iumlnoasevepoca IulŞteîanccl )\f are, unde, printre oşteni]. aprigi ai· domn ito.riuJu ţ , put(a regăsi 
şiurmele unorstrăbUli ai săi. Idealizlnd, el !I!chipllie o lume n\edievaIă, CU mO'l'avuri eavalyreşti, 
în care "amorul fă.cea erqi pe tuF românii" (Amorulin croI/icele. româIli) şi se !ncingeau chiar 
turnire, precum acela, infăţiş;:tt in. culori de legendă, din poen1ul epic pom{lita.'VoicJdţa,; "TuTIlP- 
lurise }ăceauşi lallOi,/Şifetele cu cununi infloritejPe eroi1i răspăteau"l. Hăzvan )usuşi, In 
Răzuemşi VitJm, are simţirea şi purtările unui eavaler, .. inchinlndu-şi biruinţek femeiţ iubite, 
gata orc1ndsă-9i.pună viaţa în joc, In băţălii .sau dueluri,alteori iţ',rUnd senioriaL Hasdeu 
g!ndeşte peetacular" In ritmuri care intensifică. Pasiunţlese exprirnl\)n tir,!eall1plesau 
se eliberează intr-o gestică viguroasă., cerellloniile lşiau. ritualul. lor bogat. Timbrul. operei es!c.c., 
cînd secret cind cţinadins,. retoric. 

O asemenea evoeare, orictt de romantică, se întemeiază totuşi pe ocercctare profundă, 
minuţioasă a uneiepoci, eu instituţiile şLobiceiurile ei. Se creeazăln acest fel un cadru, In bună 
măsură veridie şi, totodată, plastic, palpitlnd.de viaţă, o. arnb.ianţă prielnipă unei 1l1Irunli:irj 
de patimi; de caracterl!. Hasdeu e unvizuaI,.carcnu se .lllulţuincştedoar.cu silude vagi şi ffu'ii 
chip, ci are nevoie de imaginea elt mai eonturată, expresivă a unci persoane care 11 preocupă - 
fie dQmnitorul Alexandru eel Bun,fie Ştefa!) ori Vlad Tepeş. El esi e încredblţat că. ar putea 
deduce, eu rilijloacele, e drept, camîndoielllice, ale "fi:zÎogllomoniei", fir;ea intimă, cU1TIcandrele 
ei, a fiecăruia. Şi astfel poate lua naştere un personaj, In parte adevărat, in parte născocit, 

1 Domnita Voicfdta (Po(m),!n E. Dvoieenco, l11licpufuriltliterarc 
Bueureşti, F.R.L.A" 1936, p. 173. 
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pregătit să-şi ia rolul In primire în vreunul din "scenariile" (cuvint care revine In comentariile 
sale) alcătuite de istoric. Figuri păstrate în hieratismul unor icoane sau In păt.imaşe file de cronică 
se retntrupcază, însă nu In pagini grave de istoric, ci sub semnul "poeziei dramatice". Sensibil la 
forme şi culori, Hasdeu este, se poate spune, şi un strateg, dispunlndu-şi rnatcrtalul nu atrt 1n 
cehllibrate desfăşurări epice, cit - sub imboldul unui clan liric .. - In mişcări nervoase, prccipl- 
t ate , cu o lneărcătură de dramatism, acumullndu-sc In momente dense, explozive. În concepţia 
scriitorului, formulată aristotelic, durata tragică trebuie să fie "scurtă şi trecătoare'<. 

Istoria, tn monografia Ioan- Vodă cel Cumplit (186fJ), oferă lin spectacol zbuciumat, cu 
o mişcare amplă şi o ritmică intensivă , in care se simte patosul-cu alt cuvint drama. (Poezia e 
patos, enunţă cu alt prilej scriitorul, nuanţmd, in Introducere la Răposaiui pasteiIlie; "poezia poate 
fi fără verS!lri,prccumi versurile pot fi fără poezie='. Eroullnsuşi este o personalitate co- 
vîrşitoare, In care contrastele îşi caută un echilibru, istoricul proiectind în frămîntările domnito- 
rului ceva din propriile nelinişti. Ca peste tot In opera lui Hasdeu, clipele de comoţie dramatică, 
de tensiune, sint cele mai vii. Aşa este "cumplitul spectacol" (expresie mărturisind o viziune) 
ali.jalului Brăilei", de care autorul, aidoma cronicarilor din vechime, se cutremură: nCe infamie, 
ce timpuri, o, doamne I Totul e ritm, intr-un montaj in care unghiurile alternează mereu, neaş- 
teptat, luminind violent alte şi alte planuri ale tragediei, de dimensiuni shakespeartene, care 
se consumă. Hasdeu copleşeşte prin abundenţă şi grandoare. Eroul său creşte gigantic, statura 
safntunecmd tmpărătitvŞ! ,dcodată,icumplită,i.pr:rlbuşirea:În fine, cind eroul nu mai este, 
spectatorul (suhl.n.) .urmărcşte cu fiori j cum' seprevale una..după . alta. majestoasele creaţi uni 
ale' stins ului geniu, pin-ce un IunestIntunertc înfăşură totorîzontul''. 4 Spectacolul a .luat sîtrşit, 
seriilorul;.'revenindl1-şi parcă din tnnorereacetor retnăite , rememorind nenorocirile tnttmptate, 
culminind cu întnicoşata moarte a' domnitorului, scrie ca. maiUrziu Sadoveanu în N eamnl. Soi- 
măriştilor, cu slovă de cronicar : iNolnd a incheia acest registru mortuar, Imi tremură mtna, ca 
şi clnd.r.prtn descrierea .ertmelor, aş resimţi .eu , in. locul. ucigaşilor, -rernuşcărlle conştiiIllcil5 
Nicio distanţareatci.-Hasdcu se impllcă, uneori pînă la confundare, In destinele evocate, 

