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TEATRUL CA INSTRUMENT AL ISTORIEI: NOI INFORMAȚII 
DESPRE IMAGINEA PRINCIPELUI 

GABRIEL BETHLEN ÎN SPANIA 

OANA ANDREIA SÂMBRIAN� 

În secolele XVI–XVII, istoria și literatura mergeau mână în mână cu scopul 
de a propaga principalele curente de opinie ale epocii privitoare la temele 
fundamentale ale societății. Războiul de treizeci de ani și diferențele de credință 
dintre catolici si protestanți au fost aspru sancționate de literatură spaniolă care 
reprezenta, la vremea respectivă, o nouă tipologie de armă politică. În această sferă 
a informării și dezinformării se încadrau, pe lângă cronicile scrise la cererea clasei 
nobiliare, protoziarele cunoscute în Spania sub denumirea de relaciones de sucesos, 
publicate intens începând cu ultimele decenii ale Renașterii. Alte categorii de 
scrieri erau libelos (scrieri denigrante la adresa cuiva, un fel de pamflet) ai căror 
principali protagoniști erau reformații, și piesele de teatru, a căror alăturare în 
această enumerație poate produce oarecare mirare. De fapt, teatrul a fost folosit ca 
mijloc de propagandă politică încă din perioada Renașterii și Barocului când a 
apărut ideea de teatru social, întruchipată de corral de comedias – un spațiu 
circular în cadrul căruia se regăseau printre spectatori toate clasele sociale, de la 
curtea regală și membrii marii nobilimi, până la indivizii cei mai umili. Astfel, 
teatrul a reușit ca mesajul transmis prin intermediul reprezentațiilor dramatice să 
ajungă la fiecare clasă socială în parte. Mesajul era, de obicei, învăluit într-o tramă 
amoroasă cu care rezonau majoritatea spectatorilor neinstruiți, ulterior fiind 
introduse elementele menite să construiască o anumită imagine a Spaniei și a curții 
regale. Aceste întruchipări corespundeau unei Spanii mărețe, unui monarh iberic – 
cel mai important din lume, stăpân peste un vast imperiu colonial, unui inamic 
diferit ca practici religioase și sociale ce trebuia exterminat (turcii, populațiile 
indigene din America, protestanții). O mențiune specială trebuie făcută în ceea ce îi 
privește pe arabi, care au beneficiat de o dublă imagine în imagologia spaniolă: pe 
de o parte, aceea a musulmanului-prieten și, pe de alta, a musulmanului-dușman, 
asociat elementului situat de partea otomanilor, în funcție de perioada istorică la 
care facem referire. Momentele de tensiune au izbucnit în 1568, an în care a avut 
loc o puternică revoltă a maurilor din Spania și a continuat inclusiv după 1609, 
când maurii au fost expulzați de pe teritoriul iberic. Imaginea protestanților este, de 
asemenea, demnă de abordat, întrucât aceștia reprezentau inamicul dinăuntrul 
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granițelor europene, trădătorul dreptei credințe, motiv pentru care istoriografia 
spaniolă nu i-a iertat, prezentându-i într-un mod profund negativ. 

În această categorie de scrieri se încadrează singura piesă de teatru a politicianului 
de origine nobiliară, Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser el privado – în traducere, 
Cum trebuie să se comporte întâiul sfătuitor al regelui, a cărei redactare a fost 
prilejuită de vizita la Madrid a prințului Charles Stuart în 1623 pentru a o peți pe 
infanta Mariana de Habsburg, sora regelui Filip al IV-lea, eveniment eșuat, cunoscut în 
istoriografie sub denumirea de Spanish match. Toatele personajele piesei corespund 
realității istorice, dar numele lor au fost modificate din rațiuni literare: regele Filip 
al IV-lea se numește Fernando, sora sa, Maria, apare sub numele de Margarita, pentru 
contele duce de Olivares, ministrul regelui, Quevedo folosește anagrama Valisero, 
prințul Angliei, Charles Stuart apare ca „prințul Danemarcei”. Unul dintre elementele 
de maxim interes al piesei este prezența unui personaj intitulat „ambasadorul 
transilvan”1, pe care îl vom aborda în ultima parte a lucrării noastre. 

