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PIERRE CORNEILLE – EROI ŞI ILUZII

Multă vreme, începând chiar din a doua jumătate a veacului 
al XVII-lea, teatrul lui Corneille a fost privit în paralel cu cel al 
lui Racine. Critica părea a nu se putea desprinde de acest mod 
de gândire, asociindu-i mereu pe cei doi mari dramaturgi sub 
cupola, de altfel suficient de restrictivă, a clasicismului. Paralela 
se făcea cu ostentaţia dictată de norma clasică, regula strictă 
a celor trei unităţi, care ar fi de fapt patru dacă la unitatea de 
acţiune, de timp şi de loc se adaugă unitatea de ton, care impune 
refuzul amestecului genurilor. Această manieră de interpretare 
critică lăsa impresia că ar fi epuizat subiectul, inducând 
acea periculoasă transformare a observaţiilor şi concluziilor 

în adevăruri absolute, prefabricate analitice perpetuate ca un reflex. „Păgubitul concepţiei a fost 
de la bun început Corneille. Opera lui a apărut fie ca imatură – incompletă – fie ca învechită, 
ambele aprecieri fiind identice în raport cu termenul de referinţă.”1

În epocă, paralela dintre Corneille şi Racine, făcută de Jean de la Bruyère în Caracterele2, 
altfel model de analiză critică, îl încadra cu sentiment definitiv pe Corneille în rama inegalităţii 
artistice: 

„Corneille nu poate fi egalat în pasajele în care excelează; are, în cazul acesta, 
un caracter original, cu neputinţă de imitat; dar este inegal. Primele lui comedii sunt 
uscate şi lipsite de viaţă şi nu-ţi îngăduiau că poţi să speri că avea să ajungă mai 
târziu atât de departe; iar ultimele te fac să te miri că a putut să cadă de la o atât de 
mare înălţime.”

În secolul al XIX-lea, Sainte-Beuve3 sintetiza un lung şir de consideraţii referitoare la 
dramaturgia lui Corneille:

„În totalitate, geniu pur, incomplet, cu înălţările şi scăderile lui, îmi face 
impresia acelor mari arbori, goi, zgrunţuroşi, cu trunchi trist şi monoton la 
înfăţişare, împodobiţi cu ramuri şi cu frunziş întunecat numai în vârf. Sunt rezistenţi, 

1 Irina Bădescu, în Scriitori francezi, mic dicţionar, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. 
          2 Caracterele sau moravurile acestui veac, traducere de Aurel Tita, Bucureşti, Editura pentru Literatură, BPT, 
1968. 

3 Portraits littéraires,  vol. I, nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Garnier Frères, 1862. 
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puternici, uriaşi, puţin stufoşi, prin ei urcă încă o sevă bogată, dar nu le cereţi nici 
adăpost, nici umbră, nici flori. Înfrunzesc târziu, se scutură repede şi trăiesc multă 
vreme pe jumătate scuturaţi.”

Cercetarea modernă a depăşit desigur toate vechile prejudecăţi lansate în veacul, atât de 
bizar la urma urmei, al XVII-lea. Dacă nu a modificat fundamental percepţia asupra valorii celor 
mai importante dintre cele 32 de piese scrise de Corneille, a schimbat accentele interpretării, 
urmărind dialectica prefacerii şi mai ales constanta stilistică din opera sa. S-a întâmplat cu 
Pierre Corneille un fenomen oarecum ciudat: poetica impusă oficial, prin mâna autorităţii 
regale, a dictat includerea autorului în caseta literară de unde se părea că nimeni nu-l mai poate 
scoate. Nu creaţia a generat teoria, ci teoria a impus orientarea şi, evident, receptarea creaţiei:

„Impunerea spiritului clasic în dramaturgia franceză a fost realizată de 
poetologi cu sprijinul autorităţilor. Aşezarea teatrului oficial francez (1629) în 
Hôtel de Bourgogne şi statuarea profesiei actoriceşti prin hotărâre regală (1641) 
reprezintă primele premise care vor orienta dramaturgia într-o direcţie nouă ce 
se va clarifica pe parcursul mai multor decenii. În felul acesta se formează un 
nou public cu un gust mai ales, iar autorităţile franceze centrale au posibilitatea 
exercitării unui control mai direct asupra culturii. Rolul Academiei Franceze, ca şi 
intervenţiile directe ale lui Richelieu, susţinute de poetologii cu educaţie clasică, 
sunt bine cunoscute. Explicaţia pe care Antoine Adam o dă noii orientări a teatrului 
este întru totul confirmată de documentele vremii: «Am putea fi tentaţi să credem 
că tragedia clasică s-a născut dintr-o nevoie profundă a societăţii franceze, dintr-o 
aspiraţie generală spre ordine, spre raţiune, spre grandoare. Dar dacă observăm 
faptele mai îndeaproape, constatăm că ea a fost impusă autorilor şi publicului de 
către teoreticieni, pe care astăzi îi numim critici literari.»”4

4 Romul Munteanu, Studiu introductiv la vol. Teatru de Pierre Corneille, Bucureşti, Editura Univers, 1983.

      Teatru la Hôtel de Bourgogne
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A fost de-ajuns un scandal de proporţii, precum acela provocat în 1637 de Cidul, pentru 
ca îndrăzneala în abordarea teatrului cornelian să fie vreme de trei secole o utopie. În studiul 
său Corneille şi dialectica eroului5, Serge Doubrovsky atrăgea atenţia asupra caracterului nociv 
al lanţului de prejudecăţi perpetuat:

„Înainte de Cid, puţine lucruri; după Mincinosul, nimic. Mutilat pe trei 
sferturi, lipsit de explorările îndrăzneţe pe care le lansează în toate direcţiile, teatrul 
lui Corneille a fost desfigurat.” 