În t ltariismuleroulul său, scriitorul, aşadar, sădeşte ceva din propriile asptraţil, 'ca. şi 
dindez.amălrileIui. 0J:l1Ul rprodueebinenumai pe <{ ego) al său, oriullde 11· găseşte" -este 
conţesillhe'!)ullui egotfstare, in incursiunile sale prin istorie, nu caută doar să-srregăsească 
strl'imşii dintr-o geneal6ie somptuoasă, făllndu-seşi pu un voievod. Omul, cu mindrii princiare 
("prirlţ.ul Dieu.-donne pefrieicu Haseu"), işirăsfringe In acele existenţell;eobişnuite pe care le 
selectază :propriul destin,disimuUnduşi, sub măştile uno.! personaje,obsesiile stăruitoare 
(puteea,s?arta geniului, "f!lt.um".ul,eredilata ş.a.). Eolll predilecte, de aceea, omul superior, 
ncadptat unor;rrellliIri pe care le. depăşeşte, izolat, neînţeles de către semeni"predips drept 
urmare pll;0r atitudini rOlnulltice extreme: fie că se însingurcază intr-o sumbră ţinYldem('Jnică 
ori cii suportă obscure,pedrepte dmnaţiuni. Dacă.Răzvan e intruchiparea insulUi cu deosebite 
ealităţi,a'pă!;atinsăde'f:!stemul ce. nrmăreştedin străvechime pe strămoşii lui nomazi(Vldra 
fiind ostanie;lmbinafc, fiinţădamnată şi demonică totodt), prototipul eroilor demoniei 
este ,irI ipostazeshccesive , Moţoc; încă din cronici, personajul, care răstoarnă şi lnalţă domnitori, 
flrşfnd elinsuşi,slngeros,prindescăpăţinare, intrigă şi îngrozeşte; Este, cu ambiţiile nemăsurate 
şi .cruzimea lui atroce, figură shakeas:peariană. Astfel apare Moţoc, s?e!eratul, impunător 
(lntr-o. poză măI'eaţăJpriIl. cinismul lui monstruos, prin fanatismiadi?[lprin intenificarea 
trăsătul'ilor negativc. (ă'se pbserye,,iarăşi, că viziunea dramatică la Hasdeu se susţine, intre 
alte procedee, prin inttn$ifU:arc.) Personajul tl obsedcază pc scriitOl',care il evocă şi lIlPoeme 
(ştefan Tomşa-vodă şiofr;icuII0I! lv[otoc, Vomicul Iancu Moţoc), şi In proză. în fragmentUl 
deromanUrsi(a,a ărui'acţiunesepetrece in an1Urgul domniei lui Ştefan cel Mare, Moţoc e lncă 
'un copil; dar dintr-o speţ[l funestă, purtind de pe acum ("rodul se cunoaşte in germene") In- 
semnele firii sale blestemate: el "se pare a fi născnt l1urnai pentru omoruri şi facerI de rele·. 
Acordul fatidic este un laitmotivhasdeian.· Personajele se supun unei ursite. ("şubredul om 
merge orbeşte pe calea ce-i este scrisă In cartea dumnezeiască a vieţii" Incă din .Inceputul veacuri- 
rilor"6). Ursita lui Moţoc ede' 'a semăna nenorociri, de a . .răspIăti bincle cu nerecunoştinţa, 
dea licide chiar, cu singe rece şi făf'dTCmuşcări. Aşezarea In cadru, cu scene zguduitede vlo- 

2 PdroduCfff laRăposCitulp(ist Inie,. In .B.P.flasdeu, Pagini a[i$(, IngI'. şi introd. 
Mihai Drăgan, Bucureşti, Editul'a Tineretului, 1968, p. 313. 

3 Id(fll, p. 312. 
, Prefala primei edt/iuni la Ioan-Vodă cel Cumplit. In B.P. Hasdeu, Scrieri alc$t', 

IngI'. J. Bycj(,intrQd. G.Muntcanu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 252. 
5 Ioan-Vodă cel Cumplit, in B.P. Hasdeu, 0p. cit., p. 353. 
fl Ursita (Nuvelă istorică), In B.P. Hasdeu, op. cit., p. 244. 
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enţă, dispune uneori de o montare sccnică, spectaculară ("Aici, ea prin .vărguţa magică, spec- 
tacolul se schimbăcu dcsăvtrsire?"). Viz iunea dramalică ar fi deci , deocamdată, Impulstonată 
de un mecanism, implacabil, ext.rinsec logieii interne a optrei . 