Piesa se regăsește în manuscrisul 108 de la Biblioteca Națională a Spaniei și a 
beneficiat de o serie de ediții critice, cele mai recente fiind semnate de Luciana 
Gentilli (2004) și de Ignacio Arellano și Carmen García Valdés (2011). 

Din punct de vedere literar, piesa lui Quevedo nu a trezit un interes sporit din 
partea criticii, iar atunci când a făcut-o, analizele au fost aspre, fiind scoase în 
evidență multiplele sale erori dramatice. Cele mai cunoscute interpretări negative 
sunt cele ale lui Artigas, care era de părere că „singurul aspect care salvează piesa 
sunt evenimentele politice și personajele înfățișate. Altfel, piesa nu are nicio 
valoare literară”2. Nici Cotarelo nu are cuvinte de laudă la adresa valorii dramatice 
a piesei3, în timp ce Gregorio Marañón consideră că opera dramatică a lui Quevedo 
constituie o laudă atât de forțată a ministrului favorit al regelui, contele duce de 
Olivares, „încât produce cititorului o reacție instantanee de antipatie”4. 

În ultimele două decade, piesa lui Quevedo a fost supusă reevaluării, grație 
ediției critice semnată de Luciana Gentilli și celei a lui Arellano și García Valdés 
din 2011, la care se adaugă părerile polemice ale filologului american Frederick de 
Armas la care ne vom referi ulterior, și teza de doctorat a lui Javier Palacio Ortiz 
din 2015 despre teatrul lui Quevedo, unde autorul dedică un subcapitol extins 
piesei Cómo ha de ser el privado. 

Articolul de față își propune să facă lumină asupra anumitor afirmații în ceea 
ce privește piesa și, pe de altă parte, să exprime un punct de vedere asupra valorii 
sale și reinterpretării ca posibil document istoric, având în vedere că autorul 

                                                 
1 Pentru mai multe informații despre analiza acestui personaj, a se vedea articolul meu, 

Intención propagandística y maniobras políticas en Cómo ha de ser el privado: el embajador 
transilvano y el príncipe de Dinamarca, publicat în revista „La Perinola”, nr. 23, 2019, pp. 351–361. 

2 Miguel Artigas, Teatro inédito de don Francisco de Quevedo y Villegas, Madrid, Real 
Academia Española, 1927, pp. L–LI 

3 Armando Cotarelo, El teatro de Quevedo, în „Boletín de la Real Academia Española”, tomo 
XXIV, cuaderno CXIV, 1945, pp. 64–65. 

4 Gregorio Marañón, El conde duque de Olivares (la pasión de mandar), Madrid, Espasa 
Calpe, 1972, p. 126. 
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textului nu este un filolog, ci un politician, bun cunoscător al evenimentelor de la 
vremea respectivă. 

Maravall îl definea pe Quevedo drept cel mai dualist dintre scriitorii baroci5 
și, din punctul nostru de vedere, aceasta este principala trăsătură care îi face pe 
mulți specialiști să greșească în interpretarea textului quevedian. Când facem 
aceste afirmații avem mai ales în vedere interpretarea exagerată a lui Frederick de 
Armas care vede în piesă detaliile clare ale cruzimii, homoerotismului și totodată 
ale donjuanismului regelui Filip al IV-lea, care, dacă se adeveresc, ar demonstra că 
autorul spaniol a ascuns printre versurile sale o batjocură dură la adresa monarhului. 
Nu doar de Armas vede în această piesă o critică politică. Iglesias, de exemplu, 
identifică o mustrare îndreptată, de această dată, împotriva ministrului Olivares, 
considerând totodată că piesa ascunde o dojană adusă orientării politice a Spaniei 
din perioda respectivă; în plin război de 30 de ani, monarhia lui Filip al IV-lea lua 
în calcul realizarea unei alianțe matrimoniale cu Anglia, în speranța că astfel va 
înlătura pericolul poziționării acesteia de partea Provinciilor Unite. 

Palacio Ortiz dezvoltă în lucrarea sa de doctorat ideea lui Iglesias, afirmând 
că „nu este vorba despre o simplă piesă laudativă la adresa contelui duce de 
Olivares și a lui Filipal IV-lea, ci mai degrabă despre o critică a modului în care Spania 
era guvernată și cum trebuiau rezolvate principalele probleme ale regatului”6. 