Severă afirmaţie, dar nu lipsită de îndreptăţire. Indiferent dacă acceptăm sau nu 
perspectiva în care un critic sau altul îl aşează pe Corneille, trebuie să recunoaştem că fiecare 
dintre acestea au depăşit strălucit un prag ce părea de netrecut, fie că e vorba de viziunea carte-
ziană de tip clasic, proiectată de Georges Poulet asupra operei lui Corneille în Studii asupra 
timpului uman6, de extinderea spiritului baroc şi dincolo de orizontul comediilor, în detrimentul 
spiritului clasic, cum face Jean Rousset în Literatura barocului în Franţa. Circe şi păunul7 – ceea 
ce i-a intrigat pe adepţii clasicismului francez – ori de concluzia seducătoare a lui Jean 
Starobinski, după care la Corneille se configurează un teatru al privirii (Ochiul viu8).

Acestea fiind premisele receptării contemporane a teatrului lui Corneille, să zăbovim o 
clipă asupra biografiei sale:

„Pierre Corneille s-a născut la 6 iunie 1606, în 
Rouen, fosta capitală a Normandiei, port fluvial pe 
Sena, cu un intens trafic de navigaţie maritimă, prin 
situaţia sa geografică, aproape de gurile fluviului, faţă 
în faţă cu Anglia şi cu încrucişarea căilor pe apă dintre 
Europa septentrională şi Oceanul Atlantic, oraş care şi-a 
păstrat până în zilele noastre o arhitectură caracteristică, 
amestec de stil medieval şi de stil al Renaşterii, resorbite 
fără discordanţă într-un tot armonios şi viu de către 
urbanismul modern, cu un pios respect pentru vestigiile 
trecutului, cum s-a întâmplat în mai toate cetăţile şi 
porturile din nordul Franţei, din Flandra şi Olanda până 
în Baltica. Iar cum aceste vestigii istorice, prin prestigiul 
şi puterea lor de evocare, au o deosebită însemnătate 
în formaţia spirituală, din vârsta fragedă a copilăriei 
şi adolescenţei, fără îndoială că au constituit un climat 
special şi au jalonat câteva premise iniţiale şi în viitoarea 
evoluţie a tinerelului şcolar ce avea să scrie Cidul. 
Monumentalul Palat de Justiţie, catedrala cu vitralii celebre şi cu mormântul eroului 
normand Richard-Inimă-de-Leu, piaţa unde Jeanne d’Arc a fost arsă pe rug, cartierele 
pline de forfota activă a neguţătorilor, a meseriaşilor, matrozilor şi armatorilor veniţi 
să se stabilească încă din Evul Mediu din diferite regiuni ale Franţei şi chiar ale 

5 Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard, 1964.
6 Études sur le temps humain, vol. I, Paris, Plon, 1949. 
7 La littérature a l’âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, José Corti, 1954; traducere de Constantin 

Teacă, Bucureşti, Editura Univers, 1976. 
8 L’Œil vivant. Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal, Paris, Gallimard, 1961. 
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Europei, îndeosebi ale Spaniei, după numele a două străzi ce mai dăinuiesc şi astăzi: 
iată câteva jalonări şi premise, elementele unui climat particular şi specific al micii 
patrii natale, pe care orice om le poartă cu el prin viaţă, în toate peregrinările şi 
avatariile de mai târziu.”9 

După studii strălucite la Colegiul iezuit Maulevrier din Rouen, Corneille depune 
jurământul de avocat stagiar în 1624, anul în care cardinalul Richelieu, viitorul său adversar, 
devenea prim-ministru al Franţei. În anul următor i se joacă, după mărturia lui Fontenelle, prima 
piesă, Melita sau Scrisorile măsluite (Mélite ou Les fausses lettres), „un fleac încântător”, după 
Alexandre Hardy. Data reală este însă 1629, iar dacă piesa n-a fost o lovitură de maestru, a 
fost sigur un succes. Cei 45 de ani pe care îi numără cariera teatrală a dramaturgului, până la 
cea din urmă piesă – şi cel din urmă eşec – Surena, generalul parţilor (1674), nu se deosebesc 
de ansamblul unei vieţi de 78 de ani (Corneille a murit la 1 octombrie 1684, în locuinţa sa din 
strada Argenteuil din Rouen). Este viaţa unui „burghez foarte liniştit”, contrastând cu cea a 
majorităţii scriitorilor din epocă. Nimic din agitaţia veacului nu transpare în existenţa sa:

„Dimpotrivă, nimic mai neted, mai transparent, mai ordonat decât viaţa lui 
Corneille. El se înfăţişează ca un burghez foarte liniştit, fiind la antipodul eroismului 
şi al exaltării care îi caracterizează personajele.”10 

Nimic eroic, totuşi nimic mediocru în viaţa acestui
burghez care, dacă nu era dotat cu darul 
elocvenţei, ceea ce l-a făcut să renunţe la 
avocatură, avea în schimb un simţ extraordinar 
al exprimării scenice. Educaţia primită la colegiul 
iezuit, unde teatrul cu funcţie pedagogică devenise 
obişnuinţă, l-a influenţat desigur pe Corneille, pe care 
La Bruyère11 îl portretiza suficient de sever pentru a ni-l 
face, ca om, respingător: „...este simplu, sfios, plictisitor 
în conversaţie, confundă un cuvânt cu altul şi nu-şi 
drămuieşte valoarea unei piese de teatru decât după 
banii pe care-i aduce...” 

Amatorii de speculaţii psihanalitice ar putea 
trage uşor concluzia că în personajele sale, Corneille 
înfăţişează ceea ce în viaţa de toate zilele nu putea sau 
nu ştia să exprime şi că tentaţia măreţiei, care nu i-ar fi 
fost străină omului, se revarsă din plin în ficţiunile sale 
dramatice. Mai mult decât atât, varietatea operei sale, 
amestecul genurilor continuă să fascineze. Folosind 
o formulă comună, s-ar putea spune că de la comedie la tragedie nu e decât un pas. Nu este 
însă cazul să-i atribuim autorului Morţii lui Pompei o asemenea intenţie pentru simplul motiv 
că, în acest fel, opera lui ar ieşi chiar mai săracă decât au înfăţişat-o bătrânii adepţi ai purităţii 
genurilor. În aparenţă liniar, drumul parcurs de Corneille are un metabolism secret. Aceasta, 
pentru că de la comediile de factură barocă ale începutului, Melita, Clitandre, Văduva, Galeria 

9 Cezar Petrescu, Prefaţă la vol. Pierre Corneille, Teatru, Bucureşti, ESPLA, 1956.
10 Robert Horville, Ittinéraires littéraires, XVIIe siècle, Paris, Hatier, 1988. 
11 Caracterele, ed. cit. 