Treptat, acest fatalism romantic se vede contracarat prin acţiunea Iămurttă a unui factor 
psihologic ("fccundul·element psico]ogic"), care devine precumpănitor. Dar într-o manieră exe- 
siv de analitică. Preocupat de "studiul n aturei umane", scriitorul operează (e vorba, doar. de un 
sl.udiu" 1) Intrucltva ştiinţ,ific, urmărit de canoane clasicizante. El alege şi izolează, colortn- 
du-le cit mai apăsat, anumite trăsătură de caracter, propunînd apoi pentru fiecare semnificaţii sim- 
bolice. în orice personaj, astf'el ,« găzduit uncaracror , univoc sau nu, insă statornic. Fluxul roman- 
tic este ob ligal. să se dlsctplineze , pasiuni şi temperaments se ortndulesc intr-un fagure" de tipo- 
logii, răspunzînd probabil nevoii de ordine, clasif'icatoarc, a savantului, dedat "studiului (subl.n.) 
inimii omeneşti şi al pat.irn ilor- ce se tncuihează Într-Insa". .Nu-Lde mirare că un mic eseu 
Insoteste aproape fiecare scriere. De pildă, preambulul, de o mare densitate teoretică, la Răposatul 
posiel nic (1862). Concepţia acestei piese minore, In care însă germinează o seamă de vlrtualltăţl, 
are o anvergură nemallntrlnttă pînă atunci, şi mult timp după aceea, In dramuturgia moastr ă., 
Ceea ce încearcă scriitorul, într .. un demers tipic hasdeian, e de a pune rnconsonanţă teatrul ro- 
mânesc cu cel universal. Gcstule maiestuos polemic faţă de puzderia de pieseiale vremii,. care 
sub denumirea de "prelucrări" ori "loca.lizări" oalchiau, cu sau fără. o brumă de originalitate, 
texte dramatice Indeosebi franţuzeşti, de obicei netnsemnate.. Hasdeu, dimpotrivă, nici vorbă 
să. se Subordoneze modelului; el cutează a da o replică, invocind - nevinovată iluzie - "ca- 
racterele şi pusăciunile diferite"din scrierea sa, "nuanţele. specifice" ale caracterelor. Nici un 
dramaturg român uu mai rostise astfel de fraze orgolioase : "nimenin-a,Jncercat să impace 
pe Shakespeare cu Sofocle ". Hasdeu, el,lncearcă,selectlnd din opera. scriitorului englez "mulţimea 
şi caracteristica varietate a persoanelor dramei", "contrastul dlntreeuhlim şl huton, dintre plins 
şi ris", iar de la tragicul elin "simplitatea iutrigei" şi "patosul". Deocamdată, teoria devansează 
ClI mult opera, care ,se strădnkşte eu mijloace amhlţloase .fnsă incerte- şi inevitabile "aluviuniA 
din repertoriul convenţional al vremii '- să ilustreze, ctt de cit, o conceptte-vastă, trufaşă, 
căutînd să sfărîme graniţele strîmte ale unei dramaturgli Incă atit de "provinc.iale".O drama- 
turgie !n care, observă scriitorul, din pricina tiparelor străine, "istoria proprie" e denaturată, 
ctnd nu ignorată cudesăvirşire."Ocuplndu-mă neincetat de istoria ţării mele - a Moldovei  
am găsit atitea episoade pentru poezie,aUla hrană pentru suflet, incit fără să vremi m-am 
mirat de mulţi dintre' poeţii şi romancierii noştri, cari, răsfoind In arbive pentru a găsi 
oarecari episoade din istoria Franţei şi Germaniei, nn dau atenţie proprii loristorii,"8. "Mirar;:a" 
lui Hasdeu conţine mai mult d(ctt un dra.m de ironie,.Răzvrătindu-se "contraruşinosului ser- 
vilismal.irnitaţhmilor dinafară", tI lşipropunea. să lmpingă "forţele proprie aleicugetării ro, 
mâneşti spre Incercări originale". Cu toată ingeniozitatea euristică, primele lm1ercări ale lui 
Hasdeu (ne referim in sp,;cialla "tragedia" Răposatul postelnic)nu ,se.dcgaă !lcă.de conven- 
ţiile uneori prăpăstioase, d",artificiile, stridente nelipsite In acelecornpuneri dr:j:\natice pe care, 
in fond, lectesfid.par, ceea ce am yqi să subliniem, ele se,.slrăduiesc să reslruclurtzeac,este 
c()fjvenţii şi artificii, invesl$ndu-Ie cu semnificaţii mai adinci, hrănite din sUb,stanţa unei cllIturl 
prodigioase. Beferirilc.l'l Sofocle, Euripide, PIut,Corneille, Moiiere, GOytlle nu vin lnsă 
numai dintr-un reflex de mare erudit (reflex puUnd duce la asoeieri infinil,ezimalc, mai mult 
sau mai puţin haZardal(. Exemplu: replica "DoaJlllla Ileana nu eştc a inea" aţiţăspiritul a· 
nalogic, de o teribilă mobilitate, al autorului, ,care descoperă Indată o eOl'CSpOIHknţă cu 
Otl(llo: "My wyfe?rnY wyfe? what wyfe?, Y have, no\yyfe").Ţoate acestea vor S,l ln5C!lln,e 
mult mai mult: un dialog eu asemenea valori ale teatrului e1asJc. Prin Hasdeu, ded, pentru 
Int1ia oară, d,atorită şi spiritului său himeric, phsa: l'()lnânea.sc.ătinde, sa să Intre bllinţ.ăI1lun te.r- 
men din epocă, s:iidcvină "cosmopolită", cu rezonanţe, a(iică, unÎversal!,. 

Argumentul, de surs.ă clasicistă, este, In primul rind, psihologic ... O tragedie, răsfrlnglnd 
"patimile lnsuşitc naturei omului", va configura "tipuri reprezentatiw pentru jntre!\gaurnalli 
tate", tn aşa fel meU, înfăţişate spectatorului străin, "efectuLdramaUc. va rămînea neatins, 
deşi se va pierde caracterul naciunal"9. Caraclrrele imaginate de Hasdeu sint ambigue; ele 
Incorporează tnsuşiri sau vicii omencşti dintotdeauna, fiind totodată şi emanaţia unui anu- 