Dintre toate afirmațiile ce subliniază existența criticii în piesa lui Quevedo, 
încercând să privească dincolo de tonul aparent laudativ al scrierii, cea care ne-a 
atras în mod deosebit atenția a fost opinia lui de Armas7, dat fiind că este cea mai 
diferită ca interpretare. 

Prima acuză pe care de Armas o identifică în textul lui Quevedo contra regelui 
este cruzimea. Cercetătorul american își justifică afirmația în baza supranumelui de 
„justițiar” pe care Filip al IV-lea și l-ar fi luat în amintirea regelui castilian medieval 
Pedro cel Crud, cunoscut pentru faptul că era repede la mânie și care împărțea dreptatea 
în mod arbitrat, fapt ce a condus, în cele din urmă, la fratricid8. Aceeași latură crudă a 
monarhului este atribuită de către de Armas morții militarului Rodrigo Calderón, 
consilierul ducelui de Lerma, decapitat în urma unei conspirații ce îl acuza de 
asasinat și vrăjitorie chiar la începutul domniei lui Filip al IV-lea (octombrie 1621). 

Frederick de Armas considera de rău augur că Filip al IV-lea a debutat ca 
rege cu mâinile mânjite de sângele nevinovat al lui Rodrigo Calderón, motiv pentru 

                                                 
5 José Antonio Maravall, Sobre el pensamiento político y social de Quevedo, în „Homenaje a 

Quevedo. Actas de la II Academia literaria renacentista de la Universidad de Salamanca”, Salamanca, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1982, p. 69. 

6 Javier Palacio Ortiz, El teatro de Quevedo. Una aproxaimación pragmática, teză de doctorat, 
2015, p. 243. 

7 Frederick de Armas, En dos pechos repartidos: Felipe IV y su valido en Cómo ha de ser el 
privado, în Hispanófila, 40/ 2004, pp. 9–21. 

8 Pentru mai multe informații despre analiza istorică a lui Pedru cel Crud, a se vedea Oana 
Sâmbrian, La doble imagen de Pedro I de Castilla en el teatro de Lope de Vega (trad. Dubla 
imaginea a lui Pedro I al Castiliei în teatrul lui Lope de Vega), în „Boletín Hispánico Helvético”, 
31/2018, pp. 85–103. 
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care insistă în a-i construi o imagine de tiran. Fragmentul din textul lui Quevedo pe 
care de Armas își fundamentează acuzele de tiranie la adresa lui Filip al IV-lea este 
următorul: „Regele: Îmi încep domnia și e de dorit/ să am aspirația/ de a merita 
blazonul/ pe care mi-l doresc./ În Aragon și Castilla,/ din ai căror regi mă trag/ 
acest lucru se observă și pretind/ să împart liniștea și neliniștea/ cu pana și cuțitul/ 
prietenilor și dușmanilor”9. 

Frederick de Armas interpretează această împărțire a justiției „cu pana și cu 
cuțitul” drept o aluzie a lui Quevedo la practicarea unei puteri discreționare. În 
opinia noastră, interpretarea este forțată, întrucât câteva versuri mai târziu autorul 
spaniol pune în gura personajului Filip al IV-lea următorul monolog, care ne dă o 
imagine clară a felului în care justiția regelui încearcă să o reproducă pe cea divină, 
fiind milostiv sau necruțător, în funcție de gravitatea faptei: „cine spune dreptate/ 
spune milă și pedeapsă,/ nu doar rigoare./ Totul este așezat pe același cântar,/ iar 
principiile autorității și fricii/ se impun prin pedeapsă;/ (...) dacă vreun nobil sau 
ministru/ este acuzat pe drept/ i se va tăia capul/ în piața centrală”10. 

Arellano explică pe larg de ce Filip al IV-lea nu poate fi considerat un tiran, 
făcând referire la moartea lui don Rodrigo: „faptul că don Rodrigo s-a comportat 
eroic atunci când i-a sosit ceasul (...) nu îi dă dreptul să merite iertarea, nici nu îl 
transformă pe rege într-un judecător crud, ci face din Rodrigo o paradigmă a 
pierderii favorului regal, așteptându-și în cele din urmă pedeapsa”11. 