Jean-Jacques Caffiéri, Pierre Corneille, 
teracotă, Muzeul Luvru
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palatului, Dama de companie, Piaţa regală, Iluzia comică, la „prima tragedie neagră”, Medeea 
(1635), de aici la seria de capodopere: Cidul (1636), Horaţiu (1640), Cinna (1641), Polyeuct 
(1643), urmate de Moartea lui Pompei şi Rodoguna (1644), apoi de Nicomed (1651), „ultima 
dintre tragediile corneliene cărora istoria literaturii le acordă rangul de capodopere”, în fine, 
de la acestea la piese ca Mincinosul, Urmarea Mincinosului, Teodora, Heraclius, Andromeda 
(tragedie „cu maşinării”, pe muzică de Charles Coypeau d’Assoucy), Don Sancho de Aragon, 
Pertharite, Oedipe, Lâna de aur (altă tragedie „cu maşinării”), Sertorius, Sophonisba, Othon, 
Agesilas, Attila, Titus şi Berenice, Psyché (comedie-balet, în colaborare cu Molière, Quinault 
şi Lully), Pulcheria, Surena, nu este drumul de la baroc la clasicism, cum s-ar putea crede la o 
lectură superficială.

„Privită din perspectiva clasicismului francez, configurat definitiv abia după 
1660, opera corneliană nu are nici o structură ideatică pură şi nici o expresivitate 
generală, concepută după legile codului clasic. Corneille s-a întâlnit prea târziu 
cu poetica de factură clasică pentru a fi putut să-şi asume de la început principiile 
acesteia. El a scris astfel multă vreme într-o deplină libertate, confruntarea cu regulile 
referitoare la unităţile de timp, spaţiu şi acţiune fiind un eveniment semnificativ în 
biografia sa literară, iar acceptarea acestora reprezentând un efort permanent de 
adaptare, la un moment dat, o adevărată obsesie.

Cauzele impurităţii teatrului său, care astăzi nu mai pot fi privite ca o eroare, 
sunt de natură foarte variată. Să nu uităm că modelele în funcţie de care se formase 
teatrul francez până în 1620, ba şi mai târziu, erau împrumutate din dramaturgia 
spaniolă. Or, aceasta nu cunoscuse niciodată rigorile totale ale clasicismului, fiind 
mai sensibilă la spiritul baroc.”12 

În ultimă instanţă, amestecul sau raportul dintre elementele baroce şi cele clasice 
din teatrul cornelian nu au altă justificare decât în psihologia, comportamentul şi acţiunile 
personajelor. O structură  dramatică, la fel ca şi una literară, ar fi de neconceput în afara eroilor 

12 Romul Munteanu, op. cit. 

Nicolas Poussin, Dans pe muzica timpului, 1640 
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care o susţin. Exegeza contemporană, din ultimii 50 de ani, a teatrului lui Corneille, a insistat 
mai ales în această direcţie. Astfel, după Georges Poulet13, „ceea ce distinge eroul cornelian 
este identificarea instantanee dintre a fi şi a voi.” Prin urmare, semnul egalităţii pus între  
fiinţă şi voinţă, altfel spus între realitate şi dorinţă, este responsabil de farmecul pe care îl 
pot avea încă, pentru percepţia de astăzi, personajele dramaturgului francez. Interesant este 
de observat că această identificare poate fi privită din două perspective între care concilierea 
stilistică este, teoretic, imposibilă. Ei i se pot aplica atât viziunea carteziană, clasică, prin 
accentul pus pe voluntarismul şi energia personajelor, presupunând raţiunea actului deliberativ, 
cât şi cea barocă, unde instabilitatea devine cuvânt de ordine. Pasiunea nu este incompatibilă 
la personajele corneliene cu datoria, cum nu este incompatibilă cu legea. Sistemul de valori 
morale astfel descoperit coincide cu intrarea în tragedie. Dar va putea oare abandona acest erou 
propensiunea naturală a sufletului spre iluzie? Răspunsul lui Jean Rousset14 vizând comediile 
corneliene, extins însă în analiză şi asupra tragediilor, a intrigat prin fermitatea cu care criticul 
susţine existenţa nu doar a formelor baroce, perpetuate inclusiv în tragicomedia Cidul, ci a 
structurii mentale de tip baroc:

„Structurii baroce, suflet baroc; toate comediile lui Corneille se învârtesc în 
jurul unei teme centrale: nestatornicia, «schimbarea». Suflete şovăitoare, spirite 
fluide care oferă spectacolul unui du-te-vino nesfârşit; statornici sau nestatornici, 
toţi se schimbă sau visează că se schimbă sau se prefac că se schimbă.”

Argumente de necontestat se găsesc în schimbările rapide de comportament ale 
personajelor, în natura lor interşanjabilă, cum s-a spus, aptă să transforme o situaţie nefavorabilă 
în ocazie prielnică. În fond, pare a spune Corneille, viaţa sentimentală este un experiment, 
idee cât se poate de modernă, care, în teatru – nu mai trebuie să o spunem – este atât de 
seducătoare. 

În aceeaşi ordine în care tragicul din finalul Iluziei comice e doar aparent, pentru că 
asistăm la o scenă de „teatru în teatru”, realitatea se supune veşnicei metamorfoze. „Schim-
bă-te, deci, schimbă-te!”, acesta este imperativul impus de dorinţa de iluzie.

                         „Clindor
Odorul meu, să-mi ierţi această rătăcire
Ce Ámor, zeu tiran, mi-o fulgeră-n simţire;
Şi-ndură patima, ce-o zi doar se răscoală,
Şi nu poate ştirbi iubirea conjugală.