Idern, p. 201. 
B Introdllcere la Domni/a Rosanda (Fragmente dramatice), E. !?yoicenco, op. cit., 

p. 87. 
9 lnlrodllCCI'C la IIiiposalll[ p?sle/nic, In B. P. Hasdeu, Pagilli ales, p. 312. 
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mit spirit al tirnpului" snhlimul în limbaj, în obiceiuri sau datini, într-o atmosferă surprin- 
sti cu oj)ătrnnzăloal'e intuiţie a trecutului (nŞtiinţ.D. tnrcgtstrează numai ceea ee ştie; po- 
ez.ia ghiceşte ceea ee lJU şlie ; şi se poate lnttrnpla-c a şt.iinta să vină mult mai în urmă SpN' 
a constata prin fapte ceea ce poezia descoperise deja prin Insplraţinnc"!". Iscat şi dintr-o 
voluptaLe a reconstituirii, teatrul istoric al lui Hasdeu !şi. alege "poezia'dramatie{l drept 
mod .atcvocărfi: "Dacă trecutul· unui popor poate să Invie undeva cu culorile sale plăptndc, 
CLl .repcgiuncaadevăratului trai, CU spontanea varietate a faptelor, a persoanelor, a limbajului, 
apoi numai doară pe, scenă, intr-o dramă istorică, intr-un Gois: uon Bcrlichinq«n 
sau un Lotiotiico blam. Romanul Istoric e prea monoton, chiar sub peana lui Walter Seott; 
istoria proprte..e prea sistematică, chiar din mîna-unui Baranl.e . drama şi numai dramae 
In stare a reproduce rvlata urnanăcum ea este, fără a lungi, fără a o tăia In categQrii, Iără 
a o desfigura prin sulriccttvlt alea.auforululvt-. O laudă atit de hotărîtă a dramei vine să susţină, 
teoretic, o viziune dramatică ce rcuueştevdcseori Iir icul şi epicul, .. sub comhusl.iajrnu i pate- 
tism care constituteist.. .. o iexpresie a gest.lculaţiei sufleteşti a scriitorului. Poezia lui chiar, 
vădind. un ; gust.. romantic pentru colosal şi demonie,. se sprijină citeodală,. cum s-a mai oh- 
scrv at., pc o tchnică.·oare'cum dramatică, scen ică - dialoguri, acumulări-de erecte.. momente 
cultntnante , tntorsăturf s uprinzâtn are, 'bruşLe."eăderidc cort.iuă". Se dcsprindc-dtn această li- 
rică, 'poza livrescă fiind .inclusă, imaginea unet vpersoualitătt contradictorii sugerata 
goethean .In versurile: "Doi • duşmani tăr-asttrnpăr-tn nrgie!Îninirna poetului se. bat" (Ade- 
văratul poet). Poetul cu; o asemenea alcătuire, in care curi. opuse sint in nccontcnttăgtlcesvă, 
lşl divulgă şiinacestfe1illclinaţiadc<dramaturg. Rte"poatc,. şemniUcatiy faptul că într-o 
pertoadă Încare·"fiziologia1..cste'·(mltkvată ca o . specie aptozci,mai far în versuri,Hasdeu 
se fdloseşte,·în shtdiuLcaracterelot lui, de .o "grilă"dl'amaturgic[t; Dar viziunea drş;maUcă 
11 JnsoţeşleşL,in. explorările .de . folclorist: ."B asmul Fa ta .di! 1/Ţ! pătat şi P c.5car.uleste'curat 
o,dramăanti"că, lipsită numai. de dialpg. Simplitatea il1trigeicea mai extremă, unită cu o 
varietate. neimitabilă de caraetere,'coRstituă fondul a(cstd mici cap-d-operc"12. "Dialoguri." , 
"intrigă",."caraokere" - iată no"ţiuni;unelle critice la .indemina autorului:plnă şi In analiza 
unui· basm! O Jllizanscel'liă lnfăptuită cu. voluptate ludică ne .. lntîrnpinăîn . nuvela l1,J),u!a 
(18!>4) , în care; priJ;l dedul)lare"naratorul îşisehjmhi!.mereu măştile, fiind cînd eroul, cind "regizo· 
rul"· aventUrii, al scenclorplinede subtile (şi cam de(J(,heate) . echivocuri. Nuvela, s"a spus,.vădeş· 
te In· Hasdeu "un neaşteptat pNcursOf'IlFtcalruluî modern"13.Un modd literarpoateprepon, 
derent (Intrucit 'e adeseori centripc.lal) al operei lui Hasdeu este acela .dramatic - inleles 
fie ca structnră, specifică, fie ca tensiune ("patos".). 

EXll1tă,ÎIl dral11atul'giall1Î Hasdcu,lnai Illulteniveledescml1ificaţii. Mai illtll plan nI 
acţiunii reale,u intelesuri ilTIcdiata. Apoi, un plan secund, o substructură, cnsllbinţelesuri 
simbolice. în filw,cteodtăl110ti vaţiilc,realcslUl simholice, nu mai sint pertinente;elesubsn- 
m!ndu-seuneiyizini,unideterminări oculte (,;ursita), aeţionind arbitrar asupraun?r d.es- 
tine. Sllbexturii pieselor'simbolică, ii corespund, în planul acţiunii, nu atît personaje cu 
idclltitateobişlIuită, cit tipuri, cUfieschidere .mai cuprinzăloare, apa;rţillind "psicologiei, dCă nu 
istoriei proprii". Astfel, In Râposaiul postelnic<tl'agedie. inspirată "dinlr-una din cele • mai tra- 
gice. ep()e .al(ist?riei.noastre"), postell1icul Şerpe vfc {l fie· "tipulboierluimoldovean din 
sut a xy, mai înainte de a se fiformat, la Inceputul secolului XVI, tipul boieruluimoţo- 
dan". Spătarul Spancioc ar ilustra"plecădlenalurărninte bune conrup'Ildu-se suhpernicioa. 
sa lnriurÎre a epocei", intr-o lume. care şi-aicşitdin ţiţlui, in care lucrurile pure slnthat- 
joeorite, iar valorile Il-au răsturnat .. Î11 .. Il.eana ar fi urmat să se Infăţişeze "natura femeiască 
voluptoasă, .. impresiollabilă, fricoasă,';capabilă de mari hotăriri ideale tnsoţite dco mare 
debilitate reală". Un l\prod priapic ar reprczenta "don-juanismul brutal" ş.a.m.d. E o per in- 
dare de <mlcepte şi simboluri, care însă nu prind viaţă, nu dau naştere URor personaje 
viabile. Aceasta şi datorită. und concentrări extremc. împillsăplnă la abslractizare, unei 
prcmcditări stricte a.· oricărei nuanţe sau mişcări;; toate acestea,illsucă" piesa, ale cărei 
rosturi trec, mai toate ,ln planul secund, simbolic. Totul scmlifică, In intenţia lui Hasdeu, 