În plus, Quevedo nu îl acuză în niciun moment pe modelul lui Filip al IV-lea, 
Pedro, de cruzime, ci din contră, consideră că supranumele de „justițiar” i-a fost dat 
de acea parte a istoriografiei care a vrut să dezmintă cruzimea asociată imaginii 
sale: „Regele: Numele pe care vreau să îl primesc/ este cel de justițiar,/ acesta îmi 
place cel mai mult./ Contele de Olivares: Spania a avut un rege cu acest nume./ I l-
au dat regelui Pedro/ aceia care au vrut să dezmintă/ faima sa de crud”12. 

Prin urmare, acuzațiile de cruzime pe care de Armas i le aduce de Armas 
regelui Filip al IV-lea nu se sunt susținute de text. În ceea ce privește presupusul 
homoerotism al regelui, de Armas folosește ca exemplu imaginea feminină a 
aurorei cu care regele este asimilat în debutul piesei. Iată fragmentul: „Napoli trist 
și confuz/ îl plânge pe defunctul tău tată;/ dar văzând că tu ești aurora,/ fiica 

                                                 
9 În original: „Rey: Comienzo a reinar, y es bien/ que aspire mi inclinación/ a merecer el 

blasón/ que pretendo que me den./ En Aragón y Castilla,/ de cuyos reyes desciendo,/ esto se observa y 
pretendo/ con la pluma y la cuchilla/ dar alivio y dar espanto/ al amigo y enemigo.” (Francisco de 
Quevedo, Cómo ha de ser el privado, ediție critică de Luciana Gentilli, Viareggio, Marco Baroni, 
2004, pp. 60–61.) 

10 În original: „quien justicia dice,/ dice merced y castigo,/ no solamente rigor./ Todo está en 
igual balanza,/ y a los principios se alcanza/ autoridad y temor/ con el castigo;(…)/ Si algún ministro 
o privado/ justamente está culpado,/ le cortarán la cabeza/ en esa Plaza Mayor.” (Ibidem, p. 62.) 

11 Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser el privado, în „Teatro completo”, ediție de Ignacio 
Arellano și Carmen García Valdés, Madrid, Cátedra, 2011, p. 29. 

12 În original: „Rey: Nombre que esté en conseguillo/ en mi mano es el que quiero,/ el nombre 
de Justiciero/ me ha agradado./ Conde: Rey tuvo España con él./ Al rey don Pedro le dieron/ los que, 
con causa, quisieron,/ desmentir el de Cruel. (Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser…, 2004, p. 61) 
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soarelui care apune,/ lacrimile se transformă în bucurie,/ atunci când vedem că 
soarele apune/ deasupra mării spaniole”13. 

Este de înțeles că prezentarea viitorului rege al Spaniei drept fiica lui Filip al 
III-lea poate da naștere la confuzii, dar din punctul nostru de vedere, această 
alegere are mai degrabă de-a face cu obținerea unei identități de gen cu aurora la 
care Quevedo se referă și care, la rândul ei, rimează cu „llora”. Alegerea metaforică 
a Aurorei pentru a reprezenta debutul domniei lui Filip al IV-lea simbolizează zorii 
unei noi etape, în concordanță cu semnificația din limba latină a acestui termen. 

Armas insistă asupra faptului că „atunci când o numește pe Aurora fiica soarelui, 
Quevedo îl invocă pe noul rege”14, un aspect considerat ciudat, întrucât „la vremea 
respectivă monarhii casei de Habsburg erau identificați la nivel simbolic și 
imagologic prin intermediul genealogiei și mitologiei. Se spunea despre habsburgi 
că descindeau direct din Apolo, cu medierea împăraților romani și a lui Enea. 
Fiecare monarh era identificat cu soarele care trebuia să lumineze Creștinătatea”15, 
prin urmare autorul ar fi trebuit să se îl identifice pe Filip cu Hercule sau Apolo16. 
Este adevărat că forma simbolistică cel mai des întâlnită pentru a reprezenta Casa 
de Habsburg este cea a soarelui17, dar în acest caz concret în care Filip încă nu era 
rege, iar tatăl său tocmai decedase, este normal ca relația filială să fie scoasă la 
lumină prin intermediul unei imagini apropiate din punct de vedere imagologic: 
Filip al III-lea este reprezentat ca soare, deci se menține simbolismul habsburgic, în 
schimb fiul său, cel ce urmează să îi urmeze la tron, este zugrăvit într-o relație de 
descendență față de Soare, aurora. 