                         Isabella
Vai, tare-mi place, vai, să simt că-s amăgită!
Trădată sunt – şi vreau să cred că sunt iubită.
Mă las vrăjită iar de-o vorbă, de-o poveste.
Şi iert o faptă rea, când drag făptaşu-mi este.”15 
                        (Iluzia comică, actul V, scena 3)

Cu un subiect asemănător celui din Amélie (publicată în 1638) de Jean de Rotrou ori 
folosind amândoi un text spaniol neidentificat, Corneille transformă un conflict erotic în ipoteză 
de lucru menită să dezvăluie veşnicul joc al amăgirii. Analogiile dintre Amélie şi L’Illusion 

13 Op. cit. 
14 Op. cit. 
15 Traducere de Aurel Covaci.   
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comique au fost evidenţiate convingător de Raymond Lebègue16, finalul piesei lui Corneille 
fiind împrumutat din Alcméon ou la Vengeance féminine (Alcmeon sau Răzbunarea feminină, 
tipărită în 1628) de Alexandre Hardy. Fireşte, aceste asemănări, curente în epocă, nu pot 
constitui mai mult decât o curiozitate istoric-literară, piesa lui Corneille, jucată în premieră în 
stagiunea 1635–1636, la Théâtre du Marais, fiind net superioară celorlalte două şi multor altora 
care foloseau subiecte de inspiraţie spaniolă, la modă. Spaniolismele erau foarte apreciate de 
publicul francez. Motivul femeii iubite de mai mulţi bărbaţi era curent în teatrul spaniol şi 
el ar fi fost absolut banal dacă Pierre Corneille nu i-ar fi conferit o construcţie ingenioasă şi 
extravagantă, în care erosul rămâne totuşi în fundal, pentru a lăsa loc iluzionismului, magiei, 
unui simţ al relativităţii acţiunilor umane, odată ce aşa-zisul deznodământ tragic (moartea lui 
Clindor) nu e decât o scenă de „teatru în teatru”, adică o iluzie. Corneille însuşi îşi caracteriza 
această bizarerie în gust baroc, care e Iluzia comică, în dedicaţia adresată Domnişoarei 
M. F. D. R. (persoană neidentificată):

„Iată un monstru straniu pe care vi-l dedic. Primul act nu este decât un prolog, 
cele trei următoare alcătuiesc o comedie imperfectă, ultimul este o tragedie şi toate 
acestea fac împreună o comedie. Oricât am vrea să încercăm să găsim un nume 
pentru invenţia bizară şi extravagantă, ea este nouă şi adesea farmecul noutăţii nu 
trece printre francezii noştri drept o cât de măruntă calitate.”

„Monstrul straniu”, jucat cu succes vreo treizeci de ani, dar abandonat până în secolul 
al XIX-lea, este, compoziţional, o suprapunere de planuri, cu permanentă schimbare de 
perspectivă. Pe de o parte, acţiunea reală a lui Pridamant, tatăl care doreşte să-l regăsească 
pe Clindor, fiul izgonit, cu ajutorul unui magician, Alcandru, „geniu cărturar, a cărui 
doctă veghe / Produce zi de zi minuni fără pereche”. Piesa începe într-un registru înalt, 
aproape solemn, grota în care stă magicianul fiind un lăcaş inaccesibil neiniţiaţilor („Sub 

16 Études sur le théâtre français, vol. II, Paris, Éditions A.-G. Nizet, 1978. 
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stâncă, marea-i artă / A pus mari piedici ce pe un intrus nu-l iartă”), un fel de „templu al 
morţii” aflat în stăpânirea misterului. Pe de altă parte, odată terminată această introducere, 
urmărim, începând cu actul al II-lea, desfăşurarea iluziei prin prezentarea de către magician 
a aventurilor lui Clindor, intrat în slujba căpitanului Matamor, personaj bine conturat în 
piesă, a cărui origine îndepărtată este Soldatul fanfaron al lui Plaut. Treptat, personajele se 
retrag şi reapar. Magul dispare, în al doilea act protagonistul fiind „viteazul” omorâtor de 
mauri, în actul al III-lea, Clindor cu intriga lui amoroasă, în al patrulea, Lysa, servitoarea 
Isabellei, „o primă schiţă a viitoarei subrete de comedie”17. Raportul dintre stăpân şi servitor 
se inversează în acest joc rapid de complicităţi, acceptat de Isabella, iar Lysa poate mărturisi 
nonşalant stratagema:

„Destinul ţi-l croiesc, Clindor – şi-ţi dau dovadă:
În lanţuri de te-am pus, tot eu te scap de ele;
Trăieşti sau mori supus numai voinţei mele.
Mă răzbunam mai mult decât aş fi dorit;
Plăcerea doar să-ţi curm – la asta am ţintit.”

În fine, în ultimul act, când Pridamant află că totul a fost un joc, iluzia se destramă într-o 
manieră deloc convenţională, permiţând câteva remarci asupra iluziei teatrale dar şi asupra 
condiţiei actorului. Pentru ca Pridamant să realizeze că a asistat la o piesă de teatru, când e 
în culmea disperării după ce asistase la moartea fiului său, pânza care acoperise grădina şi 
trupurile lui Clindor şi al Isabellei, se ridică – indică autorul – „şi apar toţi actorii, la o masă, 
împreună cu casierul lor, ocupaţi să-şi numere banii şi să-şi ia fiecare partea ce i se cuvine.” Cu 
imaginea ei desprinsă din recuzita barocă, soluţia rămâne cât se poate de modernă. După acest 
amestec de umbre şi lumini, după această compoziţie de accente diverse, de la drama gravă la 
comedie, de la bufonerie la tragedie, Corneille face elogiul actorului, a cărui artă constă tocmai 
în veşnica schimbare, în capacitatea de disimulare. Şi mai ales face elogiul teatrului, aflat la 
mare preţ şi a cărui funcţie socială este indubitabilă. Neîncrezătorul Primadant este definitiv 
câştigat de arta scenică.