10 Evreul În Shakespeare, In "Columna lui Traian", 1, 1870, nr. 14. 
11 2V1işcarca literelor in Eşi, in Bogdan Petriceieu-Hasdeu, Scrieri literare, morale şi 

politia, II, ingr. şi iutrod. Mircea Eliade, Bucureşti, F.R.L.A., 1937, p. 63. 
12 Li/eraluta populara, 111 B.P. Hasdeu, Pagini al:sc, cd. cii., p. 349. 
13Şorin Aexalldrescu •• şi Ion Hotam, ilnalize literare şi stilisticr, Bucureşti, Editura 

didactică Şi pedagogică, 1967, p. 189. 



5 VIZIUNE DH,AMA'rlCA LA HASDEU 201. 

fiecare gest, fiecare replică. Este un adevărat "scenariu" de "scHmificanţi", care păgubeşte de 
pe urma diticultăţitor de comunicare a n ivclulu i real el] cel simbfJlic. 

Tematic, teatrul lui Hasdeu este "istorie rc inviat ă". Desigur că şi sub acest aspect jocul 
de planuri se arată activ, întrucît actualltatca, chiar cînd drauraturgul neagă orice "aluziuni," 
e mereupresupus;'i. De fapt, piesele sînt construite tocmai pe acest contrast .- intre luminoa- 
sclc, pline de glorie, vremuri de demult ("Unde sînt Asanii, Mircii, Ştefanii,Mihaii'!")şi un 
prezent mo leşit şi decăzut. Antiteza, Intre "sublima br-avură a strămoşilor şi efemeiata rno- 
Ilciune a străncpotilor", era dealtfel curentă In Itteratura epocii. E proce de ul care intensi- 
fică cel mai mult retorica hasdeiană. "Acum luptător-ii l1U-S buni de nimic, un neam lipsit 
de putere" - caractertzurea, dispreţuitoare , figurează In Introducere la poemul epic Dotnniţ a 
Voichita. (În această Introducere se plămădeşte personajul Vidre i , pretigurat Inle.genda 
despre "un războinic neam de femei pe malurile Dunării.  Glorifidnd "hăr:biJţia 
vechilor femei ale Daciei", autorul recurge iarăşi la retorica lui enormă . 
"Nu cred să mai existe un popor, care mai mult declt cel românesc ar putea să prezinte 
pilde de vitejie Ieminină; sau, mai bine zis, de bărhăţ.ie a femeiJor!"14. În Riizuan şi Vidra, 
Vidra irumpe pe cîmpul de bătălie ca "un făloice călăreşte şi-mpuşcă chiar ca un zrneu«). 
Teatrul lui Hasdeu nu sc vputea să nu devină şi o incitantă Iecţ.ieide islorie - penlrua 
stimula energiile amorţite. Idealul rămîne In vechime, timp istoric cu aurcolămiticăvprczentuj 
nu oferă decit un spectacol dezolant, alunectnd In grotesc. 1 se potriveşte, de aceea, nici- 
decum drama, ci farsa, comedia. 

° vlnă satiricăneistovită se găseşe In puhliclstica scriitorului, ca şi In polemicile 
şi şarjele lui răsunătoare. În "Aghiuţă", acest spirit Iaceţlos produce chiar citeva scenete 
satirlce (modul dramatic pătruude. deci şi In publicistică): C;oilliţiunea ("Un mister politie 
In citeva scene"), Votul universale ("0 scenă ohscenă''). Hapor-tărfleIa Caragiale stnt la 
îndemînă, şi ele dealtfel s-au făcut. Un Caţavencu sau unF1rfuridi Incep să prindă contur 
In asemenea burleşti scenete , unde flagrant "prccaragialicne"sillt şi unele inflexiuni de 
limbaj. Un spectru caragialian se intre Zăreşte mai ales tn farsa Trei crai de la Răsărit 
(OrilliJnrrozia) (1871); grosierul negustor Hagi-Pană," franţuzitul Jori, june predispus, prin 
demagogie şi pollroncrii, unei cariere inalte, şiretul Pelrică par să v€stească pe Jupin Du- 
mitrache, Hică Venluriano, Spiridon (un Chiriae in devenire). Piesaridiculizează,lncarica- 
tură apăsată, jargonul latinist, parodiind nemilos, cu un fcl de.juhilaţ.ie comică,.l)ictionarulu 
limbei J"OInane al lui. La11rian şi Massim, "mollumentosu thesaUfll", luat in răspăr.şi de 
Odohcscu in Pl'andilliu acadeznicll. Este, prin !lrI]Jare,"o farsă filologică"!"", tot astfel îşi 
numise şi N. Islrati piesa Babilonia TOmâneascâ (1860). Curios. e că Hasdeu C;lre, In Mişcarea 
litucloI' În'Bşi, avea rezerve faţă de ticurile şi excesele llli V. Alecsandri, . .1nll1,flillaţia acestuia 
de a specula la tot pasul efectelc hazlii ale "babiloniei" lingvistice, Hasdeu, deci, recurge, cu 
umor mai silnie, la un procedeu asemănător. Comicul verbal e preferat gel'ui de caractere. 
S.,ar putea să fie şi un semn de evoluţie de la construcţia de "caractere"'. obs.esivă.ln pri- 
mele scrieri, spre o valorificare mai insistentă a resurse10r limbajului .,..aici"eu scopuri sa. 
tirice .. Aşadar, pentru prezent - O· grimaSă sarcasti<;ă,pentru trecut'l e.vhlVie şi înfiorare. 
Dico tomie pc care se sprijină viziunea dramatică a lui HasQ.(ju. ' 

