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Rezumat: Publicată în 1915, la București, sub pseudonim – I. Pârvu (Ciuin) – creația 

dramatică După moartea lui Manasse, semnată de un scriitor evreu născut în România, 
Adrian Verea (Adolf Wechsler), constituie o continuare a operei, cu ecou în epocă, Manasse, 
aparținând lui Ronetti-Roman. Trecuseră, e adevărat, cincisprezece ani de la apariția lui 
Manasse, dar discursul antisemit persistă în spațiul public românesc. Este criticat, din nou, 
Evreul; pe seama lui se pun nenumăratele probleme ale societății autohtone. Se înmulțesc, de 
asemenea, militanții antisemiți. În acest peisaj, în care Străinul este, în opinia 
tradiționaliștilor, un veritabil inamic, apare și piesa lui Adrian Verea, ce urmărește 
mecanismele de atac asupra Celuilalt. Este vizată, firește, figura Evreului (imaginar). Autorul 
reia personajele din creația lui Ronetti-Roman și aduce în scenă un adept al românismului, pe 
Tănase. Antisemit virulent, Tănase rămâne, totuși, o figură fără personalitate. El este doar 
exponentul unor idei extremiste. Autorul, cu alte cuvinte, îl va înlocui pe evreul devotat Legii 
sale, pe conservatorul Manasse, cu un român intolerant și capabil de jocuri politice murdare. 
În ce măsură sunt tolerați Ceilalți – reprezentanții unei culturi minoritare, într-o societate în 
care domină prejudecățile? Cum funcționează stereotipurile despre evrei? Care sunt resursele 
demagogiei politice – pentru care „inamicii” trebuie combătuți doar pentru faptul că 
reprezintă o altă etnie? Iată o serie de probleme pe care piesa lui Verea, cu toate scăderile ei, 
le reflectă, și pe care studiul nostru dorește să le pună în lumină.   

 
Abstract. Published in 1915 in Bucharest under the pen name- I. Pârvu (Ciuin) - the 

drama After the death of Manasse – written by the Romanian-Jewish playwright Adrian 
Verea (Adolf Wechsler) – is a continuation of the, rather famous in its time, play Manasse by 
Ronetti-Roman.  It's true, it had been 15 years since Manasse, but anti-Semitic speech 
waspersisting in the Romanian public arena.  It was once again criticized The Jew and 
accused of the many issues the Romanian society faced.  The anti-Semitic activists were 
growing in number.  In this landscape in which The Foreigner is, in the minds of the 
traditionalists, an enemy, Adrian Verea’s play is published and it follows the mechanism of 
attack against The Other.  It is of course targeted The (imaginary) Jew.  The playwright 
resumes the characters of Ronetti-Roman and brings on the stage Tănase, a zealot of 
Romania-nism.  Violent anti-Semitic,Tănase remains a character without personality.  He is 
just the exponent of extremist ideas.  In other words, the playwright replaces The Jew 
devoted to his Law, the conservative Manasse, with an intolerant Romanian man, capable of 
dirty political games.  To what extent are The Others – representatives of a minority culture – 
tolerated in a society dominated by prejudice?  How do stereoptypes about Jews work?  
Which are the resources of political demagoguery- which requires the “enamies” to be fought 
against just because they represent a different ethnicity? These are a series of issues that 
Verea’s play raises, in spite of its shortcomings, and that our review aims to highlight.  

 
 
 Un loc important în discursul intelectual românesc îl are, în jurul lui 1900, Celălalt: 
mereu provocator, mai tot timpul subiect de dispute aprinse atât în mediile universitare, cât și 
în cercurile gazetărești. Sunt invocați adeseori minoritarii ca responsabili pentru neajunsurile 
din vechiul Regat și, cu deosebire, evreii. Ei, „străinii”, „Ceilalți”, ar contribui la declinul  
societății românești, fiind astfel responsabili pentru toate relele – în plan social, economic, 
cultural și, nu în ultimul rând, moral. „Imoralitatea” Celuilalt a fost subliniată, de altfel, în 
anumite contexte literare. În general, sunt tot mai numeroase stereotipurile despre evrei: ele 
vor constitui, uneori, argumentele principale în direcția denigrării. Celălalt este perceput ca 
un agent al răului, ca un dușman al românismului. Mai târziu, în contextul României Mari, 
antisemitismul reintră în circuit: extrema-dreaptă va reitera obsesiv principalele stereotipuri și 
va lucra insistent la imaginea unui personaj indezirabil. Se practică, treptat, o demonizare a 
Evreului, nu numai în mediile gazetărești, contaminate, unele dintre ele, în anii ’30, de pildă, 