Interesul contemporan acordat Iluziei comice se explică în primul rând prin „această 
metaforă a vieţii omului care foloseşte teatrul pentru o demonstraţie poetică şi tulburătoare a 
legăturilor şi sentimentelor protagoniştilor scenelor lumii în care se joacă aventura umană. Prin 
această strălucire de oglinzi care reflectă veşnic viaţa, care îi îndeamnă pe actori să se iubească, 
să se trădeze, să moară «ca la teatru»; prin celebrarea contradicţiilor şi incertitudinilor noastre şi 
a teatrului ca mijloc ultim de cunoaştere a omului.” Caracterizarea aparţine regizorului Giorgio 
Strehler18, care monta piesa lui Corneille în 1984, la Odéon (Théâtre de l’Europe), redându-i 
întreaga dimensiune şi mai ales actualitate în sensul experienţelor umane. După aproape două 
secole de uitare, Iluzia comică fusese montată în 1856 la Comedia Franceză, într-o versiune 
mutilată, fiind redusă la aspectul de aventură romanescă în decor somptuos. Nici montarea 
din 1895 de la Teatrul Odéon, cu textul complet, nu valorifica interferenţele dintre planul real 
şi cel imaginar. Abia în 1937, Louis Jouvet se apropia de complexitatea partiturii dramatice 
corneliene, deşi înclina prea mult spre aspectul feeric, viziunea asupra actului al V-lea fiind 
contestată. Piesa a dispărut repede din repertoriu, până când, în 1965, Georges Wilson a pus-o în 
scenă la Festivalul de la Avignon, apoi la Paris, în 1970, redându-i întreaga putere de iluzionare 
şi deschizând astfel calea interpretărilor moderne.

17 Jean Rousset, op. cit. 
18 Prefaţă la Corneille, L’Illusion comique, Paris, Le Livre de Poche, 1987. 
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Mulţi preferă astăzi Iluzia comică în 
detrimentul celorlalte creaţii corneliene, datorită 
posibilităţilor ei de a se apropia de sensibilitatea 
contemporană şi mai ales pentru sugestiile atât de 
limpezi de „teatru în teatru”, care conduc la viziunea 
pirandelliană. O scurtă prezentare a ediţiei apărute 
la Gallimard în anul 2000 începe şocant:

„Îl va fi citit Corneille pe Pirandello? Să 
te laşi cuprins de Iluzia comică, să te lansezi 
cu delectare în acest joc de umbre în care, în 
oglinda unui dramaturg magician, teatrul face 
să se vadă propria sa imagine, înseamnă să 
nu-ţi permiţi nici o îndoială: Corneille este 
de-a dreptul pirandellian! Ceea ce nu exclude 
posibilitatea de a te întreba, văzându-l cum pune problema reprezentării prin 
distanţarea pe care o stabileşte între spectacol şi spectator, dacă nu este, de 
asemenea, şi puţin brechtian. Şi în definitiv, privindu-l cum se joacă cu realitatea, 
cum schimbă locul şi decorul, cum se complace în mirajul iluziei şi într-un amestec 
de elemente romaneşti, cum combină feeria cu fantezia şi cu drama, ar putea fi la 
fel de bine şi puţin shakespearian!”

Un singur an (sau mai puţin) desparte Iluzia comică de Cidul iar, dacă am admite că 
tragicomedia cu subiect spaniol ar fi, întru totul, izbânda spiritului clasic, drapel cu falduri de 
onoare al clasicismului, ar însemna să admitem că acest interval, 1636–1637, a avut, stilistic, 
dimensiunea unei epoci. Desigur, prea puţini pun la îndoială faptul că piesa care a dat naştere 
celei mai aprinse polemici este o lucrare clasică; totuşi, vorba lui Jean Rousset19, „Barocul 
dat afară pe uşă intră pe fereastră. Chiar antidotul va fi acela care, sub o altă formă, va secreta 
otrava.” Abandonând comedia în favoarea tragediei, adică în favoarea unui teatru ale cărui 
personaje sunt regi sau mari seniori, un teatru al orgoliului şi al puterii nelimitate, Corneille a 
încercat să scufunde farmecul instabilităţii. Aceasta ar fi, în viziunea lui Jean Rousset, explicaţia 
tensiunii, a violenţei stăruitoare, a freneziei împinse până la paradox. Schimbarea aduce 
ostentaţia, „caracter esenţial al personajului cornelian”, care constă în dorinţa personajelor de 
a se explica faţă de ele însele şi faţă de spectatori, de a se înfăţişa limpede, de a încerca să nu se 
mintă niciodată pe sine. Evident, nu întotdeauna reuşesc, mai ales în raporturile în care se află 
pe scenă. Această dorinţă de clarificare, această căutare febrilă a clarităţii sunt trăsături clasice 
şi ele conduc la sentimentul grandorii, care nu era străin Cidului, dar nici tragediilor care l-au 
urmat.

Data premierei Cidului este controversată. Prima reprezentaţie ar fi avut loc în 6 decembrie 
1636 sau în 4 ori 5 ianuarie 1637, în sala Jeu de Paume, în interpretarea trupei de la Théâtre du 
Marais. Ştim că succesul a fost imediat şi răsunător. Într-o scrisoare adresată prozatorului Guez 
de Balzac în 18 ianuarie 1637, Mondory (Guillaume Des Gilberts, zis Mondory sau Montdory), 
interpretul rolului Rodrigo, scria: „Mulţimea a fost atât de numeroasă la uşa noastră şi sala s-a 
aflat atât de neîncăpătoare, încât toate ungherele teatrului care serveau de adăpost pajilor au 
fost locuri de favoare pentru «cordoanele albastre» iar scena a fost de regulă împodobită cu 
cavalerii ordinului.” Mondory era una dintre celebrităţile timpului, ca şi domnişoara de 