Cu o primă versiune rusească, mai sumară (Domnita Roxana), schiţ.a dralhatică 'tn 
cinci acte Domniţa Rosanda (1865) a suferit citeva metamorfoze, tinzlnd, Intr-o pornire ea· 
racteristică drarnaLurgiei lui Hasde u, către o treaptă simbolică. Versiunea ultimă, dhl "Familia- 
(1868), poartă titlul generic Femeîa. Faţă de Răposa/ul postelnic, unde limba eralnadil1S 
mai veche, purificată de neologisme, pentru a spbrisugestla unei. epoci anume, dincoace 
rostirea e mai indiferentă, îndeobşte neadecvată. Sirit emise răspicat, dar fără răsunet dra- 
matic, multe dintre idile scumpe lui Hasdeu. "Ţara lui Ştefaneel Mare" din "timpii cei 
vechi" ai Moldovei reprezintă acelaşi tărîm mitic, de unde se lnaltă slavH străbmiilor", 
pilduitoare pentru urmaşi, dătătoare de ni'idejdi pentru Viilorime. Discursul eşuează adesea 
In discursiVism. Mai sînt introduse (ca şi In Răposa/lll postc/nic sau In· Ră.zvaIlşi Vidra), 
neasiinilate însă, obiCeiuri şi datini (un ndanţ voinieesc" de "căhlşeri", un "e1ntec haiducesc"), 
nu pentru interesul lor etnografic, ci scontînd efectul virtual dramatic, pitorese.Şi mai; ales 
fiindcă, la fel ca şi limha, acestea poFda o idee desprc "spl,eificul timpului". aducind 
totodată o tentă de specific naţional. 

PIesa, plecînd de la cronici ucrainene şi polone, exploatează episodul tragieo-ronlanţios care 
Inspirase intre altii şipe Gh.Asachi intr-una din nuvelele sale istoriCe. La Hasdeu, Insă, istoria oferă 

14 Introducere la Domniţa Voic[lita(Pocm), In E. Dvoieenco. op. cit., p . .131. 
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mal mult un fundal, o ambianţă, cu coloritul specific. Aecen lele se deplasează din sfera 
evocării In aceea psihologică, tnvecinată dramei de caractere. Hosanrla e "un deosebit de 
mare vcaracter femeiesc"; pe toată Intinderea celor cind acl e "schiţa dramatică" va căuta 
să Ilustreze însuşirile rare - de puritate, devotament, putere de jerlfă - ale eroinei. Aceeaşi 
Insoţlre vdevclaslc şi romantic, ca In Răzvan şi . Vidra. Peripeţiile care se aglomerează, sufe- 
rinţele nemăsurate, totzbucinmul Rosandet au o vibrarc romantică, dar drama domniţe! 
răspunde, de fapt, unui topos clasic: nefericila fiică a domnitorului Vasile Lupu trebuie să 
aleagă Intre dragoste (pentru prinţul palon Koribut) şi datorie (de a se sacrifica pentru 
ţara ei, prin căsătoria silită cu Timus Hmelniţkl). Datoria, cu tot preţul greu, tnvinge. 
Piesa nu e .. săracă în întorsături neaşteptate, in evenimente singeroase, sinucideri, Icşinurt, 
crhnecIntnlrunt area, cu importanţa ei în teatrul lui Hasdeu, dintre conocnţie şi anticotuicnţie, 
convenţia este de astă dată mai tiranică, aliniind această piesă acelor serbede şi spăimoase 
melodramep.e care, altminteri, acest teatru se pornise de la bun început să le infrunte. 

Şi In .. idei, Ca şi in procedeele dramatice, aceeaşi recurenţă. Însă obsesiile hasdetene 
stnt , In acest : caz, mai puţin infuze dramei, ele au devenit nuclee, autornatisme ale uliul 
discurs invariabil': "blestemul sorţii", (ln versiunea rusească figura o scenă de supcrst lţli; 
.ghicitul ţigăncii),· ideea fatalităţtl ce·' dirijează destinele omului, şi chiar ale unui neam, 
supus unei voinţerprovidentiale ("Dar aşa sunt destinele lumii, aşa e soarta Moldovei") ; 
iconolatrialufŞtefan cel-Mare, "suveranulDaciei noi", o incatăptnttă propensiune spre gran- 
dori ("Eu li invit, tmpărăteşte , cu sabia în mină", sună o replică a domnitorului Vasile Lupu) ; 
!11 fine se furişează, insidioasă, imaginea tnevttabilă.a versatilului Motoc, devenit slmbol=-recunoaş- 
tern, iarăşi, vocaţia simbolică a personajelor lui Hasdeu al necredinţei boiereşti ("Pe a .. lui 
Moţoc credinţă. o cunosc eu !"). În prima versiune trecea prin scenă Ştetarr-Pcf.rtce lcu , cel 
care .avea sădeyjnă.c1omn.; Hasdeu îşi venera străbunii. Mai mişcătoare, In piesă, ar fi 
nostalgiile Hosandci pentru mel eagur île tăru.. În restriştea eroinei, înstrăinată In"ţarilcăză- 
cească", se destăinuie şi simţirea patriotică a scr-iitor-ului care, intr-o scrisoare către Iulia 
Hasdeu, exclama .patetic ; "Iubesc la nebunie neamul românesc şi viitorul românilor" şi care, 
In mişte mai. vechi notaţii .a.lltobiografice15, rşionărturlsca acelaşi sentiment de înstrăinare, 
de InstngurarcvÎn-dolnirea Răzaşului şi in dorul IutRăzvan, din Răzvan şi Vidra, vibrează 
aceeaşi coardă, dar tnmodulaţit mai prelungi,deo melancolie mai adîncă. 