În ceea ce privește gândirea teatrală a lui Quevedo, în cazul singurei sale 
piese de teatru care ni s-a transmis, putem observa utilizarea tehnicilor ce aparțin 
textelor parenetice denumite „oglinzile principilor”, autorul întocmind un adevărat 
ghid de bună purtare, atât în ceea ce privește comportamentul monarhului în 
politica internă și externă (o astfel de scriere este perfect justificată la început de 
domnie), cât și al ministrului favorit al regelui, un personaj extrem de controversat, 
întrucât monarhul împărțea, de facto, puterea cu acesta. Disputa în ceea ce privește 
această acțiune a pornit de la legitimarea divină a puterii regelui prin ritualul încoronării 
de care nu beneficia ministrul; așadar, împărțirea puterii era nelegitimă18. După cum 
declara însuși Quevedo într-o altă scriere, „piesa de teatru te învață cum trebuie să 

                                                 
13 În original: „Nápoles triste y confuso/ a tu muerto padre llora;/ mas viendo que eres aurora,/ 

hija del sol que se puso,/ vuelve el llanto en alegría/ cuando en el mar español/ vemos sepultar el sol.” 
14 Frederick de Armas, En dos pechos repartidos: Felipe IV y su valido en Cómo ha de ser el 

privado, în „Hispanófila”, nr. 140, 2004, p. 13. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Pentru mai multe detalii, a se vedea Víctor Mínguez, Los reyes solares: iconografía astral 

de la monarquía hispánica, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2001. 
18 De-a lungul secolului al XVII-lea, au existat foarte multe opere care descriau rolul pe care 

ministrul ar trebui să îl aibă, astfel încât să nu uzurpe legitimitatea puterii. Una dintre cele mai 
cunoscute este cea semnată de José Laínez, El privado cristiano (1641). 
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trăiești bine din punct de vedere politic și moral, punând accent pe virtuți și lăsând 
la o parte viciile”19. 

Despre concepția teatrală a politicianului Quevedo cunoaștem, în general, 
foarte puține informații, din cauza faptului că s-a păstrat o singură piesă. Mai multe 
date putem obține, însă, prin intermediul traducerilor ce aparțineau genului dramatic de 
care Quevedo s-a ocupat. Pe lângă tălmăcirea în spaniolă a tragediilor lui Seneca, 
politicianul spaniol și-a explicat viziunea teatrală printr-o glosă realizată în formă 
de adnotație la comediile lui Plaut și Terentius. Glosa se intitulează Ego limitis 
specto, în traducere liberă „Eu privesc cu neîncredere”, afirmație ce poate fi 
interpretată ca o avertizare asupra modului în care Quevedo își tratează personajele. 

Dacă luăm ca punct de plecare viziunea schimbătoare și analiza constantă la 
care Quevedo își supune personajele și dorim să aplicăm această ipoteza piesei de 
față, întrebarea care ne vine în minte este: unde putem întâlni acele vorbe cu 
subînțeles strecurate de Quevedo? Încotro trebuie să privim? Este, oare, către 
personajul Filip al IV-lea, așa cum sugerează mai multe interpretări? Fragmentele 
pe care le-am identificat în piesa ne indică faptul că monarhia este instituția politică 
supremă, iar ministrul este acel instrument cu ajutorul căruia regele își duce la 
îndeplinire concepția politică. Cu o astfel de viziune, este greu de crezut că autorul 
ar fi putut introduce săgeți veninoase împotriva monarhului. Pe de altă parte, între 
monarh și ministru nu trebuie să existe prietenie, ci doar o relație de ierarhie: 
„Regele: Cum, marchize, fiindu-mi/ ministru, vă împotriviți/ ca împreună să 
stabilim/ o relație de prietenie/ între rege și ministru/ fiind o singură voință/ 
împărțită între două inimi? Marchizul: Da, Alteță, căci un ministru,/ care este un 
mic atom/ în comparație cu monarhul/ nu trebuie să fie stăpân/ peste lumina pe care 
soarele i-a dat-o”20. 