19 Op. cit. 
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Villiers, care juca în Ximena. Pe lângă reprezentaţiile obişnuite din teatru, piesa se joacă, în 
cursul anului, de trei ori la Luvru şi de două ori în Palatul Cardinalului de Richelieu, furios pe 
succesul Cidului din mai multe motive. Unul vizează conţinutul piesei care atacă indirect Edictul 
din 1626 al regelui Ludovic al XIII-lea, inspirat de Richelieu, prin care se interziceau duelurile, 
pedepsite cu moartea. Or Cidul excelează în această privinţă, duelul fiind motorul intrigii. În 
primul act, Don Gomez, tatăl Ximenei, îl pălmuieşte pe Don Diego, părintele Cidului, care 
trage spada. Din acest moment, „catastrofa” s-a produs, căci dezonoarea publică era urmată, 
conform codului feudal, de un duel pe viaţă şi pe moarte. Duelul propriu-zis are loc în actul al 
II-lea, când Rodrigo îşi răzbună tatăl, omorându-l pe trufaşul conte Don Diego. Al treilea este 
duelul judiciar consimţit de rege. Aşa ceva nu mai putea fi admis nici măcar pe scenă, fiind 
interpretat ca aroganţă şi, întrucâtva, mesaj anti-absolutist, menit să-l înfurie pe abilul cardinal. 
Apoi, provincialul Corneille nu era încă un autor de notorietate şi Richelieu putea trăi şi un 
sentiment de „gelozie pătimaşă împotriva Cidului, întrucât cei cinci autori ai săi nu reuşiseră să 
aibă un asemenea succes.”20 E limpede astăzi că întreaga dispută din jurul Cidului, „la querelle 
du Cid”, a fost pusă la cale şi orchestrată de Richelieu, antrenând interese diverse pe care 
le puteau avea dramaturgi ca Jean Mairet, Georges de Scudéry sau chiar Tristan L’Hermite. 
Primul l-a acuzat de plagiat, într-o „epistolă familiară” pe care i-o adresa sub pseudonim în 
septembrie 1637, vorbind în numele lui Guilhem de Castro, din a cărui piesă Las mocedades 
del Cid (Tinereţea Cidului) s-a inspirat Corneille:

„Ingratule! Dă-mi Cidul înapoi până la ultimul cuvânt.
Atunci vei şti, cioară jumulită,
Că mintea cea mai vană e adesea cea mai tâmpă,
Şi că, la urma urmei, îmi datorezi întreaga ta glorie.”

Corneille făcuse imprudenţa de a răspunde 
atacurilor printr-o Scuză lui Arist, destul de 
orgolioasă, care a declanşat replici furibunde. 
Polemica nu s-a stins decât la sfârşitul anului 
1638, fiind, prin dimensiuni şi prin instituţiile 
puse în mişcare, cea mai amplă dispută în 
jurul unei piese de teatru. Biblioteca Mazarine 
din Paris, cea mai veche bibliotecă publică 
din Franţa, deţine un corpus substanţial de 
pamflete şi documente în jurul Cidului (peste 
40 de texte). Subiectul piesei nu ar „face 
doi bani”, încalcă principalele reguli ale 
poemului dramatic, „tot ce are frumos a fost 
furat”, „Ximena este scandaloasă, dacă nu 
chiar depravată”, după Georges de Scudéry21. 
Ea  este  „împotriva bunei-cuviinţe a sexului ei, 
îndrăgostită prea simţitoare şi fiică prea denaturată” şi trebuie „dezaprobată 
pentru că dragostea ei întrece simţul datoriei şi pentru că în timp ce îl 
urmăreşte pe Rodrigo, îi doreşte izbânda”, conchide Jean Chapelain în raportul 
oficial al Academiei Franceze, dat în septembrie 163722. Exact ceea ce apreciem noi astăzi, 

20 Tallemant des Réaux (1619–1692), Historiettes, ediţia I, Paris, Alphonse Levavasseur, 1834. 
21 Observations sur le Cid, 1637. 
22 Les sentimens de l’Académie française sur la tragi-comédie du Cid, în colaborare cu Valentin Conrart. 

Guilhem (Guillem, Guillén) 
de Castro, Las mocedades 
del Cid, ediție Valencia, 

Hnos. Orga, 1796
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complexitatea sufletească a personajelor, sfâşiate în acţiunile lor între pasiune şi datoria morală, 
era criticat sub învelişul preceptelor estetice. Corneille solicitase acest verdict al Academiei, deşi 
bănuia că persoana care intervenise pentru a-l convinge, Boisrobert, era trimisă de Richelieu. 
E drept, raportul nu fusese atât de aspru pe cât îşi închipuise cardinalul, primul nemulţumit 
de el. Les sentiments traduceau „opinia docţilor, imparţială, moderată, capabilă să descopere 
slăbiciunile unei opere de geniu, neputincioasă însă de a simţi geniul propriu-zis, întotdeauna 
gata să invoce raţiunea, adevărul, natura, fără să observe că faptele cărora le dă aceste denumiri 
nu sunt altceva decât prejudecăţi cu pretenţii de maxime.”23 

Nimic din prejudecăţile care s-au răsfrânt asupra Cidului nu au putut să-i umbrească 
valoarea, ea rămânând şi astăzi cea mai jucată piesă corneliană, alături de Iluzia comică. Sursa 
pe care avut-o dramaturgul îi este cu totul inferioară. Împărţită în trei acte (jornadas), după 
tipicul teatrului spaniol, piesa scrisă între 1605 şi 1615 de Guilhem (Guillén) de Castro (1569–
1631) era tipic barocă, amestecând aventuri crude cu episoade profetice, bătălii înfăţişate pe 

scenă cu momente burleşti. Istoria 
Cidului era cunoscută dintr-o gestă 
spaniolă, El Cantar de(l) Mío Cid, 
singura de altfel din literatura hispanică, 
rămasă în manuscris până în secolul al 
XVIII-lea. Data acestui poem anonim 
este fixată în jurul anului 1140 de Ramón 
Menéndez Pidal sau mai târziu, după 
ultimele cercetări. În 3735 de versuri 
lungi, în castiliană medievală, sunt 
relatate faptele eroice din ultimii ani 
de viaţă ai cavalerului Rodrigo Díaz de 