În RăzlJanşiVidra(1865), "producere literară, psicologicăşi istorică", predispozitiile 
dramaturglet lui Hasdeu se Iimpezesc, ele crlstalizcazăv Un lirism aspru, în scandări d ha- 
ladă şi cu infiorări elegiace; doinÎloare,l)ălrUllde In tainiţele ;,dramei istorice" (cum se sub- 
intitula iniţial), dercgl1ndu-i strnctura }{lllntrică.'Drarnatismul snportii o transgrcsi.une în poe- 
maUc (şi piesa se va numi în cele din urmă "poemă dramatică"). Modul rostirii este mai 
curlnd monologie, angajîndu-se In tirade care nu shit decît llişte albii mai largi pentru li· 
rismulcare freamătă in substraturi. E "poezia dral.'llatică"  aspiraţ.ia dintotdeauna a tea- 
truluihasdeian. Această mişcare poematică deplasează, firesc, accentele. De pe tărlnlul con- 
flictuluisocial, politic (ur1hărind să înfăţişeze o· "luptCl de ură între boieri şi popor, IntrecM 
avuţi şi cei săraci"); se trece, printr-tiltgest aproape reflex, la o probleIlJatică ce se displltă 
pe tărîm psihologic. E o repliere a dramei lllcuuÎnl, actele (acţiunile) consumind1.1-se, ca 
ţţl.deobşte la I;Iasdeu, fulgerător sau fUnd doar sugerate. Se e'x.ercităln această "poemă 
dral11atic4 o suveral1itale a logasului, natura piesei fiind disnu·sivă. Hăzvan, subjugat de 
voinţanelndurătoare a Vidrei, recunoaşte supns dar şi. cu exaltare: "Dar ştii tu oare puterea 
se-o a,I cuvintele talc [ ... J". Vidra,. de fapt,nici 1).U recurge Intotdeauna lao argumen- 
b4i!3 insistentă., deşi discursul ei, ca şi allul Hăzvan, e,fI111Ciar retoric. Ea decide scurt, 
cu. ({fogal1ţa fondală a .DoamllliClara: "Eu voiesc ... 4' SemnificatiVă,. in acest context, 
apare scena ultimă. După căderea şi moartea .tragieă a lui Hăzvan, abia ajuns, pe culmile 
măririi, li.ăzaşul, ca ieşit din minţi dq durere, s.c. năpusteşte asnpra Vidrei: "Dar tu l-ai ucis, 
ciocoaiCă/Tu la .moarte l-adusoşi IlO să mi-o plăteşti acuma, tune-fulgere I ... (Scoate 
cuţitul şi voieştes-o 10veas.că). Vidra (cu singe rece, arătind la uşii) Să ieşi I (Răzaşul lasă 
mIna In jos şi pleacă capul) "16. Cuvintul, aşadar, se dovedeşte maiapIJig, !Ilai despotic, el 
lşi aserveşte (apta, gestul, aşa cum Răzvan, răzvrătitul, haiducul vestit, cavalerul fără teamă, 
intră sub !lll'Îurireaeopleşitoare a femeii, lnrurire impusă şi prin puterea de sugestie a 
unei elocinţe cind perfide, invăluitoare, cind categorice, în inflexiuni reci, metalice. Din ca- 
racterizarea .creionată de antor pentru eroul său - "înfocat, generos, eroic şi impresiona- 

15 Introducere la Nicolae Miltsc!l, In E. Dvoicenco, op. cit., p. 255. 
16 Râzvan şi Vidra, in B.P. Hasdeu, Pagini alese, cd. cii., p. 221. 
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bit", -- ultima trăsătură c cea mai accentuată. şi ca serveşte cel mai mult comunicării, dialo- 
gului său cu Vidra , fire "imperativă". (Se declanşează aici şi o confruntare, e]ocventii, 
intre UIl t ctnperamcnt romantic, lahil, receptiv la Imprcstunilc subiective, şi un caracter 
"ambiţios, imperativ, orgolios",.dc o îndărătnicie aproape nefirească, un caracter.construtt 
după modele clasice. Nu e chiar întîmplător că Vidra Il dă mereu ca exemplu işovăielnlculn! 
Hăzvanrpe avarul absolut Sbierea v- Intruchipare, de aceeaşi sorginte clasică,_.  unei mono- 
manti. Intre Vldra şiSbierca ar fi .prin urmare, () înrudire"" subtil literară). Acttontnd il}! 
prin propria hotărîre, ci mereu îndemnat de netnduplccata Vidra , Răzvan nu e "nfcidecurn 
un "titan" şi încă unul "preeminescian"17. Suflet romantic, bintuit de contraste' şi iernpeste, 
personalitatea lui, oricît de accentuată, s-a destrărnat, s-a Incovoiat sub putereandevăratutut 
caracter autoritar al piesei - Vidra. Îndemnurile ei sint, ca şi ambiţia, nemăsurate ("năzu- 
Ieşte pin-la stele" - n îmboldeşte pe Răzvan), ea doreşte puterea, pe care o rtvnise desigur 
şi Moţoc, "pofta" de măriri nu-l dă asttmpăr, dorinţele.et, nepotolite, exprimtnd totodată un 
suveran dispreţ pentru "trlndăvita ho lcrlme" şi pentru un veac decăzut. înălţarea şi prăbu- 
şirea lui Răzvan sînt opera acestei temei din "neamul lui Motoc", care moşteneşte pornirile 
dernonlcc, fanatismul şi lacoma sete de măriri ale acelui "groaznic bărbat". Dacă Vidra mai 
şovăie totuşi In răst.impuri , pătrunsă de simţiri nedesluşlte , aceasta nu se Intimplă sub pre- 
siunea evenimentelor şi nici a unor mari nenorociri, ci sub stăplnlrea unor preslmţirt ciudate, 
a unor vlsări tulburi, încărcate de sumbre prernoniţ it. Astfel se vesteşte eroilor ursita", 
această Voinţă tainică ce se tnstăplneşte asupra unor destine .• Aleşi de soartă" slnt şi Vtdra 
şi Răzvan. Vidra are firea »pecel]uită" - ea se trage din acele »neamurl cu pecete, tn cari 
Dumnezeu sădeşte vrun bine sau vrun păcat". La Răzvan ... vina tragică" este consecinţa 
unei ascendenţe care îl stigmatizează, dar, ca un triumf al psiholoqicului In piesă, .vina" 
aceasta îşi risipeşte impenetrabilul mister, căci ea se dovedeşte, In fond, urmarea unei coru- 
peri, pcrvcrttrii unui suflet pur. "Pofta de a se înălţa", ca sentlmen t tiranic, absoarbe În 
Răzvan orice idealism, devilndu-I energiile sufleteşti, incitind porniri vinovate Intr-un suflet 
treptat îmbolnăvit de dorul de "măriri", ptnă Intr-atit "că ptn-şi iubtrea ţării e pofta de 
a se tnălţa". Sfîrşitul vine firesc, după o logică ce fusese şi a cronicarului, a lui Miron Costin: 
.. Aşa s-a plătit şi lui Răzvan răul ce-l făcuse şi el lui Ar on-Vodă''. Această patimă. aşadar, 
11 pierde şi abia in pragul morţii eroul, parcă revenit, prea tirziu Insă, din rătăcirîlc lui, are 
intr-o străfulgerare revelaţia deşertăciunii măririi, cU şi a tot ce-i vremelnic: "uitam că 
v iaţa-I o punte intre leagăn şi mormtnt-, În urzeltle soartei nu se poate să nu se strecoare 
şi multă zădărntcie. Drama se tnchele In aceste ecouri ale unui lamento ecleziastic. 