În acest fragment identificăm imaginea regelui habsburg drept soare, la a 
cărei absență făcea referire de Armas în articolul său, fapt ce demonstrează că 
utilizarea aspectului feminizat al Aurorei din debutul piesei a fost făcută doar 
pentru a demonstra filiația dintre Filip al III-lea și Filip al IV-lea, precum și ideea 
zorilor unei noi domnii. Pe de altă parte, Quevedo oglindește clasica imagine Rex 
imago Dei, afirmând: „Marchizul: Pe rege, zeitate supremă/ trebuie să îl rogi mai 
întâi,/ căci este stăpân peste toate”21. Din fragmentele laudative adresate de 
Quevedo regelui, mult mai numeroase decât exemplele ilustrate în articolul de față, 
înțelegem că este foarte dificil ca această piesă să ascundă un mesaj subliminar 
împotriva monarhului. 
                                                 

19 Francisco de Quevedo, A los que leyeren esta comedia, în „Comedia Eufrosina”, Madrid, 
Imprenta del Reino, 1631, p. 197. 

20 În original: „Rey: ¿Cómo, marqués, siendo vos/ mi privado, estáis opuesto/ a que se haga un 
compuesto/ de la amistad de los dos,/ y que en estrecha amistad/ estén el rey y el valido,/ y en dos 
pechos repartido/ un ser y una voluntad? Marqués: Sí, señor, porque un privado,/ que es un átomo 
pequeño/ junto al rey, no ha de ser dueño/ de la luz que el sol le ha dado” (Francisco de Quevedo, 
Cómo ha de ser…, 2004, p. 66). 

21 În original: „Marqués: Al rey, deidad superior,/ se ha de suplicar primero,que el dueño de 
todo es.” (Ibidem, p. 100) 



 Teatrul ca instrument al istoriei: … imaginea principelui Gabriel Bethlen în Spania 81 

Și totuși, Cómo ha de ser el privado ascunde o critică politică; recitirea 
recentă a piesei ne-a articulat interpretarea din trei perspective diferite: numele de 
Valisero, acronim al contelui duce de Olivares, prezența bufonului și unele referințe la 
ambasadorul transilvan. În ceea ce privește numele de Valisero, personajul se 
autocaracterizează spunând: „numele meu caută să fie iertat/ Vali-sero m-am ajuns 
târziu”22. Pentru înțelegerea jocului de cuvinte recomandăm lecturarea citatului în 
original din subsolul paginii. Oricine este familiarizat cu teatrul Secolului de Aur 
spaniol știe că jocurile de cuvinte sunt atribuite, prin excelență, bufonilor, iar nu 
personajelor politice importante reprezentate pe scenă. Cea de-a doua parte a 
cuvântului, „sero”, poate fi un joc de cuvinte derivat din adverbul latin care 
înseamnă, într-adevăr, „târziu”, sau un joc paronimic „sero-zero”, ceea ce ar 
ascunde, într-adevăr, o critică la adresa temutului Olivares. Acest joc de cuvinte se 
regăsește pretutindeni în opera quevediană. Este celebru exemplul „Entre un clavel 
y una rosa, vuestra Majestad escoja”, a cărui traducere poate fi „Între o garoafă și 
un trandafir, Majestatea voastră să aleagă” sau, dacă „escoja” s-ar scrie în două 
cuvinte, „es coja”, traducerea este „Majestatea voastră este șchioapă”. Protagonista 
controversatului vers era Izabela de Bourbon, prima soție a lui Filip al IV-lea, care 
avea un defect considerabil la unul dintre picioare. Cu astfel de afirmații, ne 
așteptăm ca ascuțimea minții și umorul acid al lui Quevedo să fie prezente din plin 
în cadrul unei opere literare care prin genul căruia i se subscrie dădea posibilitatea 
unei libertăți de limbaj mult mai mari. 

Bufonul Violín pare să aibă o relație specială cu Valisero/ Olivares, întrucât, 
contele îi promite acestuia că se va preta jocului și învățăturilor sale: „Marchizul: 
Vreau să îți urmez învățăturile./ Doar de tine voi asculta/ cât voi fi în funcție./ 
Violín: Jură-te./ Marchizul: Jur”23. 