Vivar, „El Cid campeador”, cuceritorul Valenciei. Corneille simplifică acţiunea din Las 
mocedades del Cid, reţinând din întreaga istorie episoadele semnificative pentru a ilustra tema 
onoarei, idealul de honnête homme, atât de drag secolului al XVII-lea, dar şi pentru a păstra 
unitatea de acţiune şi o relativă unitate de timp şi de loc. Acţiunea se petrece într-adevăr în 
intervalul a 24 de ore, dar respectarea acestei unităţi i se pare autorului însuşi, în Examenul 
(analiza) publicat în ediţia din 1660, că „grăbeşte prea mult desfăşurarea incidentelor din 
piesă.” Mai exact, verosimilitatea acestora poate suferi din cauza convenţionalismului pe care îl 
impun regulile. Lupta lui Rodrigo cu Don Sancho are loc prea repede după fuga maurilor, 
iar Ximena îi cere încă o dată dreptate regelui, după ce o făcuse şi în seara precedentă. Cât 
priveşte unitatea de loc, care, recunoaşte autorul, nu i-a dat mai puţină bătaie de cap, ea este 
păstrată în general, totul întâmplându-se la Sevilla, chiar dacă „locul particular se schimbă de 
la o scenă la alta”. Alegerea Sevillei, care nu corespunde adevărului istoric (Fernando nu a 
fost niciodată regele acestei provincii), e motivată în aceeaşi ordine a credibilităţii, dictată de 
episodul apropierii armatei maurilor, care n-ar fi putut ajunge atât de uşor pe uscat. Se observă 
în aceste Examene că scriitorul gândea cât se poate de teatral şi sesiza toate neajunsurile 
regulilor care, dacă în tragedia antică puteau funcţiona prin natura subiectelor, acum deveneau 
tot atâtea obstacole pentru construirea unei acţiuni duble, complexe, care trebuia să integreze 
episoade extraordinare, neprevăzute, ce contribuiau la construirea plauzibilă a conflictului 
moral. Diferenţele faţă de tragedia greacă se observă şi în privinţa personajelor. Nici Rodrigo, 
nici Ximena, nici celelalte personaje nu sunt supuse destinului implacabil. Dimpotrivă, 
dimensiunea fatalităţii le este străină, ele triumfând în faţa sorţii prin asumarea condiţiei lor. 

23 Antoine Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, vol. I, Paris, Domat, 1948. 
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Finalul luminos, în care se întrevede căsătoria celor doi şi viitorul Cidului, pe care regele 
îl consideră pe măsura eroismului său, este consecinţa naturală a acestui puternic conflict 
interior, care învinge catastrofa prefigurată. Datoria nu este aici un concept rigid, ci, cum 
s-a spus, „o formă de exigenţă interioară”, trăită deopotrivă de Rodrigo şi de Ximena. Nici o 
urmă de schematism nu se mai poate strecura în această dispută psihologică, aceasta fiind de 
fapt latura cea mai rezistentă a piesei lui Corneille, cea prin care ea se sustrage creaţiilor de 
serie cu subiecte asemănătoare. Paul Claudel24 nu avea deloc dreptate spunând că „totul [la 
Corneille, n.n.] nu este decât orgoliu, exagerare, pedantism, necunoaştere a naturii umane, 
cinism şi dispreţ faţă de adevărurile cele mai elementare ale moralei.” Dimpotrivă, în Cidul, ca 
şi în multe dintre celelalte tragedii, dramaturgul dovedeşte o fineţe cu totul specială în analiza 
stărilor contradictorii. Problema onoarei se pune nu numai în privinţa datoriei morale, care 
este una de sânge, ci şi în plan sentimental, căci dragostea implică la rândul ei, în descendenţă 
cavalerească, virtute. Atât Rodrigo, cât şi Ximena împărtăşesc această concepţie. „Într-adevăr, 
iubirea este o datorie pe care o plătim virtuţii”, scrie Gustave Lanson25. De aceea, „fiecare 
strădanie a lor împotriva iubirii îi ridică la un grad mai înalt de eroism care este îndreptăţit să 
capete mai multă dragoste. Astfel, sufletele lor se îmbrăţişează mai strâns tocmai când actele lor 
se opun cel mai mult, şi patima lor se hrăneşte din tot ceea ce făptuiesc împotriva ei.” Problema 
de conştiinţă nu poate fi aşadar privită dintr-un singur unghi, rigid, şi cu atât mai expresivă şi 
mai puţin shematică devine frământarea psihologică a eroilor:

                       „Rodrigo
O, dragostea oricât de mult ţi-ar sta în cale,
Cere tăria mea răspuns tăriei tale.
Dacă, să te răzbuni, ceri alt braţ, nu înseamnă
Că pe potrivă-mi dai răspunsul, scumpă doamnă. 
Pe tata singur eu l-am răzbunat; pe-al tău
Doar poţi să-l răzbuni, nu să-mi găseşti călău.

                       Ximena
Ce crud eşti! Singur tu l-ai răzbunat pe el
Şi-mi sari într-ajutor – ca eu să fac altfel.
Eu pilda-ţi voi urma, căci vrerea şi simţirea,
Ce eu le am, şi-mpart cu tine,-n veci, cinstirea.
Onoarea, tatăl meu, n-or fi, pe nici o cale,
Datoare dragostei ori deznădejdii tale.

                       Don Rodrigo
Simţ al onoarei, sfânt! Orice aş face, oare,
Să-mi dărui nu mai poţi această îndurare?
Pentru un tată mort pedeapsă dă-mi măcar,
Din milă – de nu vrei să te răzbuni barbar.
Cum te iubesc, aş vrea de mâna ta să mor,
Decât să fiu urât de tine,-ngrozitor.

24 Scrisoare către Brasillach, 1937. 
25 Le Héros cornélien et le „généreux” selon Descartes, în vol. Hommes et livres, études morales et littéraires,  

Paris, Lecène, 1895. 

Pierre Corneille
Biblioteca Națională, Madrid
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                       Ximena
Vai, nu te pot urî.

                       Don Rodrigo
                            Dar trebuie!

                       Ximena
Nu pot.”26 
                                     (Actul III, scena 4)

Spaima, mila tragică a vechilor greci, atât de apreciată de tradiţia aristotelică, au dispărut 
din noua tragedie născută sub pana lui Corneille. Ea a lăsat loc mai degrabă unui discurs 
admirativ faţă de grandoarea şi curajul atât de omeneşti ale personajelor sale. Este, aceasta, 
admiraţia faţă de liberul-arbitru, un sentiment nou în teatru, pe care Cidul dar şi alte piese care 
i-au urmat îl susţin. Hrănit de morala iezuită împărtăşită de Corneille, el se manifestă pe de o 
parte prin elogiul pe care un personaj sau altul îl aduc eroului piesei, pe de alta prin gesturile, 
actele, cuvintele acestuia. Se întrevede aici un permanent raport care nu este doar declarativ, 
o subtilă captare a interesului pentru descifrarea acestor oglinzi în care se reflectă, mai presus 
de orice, virtutea. „Beau comme le Cid” („Frumos precum Cidul”), expresia care consfinţea 
succesul enorm al personajului, dincolo de cabala urzită împotriva piesei şi autorului, este 
elogiul adus nobleţei sufleteşti turnată în versurile acestei capodopere.