În titanismul piesei, ca şi in mclancolÎa ei, se răs.fr1ng ecourile unei meditaţii romantice 
a scriitorului asupra propriului destin. EfOii sint oameni neobişnuiţi, .aleşi '.de soartă", 
alegorii ale unor ipostaze sufleteşti hasdeiene. În Răzvan, lnsingurat adeseori printre ai săi, 
se întruchipează soarta geniului, avind de înfruntat nerecul10ştinţa şi nelnţeJegerile seme- 
nilor : "[ ... 1 cind o rază/De soare pătrunde-n ţară/Toţi se scoală. toţi turbeaf,ă,/Toţ.i voiesc 
S-o dea afară! ... "18. Sau, într-o tiradă mai amplă: "Nu, nu ! Las-ea ţara jiloastră să simţă 
durerea crudă/Că-n 81nu-i omul de frunte In deşert îl vezi c-asudă/Şi din Cupa deznădejdii 
bind ocară, bind amar./Lucrează şi zi şi noapte, lucrează tot în zadar,fCăci mişeii, ca o 
strajă, eirma ţării împresoară/Şi pc-oricine nu-i dintr-inşii mi-} resping jşi mi-} dohoară"lg. 
Stilistic, forma pronominală, repetată, "mi-}" -- ecou de vers popular -' identifică sugestiv 
pe autor cu personajul siiu. Este vocea auctorială care se face auzită, dealtfel, in cuprinsul 
intregii opere hasdeienc. 

într-o poe111ă dramatică", »literar" - dar şi »psicologie", şi »istoric" - concepută. 
funcţiile limbajului SpOI esc, căut1nd s'i exprimc specificul unei asemenea viziuni complexe. 
prin mijloace In care modul liric şi acela dramatic se îmbină, reunile Intr",un făgaş de versuri. 
de caracter poematic. În scriitura dramaturgului versul e o noutate. Şi in intervenţii teoretice, 
ca şi în cOlllpunerile dramatice, Hasdeu se arătase mereu refractar la modalitatea versifi 
cării, versul fiind socotit numai o nfol'mă posterioară şi arbitrară, menită să imbrace o 
"idee poetică" (Mişcarea litc1'flor În Eşi). În Introducere la Răposatul poslclrlÎc se arată 
limpede: "Versurile nu permit a reproduce o epocă istorică în toata sa simplicitale, 
de a înzestra persoanele dramei cu varietatc.u caracterelor şi limbajelor, de a face ca să 

17 Mihai Drăgan, B.P. Hasdeu, Iaşi, .Junimea, 1972, p. 233. 
18 Răzvan şi Vidra, în B.P. Hasdeu, Pagini al:se, cd. cii., p. 196. 
19 ldtJn, p. 187. 
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dispară individualitatea i111torului"20. Dar în Răzoan şi Vidra, unde Caraglale descoperea, 
Intr-o annliz.i-Iugară, "vorbe frumoase româneşti", optica s-a modificat, de notînd asidue pre- 
ocupărl de topică şi atente ctntărtr! lexicale, prin urmare 1) abordare, pc acest nou versant, 
a Iirnhajului poetic: "Din punctul de vedere literar am avut a mă lupta cu diicullatea versi- 

sporită astădată prin o .altă dificultate şi mai mare. anume aceea de a seri în limba 
românească din secolul XVI, fiiră.neologisme şi fără Inversiunimodcrne"21. Şi efectul poetic 

coluritul istoric au a se naşte din asemenea laborioase căutări de limbă şi de sl.ll , meniLe 
asgllr",lntreliric şl.dramntjc, echllihrul şi consistenţa unei viziuni. O viziune drarn:ltică 

.pe Care opera hasdelană lntreagă, in moduri diferite, o răsrrtnge, 

20 În B.P. Hasdeu, Pagini alese, ed, cit., p. 1:34. 
21 Preţaţă la Răzvan şi Vidra, In B.I'. Hasdeu, Pagini alese, cd. ett., p. 337. 