Afirmațiile lui Olivares ies în evidență prin totala neconcordanță cu tonalitatea 
serioasă a piesei, precum și cu celelalte exprimări ale personajului politic, ceea ce 
ne duce cu gândul la lecturarea paragrafelor în cheie interpretativă. Violín reprezintă 
bufonul tipic, în ale cărui informații putem identifica înțelepciunea populară. Când 
descrie funcția deținută de Olivares, Violín atrage atenție la roata norocului și la 
invidia pe care puterea o sădește în inimile celor ce jinduiesc la ea: „Violín: Dar 
revenind la norocul/ pe care Cerul vi l-a dat, încercați/ căci aveți cine să vă 
moștenească/ să vă îndestulați până când roata/ își va schimba direcția./ De nu veți 
bea repede/ din râul de argint, nu veți fi faimos,/ fără doar și poate, meseria 
dumitale/ e mai ingrată decât a mea./ Să fii ministru și bufon/ sunt funcții cu 
greutate (...) Marchize, puterea e un os/ și când o apuci, abia dacă mai are carne”24. 

                                                 
22 În original: „bien mi nombre me disculpa/ Vali-sero valí tarde.” 
23 În original: „Marqués: Seguir tus preceptos quiero./ Solo tú me mandarás/ en mi valia. 

Violín: Jura./ Marqués: Juro” (Ibidem, p. 71). 
24 În original: „Violín: Mas volviendo a la fortuna/ que el Cielo os da, procurad,/ pues tenéis 

quien os herede,/ cebaros, antes que ruede,/ el juego a otra voluntad./ Si no bebéis presto el Río/ de la 
Plata – no hay pasquín,/ sin duda que es más ruín/ aun vuestro oficio que el mío./ Ser bufón y ser 
valido/ oficios son de pesar (…) Marqués, la privanza es hueso,/ y si la hay, es poca pulpa” (Ibidem, 
pp. 69–70). 
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Acestea fiind spuse, ne mai rămâne de analizat ultimul aspect-cheie al piesei, 
care face referire la ambasadorul transilvan. Despre acest personaj cunoaștem că, 
de fapt, îl întruchipează pe Ferdinand al III-lea al Ungariei, care în 1625 fusese 
încoronat rege al Ungariei, iar în 1627 al Boemiei, în timp ce în Transilvania, în 
perioada în care a fost redactată piesa se afla pe tron principele Gabriel Bethlen 
(1613–1629), cunoscut pentru orientarea sa protestantă și poziția antihabsburgă. 

Actul III al piesei debutează cu următorul schimb de replici între amiral și cel 
ce ulterior va fi denumit Transilvanul: „Ambasadorul Transilvaniei: Despre starea 
lucrurilor/ și noul guvern rămâne/ să mă informați, căci Transilvania/ este la multe 
leghe distanță/ pentru a fi informat, și o datorez/ vechii noastre prietenii”25. 

În fragmentul de mai sus identificăm câteva ironii. În Spania, se cunoștea 
perfect situația Transilvaniei și faptul că principele se numea Gabriel Bethlen, iar 
nu Ferdinand al III-lea care în piesă primește supranumele de Transilvanul. 
Quevedo însuși vorbise pe larg despre Bethlen în lucrarea sa, El mundo caduco, 
redactată între 1621–162326. În perioada în care Quevedo își redactase piesa de 
teatru, relațiile transilvano-spaniole erau, practic, inexistente. În versul 446, 
Quevedo se referea la Transilvan ca fiind „cel din Dacia”, o aluzie la ambițiile lui 
Bethlen de a intra în posesia Țării Românești și Moldovei, urmând să se intituleze 
rex Dacia, aspect care rezultă din corespondența pe care Bethlen o menținuse cu 
Imperiul Otoman în decembrie 1627. 

Războiul de treizeci de ani scindase Transilvania și Spania în tabere adverse. 
De altfel, în Transilvania, cu excepția familiei Báthory, cunoscută ca „falangă a 
recatolicizării”27, începând din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, toți principii 
transilvani fuseseră protestanți, deci diferența cu Casa de Habsburg erau nu numai 
de ordin politic, ci și confesional. 

Prin urmare, este foarte posibil ca atunci când Quevedo se referă la „vechea 
prietenie” ce unea Transilvania și Spania să fi utilizat, așa cum îi era în fire, o armă 
cu două tăișuri. Pe de o parte, transmitea publicului spectator mesaje subtile în ceea 
ce privea adevărata identitate a ambasadorului transilvan și pe de cealaltă, arunca o 
săgeată veninoasă către actuala Transilvanie protestantă. 