 
 

de discursul extremist, cât și în diverse cercuri intelectuale, mai apropiate, deci,  de ideologia 
naționalistă.  
 Figura Celuilalt, a Evreului în mod deosebit, va face subiectul unor opere literare. E 
cunoscută, în primii ani ai secolului trecut, drama lui Ronetti-Roman, Manasse (1900), care a 
avut parte și de contestări. Reprezentată pe scena unor teatre, piesa a stârnit rapid scandalul. 
Ziarele naționaliste s-au grăbit să pună diverse etichete, mergând până la a vorbi de 
imoralitate. În fond, dramaturgul, mai apropiat de generația junimistă și de spiritul ei critic, 
urmărea problematica barierelor etnice într-un scenariu atent regizat la care iau parte 
exponenții unor generații diferite: pe de o parte, generația bătrânului evreu Manasse, o figură 
conservatoare, încrezătoare în marile precepte biblice, în tradițiile și valorile clasice ale 
iudaismului; de cealaltă parte, în schimb, generația nouă, a fiului Nissim Cohen (care își ia 
numele Cohănovici), bancher, omul pragmatic, adaptat noilor condiții sociale, capabil să iasă 
din ghetoul marginal și să se integreze în marea familie socială. Astfel, Nissim face un pas 
înainte, dar, deocamdată, cu timiditate. Pasul adevărat îl va face fiica sa, Lelia, o tânără 
îndrăgostită de un român. De altfel, Lelia, în pofida constrângerilor religioase, va alege calea 
iubirii, căsătorindu-se cu judecătorul Matei Frunză. Va sfida, așadar, Legea și va polemiza cu 
membrii familiei sale, cu excepția fratelui Lazăr (care, la rândul său, se va căsători cu o 
româncă). Acest scenariu – al unei iubiri pasionale, puternice, pe fondul unor confruntări 
etnice – va fi reiterat și de alți autori, de Sadoveanu, de pildă, în Haia Sanis, unde prozatorul 
surprinde, din nou, barierele religioase și iubirea interzisă dintre o evreică și un român într-o 
societate închisă, în care tradiția are prioritate, iar „inovațiile” de orice fel sunt supuse 
disprețului public. La fel, dar într-un alt context social, procedează Slavici, în Mara.  

În definitiv, Manasse Cohen însuși respinge modernitatea: el este un adept al lumii 
vechi, cu regulile ei bine conturate, cu idealurile ei morale, o lume în care dogmele 
iudaismului stau la loc de cinste, iar Sinagoga reprezintă o instituție a formării omului 
interior. Piesa lui Ronetti-Roman invită, astfel, la o dezbatere cu privire la raporturile dintre 
evrei și români, dintre „marginali” și „majoritari”. Evreul devine astfel un personaj central al 
discursului dramatic, cu trăirile și idealurile sale, departe, deci, de versiunile dinainte, de felul 
Lipitorilor satului, de Alecsandri. Ideea o subliniază, în epocă, George Panu, de pildă, care 
observă în Manasse modul cum „evreii sunt tratați ca oameni, mișcându-se după interesele  și 
pasiunile omenești. Până acum cunoșteam pe evreul ordinar, cămătar, evreul grotesc și 
ridicol, dar nu pe evreul având o poziție în societate, având o familie și născându-se o dramă 
din viața lui socială.” (Panu 1905, 612). Figura Evreului a fost, multă vreme, caricaturizată în 
literatură. Evreul era, de regulă, asociat cu un outsider și cam atât. Sunt puține nuanțările 
privind lumea sa interioară, iar o viziune mai cuprinzătoare asupra sa și a mediului în care 
activează se observă abia la Ronetti-Roman. Evreul era privit ca un intrus, în genere, mai 
apropiat de câștig. Aspirațiile financiare sau dorința permanentă de a acumula bani 
completează acest portret-robot, în care vor mai intra multe alte stereotipuri ce definesc, în 
fond, imaginarul românilor despre Celălalt (Oișteanu 2012, 47-158). Această schematizare și 
caricaturizare, ce sintetizează principiul hospes hostis, cunoaște o tradiție destul de bogată, 
integrând atât domeniul literaturii, cât și pe acela nonliterar. Români și evrei, așadar: două 
„fronturi” ireconciliabile? Noi și Ceilalți – iată problematica unei piese care a lansat 
nenumărate întrebări și a reactivat diverse atitudini publice. Dezbaterea despre care vorbeam 
nu putea rămâne fără urme: piesa a fost atacată, firește, de intelectuali naționaliști, dușmani ai 
Străinului. Celălalt ar fi, în opinia lor, un „cotropitor” și, prin urmare, un pericol, invadând 
orașele cosmopolite – focare ale „imoralității”, cum credeau unii exponenți ai 
sămănătorismului. În fond, cei mai mulți naționaliști văd în această piesă neputința evreilor 
de asimilare, de integrare în românitate. Manasse ar rămâne, cu alte cuvinte, „Străinul”, 
„orbit” – se pare – de Legea Veche, incapabil să accepte noua morală, să-și renege trecutul și 
tradițiile. În pofida unor interdicții, a unor proteste, piesa s-a bucurat, totuși, în epocă, de un 
anume succes dat, fără îndoială, de subiectul atipic. Grupările sămănătoriste, abil puse în 
mișcare de Nicolae Iorga, se vor opune reprezentării acestei creații dramatice. Motivul? O 
lucrare „antinațională” pe scena unui teatru românesc. Dialogul dintre români și evrei, altfel 
spus, nu putea avea loc – toleranța, deschiderea, ridicarea barierelor reprezentau încă aspecte 
problematice în Vechiul Regat. Alți comentatori au mers mai departe, criticându-l pe Ronetti-
Roman pentru „trivialități” de limbaj, pentru „imoralitatea” pe care ar aduce-o pe scenă. Aici 
funcționează confuzia esteticului cu etnicul, problemă veche care l-a preocupat și pe 
Maiorescu. Piesa lui Caragiale, D’ale carnavalului, se știe, fusese fluierată, stârnind 
nemulțumirea unor gazetari. „Obscenități”, „pornografie”, „triunghiuri amoroase” – acestea 
erau aspectele invocate în legătură cu o proiecție realistă asupra vieții. În privința lui 