Aveau să treacă trei ani de la apariţia Cidului, publicat în martie 1637, până la următoarea 
piesă, Horaţiu, jucată în premieră în aprilie 1640, de aceeaşi trupă de la Théâtre du Marais 
(avanpremiera avusese loc în faţa lui Richelieu), prima dintr-o serie de patru tragedii 
asemănătoare ca factură. A fost probabil o perioadă de reflecţie după apriga dispută din jurul 
Cidului dar, dacă din punct de vedere al retoricii tragice aceste piese, Horaţiu, Cinna, Polyeuct, 
Rodoguna, dovedesc unitate, ele nu ajung totuşi la expresivitatea şi capacitatea emoţională a 
tragediei cu subiect spaniol. Actul al V-lea din Rodogune este considerat de unii critici drept 
cel mai bine scris din întregul teatru clasic francez. Autorul avea o preferinţă specială pentru 
această piesă în care personajul principal este Cleopatra, regina Siriei, fiindcă ea i-ar fi aparţinut 
„în mai mare măsură decât cele care au precedat-o, prin evoluţiile surprinzătoare, pe care 
le-am născocit în întregime şi care nu mai fuseseră văzute pe scenă în nici o altă piesă.” În 
Horaţiu, Corneille aplică integral, pentru prima dată, regulile clasice. Pe fondul conflictului 
dintre sentiment şi datorie, trăsăturile latine sunt evidenţiate cu claritate: moravuri austere, 
sobrietate, demnitate civică, respect al tradiţiei, patriotism. Drama psihologică din piesă este 
însă întrucâtva superioară tragediei politice, iar finalul, în care predomină raţiunea de stat, 
neconvingător. 

„În pofida diferenţei de subiecte, există o identitate profundă de teme, adică există, 
după legea însăşi a dialecticii eroului, o aprofundare şi o depăşire a lui Horaţiu prin Cinna, 
ca şi a Cidului prin Horaţiu.”27 Jucată pentru prima dată la Théâtre du Marais, pe la sfârşitul 
anului 1640 (conform altor surse, 1641), Cinna sau Clemenţa lui August este astăzi puţin 
cunoscută publicului. În România nu s-a montat decât la Teatrul Naţional Radiofonic, cu ocazia 
aniversării a 400 de ani de la naşterea lui Corneille (data difuzării în premieră: 4 iunie 2006). 
În epocă s-a bucurat de mare succes, datorită conjuncturii politice pe care autorul o viza. Piesa, 
atipică, surprinzătoare, prin deznodământ, pentru o tragedie, era un protest mascat împotriva 

26 Traducere de Aurel Covaci. 
27 Serge Doubrovsky, op. cit. 
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monarhiei absolute preconizate de Richelieu, personajul Emilia, inspiratoarea complotului 
împotriva împăratului August, fiind de fapt o transfigurare a personalităţilor care se remarcaseră 
în timpul revoltei nobililor împotriva lui Richelieu (prinţesa de Condé, doamna de Chevreuse 
ş.a.). Richelieu ordonase o sporire a impozitelor, obligându-i pe burghezii înstăriţi să plătească 
şi taxele săracilor din regiunea respectivă. Bogată, Normandia fusese astfel greu lovită, iar 
revolta populară se soldase cu morţi şi răniţi. Este motivul pentru care Corneille scrie această 
piesă inspirată din De Clementia de Seneca, pe care Montaigne o comenta în Eseurile sale, şi 
din Istoria romană a lui Dio Cassius. Doar spiritul de clemenţă, generozitatea, stăpînirea de 
sine, susţine Corneille alegând acest subiect roman, pot pune capăt violenţei. Cnaeius Cornelius 
Cinna era strănepot al lui Pompei şi unul dintre favoriţii lui Octavianus Augustus, împărat al 
Romei între anii 27 î. Hr. şi 14 d. Hr. Emilia era fiica lui Toranius, tutorele lui August, proscris 
de acesta în timpul triumviratului, apoi asasinat. Ea devenise, conform uzanţelor, fiica adoptivă 
a împăratului. Iulia, fiica lui August, la care se face aluzie la un moment dat, fusese exilată 
pentru imoralitate. 

Scrisă, ca şi celelalte piese, 
în vers alexandrin (dodecasilabi 
iambici), cu rimă împerecheată, 
Cinna este oglinda fidelă a filosofiei 
politice a lui Corneille, având câteva 
versuri memorabile, precum cel din 
ultima scenă, rostit de împăratul 
August, care poate fi interpretat cel 
puţin în două feluri: definiţie poetică 
a monarhiei absolute, deci a puterii 
absolute, combătute de Corneille 
dar şi, mai simplu, în sens propriu, 
ca afirmare a stăpânirii de sine: 
„Je suis maître de moi comme de 
l’ univers” – „Stăpân pe mine sunt, 
stăpân pe Univers”.

Polyeuct (1643) este o tra-
gedie religioasă cu subiect luat 

din Vieţile sfinţilor de Surius, călugăr german din secolul al XVI-lea. Într-o acţiune foarte 
dinamică, având însă scene convenţionale, asistăm la povestea unei convertiri. Tânărul nobil 
armean Polyeuct se convertise la creştinism şi este martirizat sub privirile Paulinei, fiica 
guvernatorului roman al Armeniei, care îi fusese dată de soţie, dar care este îndrăgostită de 
Sever. După supliciu, cere să fie botezată şi este urmată de guvernator.

După câţiva ani, în 1651, Nicomed pare o revenire la forţa dramatică a acestei serii de 
tragedii, fiind considerată ultima manifestare importantă a geniului cornelian. 

În cumpăna adevărului, căderile, câte sunt în cele 40 000 de versuri însumate în piesele 
lui Corneille, pălesc în faţa izbânzilor, iar impuritatea concepţiei, cap de acuzare în epocă, 
rămâne astăzi simplă copilărie.
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