În alte versuri, pronunțate de această dată de Violín identificăm o altă ironie 
la adresa lui Gabriel Bethlen. Atunci când servitoarea Porcia îl trimite pe bufon să 
găsească un portret al transilvanului care cerea mâna infantei, acesta se întoarce cu 
o imagine a lui Timur Lenk, deci tot un „infidel”, imagine ce este în asentiment cu 
enumerația pe care istoriografia spaniolă o făcea în secolul al XVII-lea atunci când 
se referea la necredincioși, alăturând Transilvania Imperiului Otoman sau Țărilor 
                                                 

25 În original: „Embajador de Transilvania: Del estado de las cosas/ del nuevo gobierno resta/ 
que me informéis, porque está/ Transilvania muchas leguas/ distantes para venir/ muy informado, y es 
deuda/ debida a nuestra amistad/ antigua.” (Ibidem, p. 125) 

26 Oana Sâmbrian, Convergențe româno-spaniole de la Renaștere la Modernism, București, 
Editura Academiei Române, 2013, pp. 74–82. 

27 Violeta Barbu, Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Țările Române în secolul al 
XVII-lea, București, Editura Academiei Române, 2008, p. 181. 
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de Jos28. Totodată, Violín afirmă că i s-ar fi spus că seamănă cu principele 
Transilvaniei, asemănându-l astfel pe principele Transilvaniei cu un bufon. Astfel 
de imagini erau des întâlnite în epocă. În cunoscuta operă a lui Baltasar Gracián, 
Criticonul, substantivul comun „belengabor” era asimilat unui taicosamas (sclav 
japonez)29. Revenind la Quevedo, redăm fragmentul lui Violín: „Doamnă Porcia, e 
imposibil/ de găsit un portret al transilvanului/ cât e Curtea asta de mare și de lată 
(…)/ am găsit unul al marelui Timur./ Vedeți dacă vă place/ că la portrete,/ ce mi-e 
unul, ce mi-e altul?/ Mie mi-au spus/ că am un aer transilvan/ luați portretul meu, 
dacă vreți”30. 

În concluzie, suntem de părere că piesa Cómo ha de ser el privado reprezintă, 
dincolo de valoarea sa literară discutabilă, un bun exemplu al mesajelor 
subliminale ale autorului său. Nu este o piesă complicată, dar trebuie citită ținând 
cont de toate informațiile existente în plan politic și imagologic în Spania secolului 
al XVII-lea, când războaiele nu se duceau exclusiv pe câmpul de bătălie, ci și prin 
intermediul literaturii. 

THEATER AS AN INSTRUMENT OF HISTORY: NEW INFORMATION 
ABOUT THE IMAGE OF PRINCE GABRIEL BETHLEN IN SPAIN 

(Abstract) 

Our article focuses on the most recent interpretations that have been given in the last 
years to the play Cómo ha de ser el privado, which after a period of bad critics regarding its 
literary value seems to have been reassessed. Starting with the re-reading of the play, our 
text aims at unveiling the information that Quevedo might have hidden at first sight from 
the eyes of a potentially superficial reader. 

 
Keywords: Quevedo, Cómo ha de ser el privado, reinterpretation, Gabriel Bethlen. 

                                                 
28 José Pellicer y Tovar, Defensa de España contra las calumnias de Francia, Venecia, 1635, 

pp. 26–27. 
29 Oana Sâmbrian, Imaginea Transilvaniei în Spania în timpul războiului de treizeci de ani, 

Craiova, Editura Sitech, 2015, p. 33. 
30 În original: „Violín: Señora Porcia, es en vano,/ buscar con porte o sin porte/ en toda esta 

inmensa Corte/ un retrato transilvano/ (…) uno me ha dado del Sofí/ y otro del Gran Tamorlán./ 
Vuestras dos señorías vean/ por cuál les da parasismo:/ que en retratos es lo mismo/ que se digan o 
que sean./ A mí me han dicho que tengo/ de transilvano aparato;/ ved, si queréis, mi retrato” 
(Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser…, 2004, p. 105). 