 
 

Manasse, însă, A. C. Cuza, de departe, se arată a fi cel mai revoltat, vorbind, în cartea lui,  
Naționalitatea în artă, care a cunoscut câteva reeditări, de o „trivialitate de ghetto” (Cuza 
1915, 279). Ideologul naționalist este revoltat, de exemplu, de faptul că „românii din piesă 
apar lepădați de tot ce este românesc, și totodată șterși, subordonați, umiliți și cu totul pe al 
doilea plan, gravitând în jurul «eroilor» de neam jidovesc” (Cuza 1915, 253). Altfel spus, 
românii ar fi fost orbiți de mesajul periculos al Celuilalt, căzând în capcana unui personaj 
„trivial”. „Bunul român”, astfel, ar fi compromis, de vreme ce evreul „cel rău” l-a 
contaminat, corupându-l, aducându-l pe drumul greșit. Este cazul lui Matei Frunză, tânărul 
judecător, care se va căsători – din dragoste – cu Lelia, fiica lui Nissim Cohen. Piesa este, în 
fond, o versiune a lui Romeo și a Julietei în spațiul moldav, al Fălticenilor (Călinescu 1941, 
489). Același Matei ar fi, în opinia lui A. C. Cuza, un „stricat, îndrăgind o jidaucă” (Cuza 
1915, 272). O iubire, așadar, compromisă, departe de un ideal. În acest mod gândesc și alți 
ideologi (ultra)naționaliști, preocupați, cu această ocazie, să demonteze piesa și să  dezvăluie 
posibile „orori” ce rezultă din comuniunea românilor cu evreii. Piesa investighează însă, de-a 
lungul a trei generații, dialogul tradiției cu modernitatea și surprinde efectele unor prejudecăți 
într-o comunitate multietnică. Intoleranța, ura, respingerea Celuilalt sunt aspecte care l-au 
preocupat și pe Lessing. Autorul lui Nathan der Weise pleda, de altfel, pentru un mesaj 
umanist, tolerant, în spiritul acelui Aufklärung din veacul al XVIII-lea. Ronetti-Roman, la 
rândul său, propune o dramă de idei despre înțelegere pe un teren în care funcționează ura.  
 În aceeași linie se înscrie și dramaturgul Adrian Verea (pseudonimul lui Adolf 
Wechsler). Scriitorul și-a gândit piesa După moartea lui Manasse, tipărită în 1915, ca o 
continuare a dramei lui Ronetti-Roman și, deci, a dezbaterilor din jurul ei. Născut la 
Botoșani, într-o familie evreiască, Verea publică puțin, mai ales în periodice ca Lumea Nouă, 
Mișcarea, Rampa sau Lumea Israelită (Podoleanu 1936, 353). Este mai curând un scriitor 
ocazional, fără pretenții. Un articol-portret dedicat poetului Vasile Demetrius îl putem citi 
într-un ziar din 1918 (Verea 1918, 1). Poetul pare a fi la curent cu tendințele literare ale 
vremii, o epocă destul de eclectică în care mișcările tradiționaliste polemizează cu cele care 
promovează „poezia nouă”. Pe Verea l-a preocupat – fără îndoială – scandalul stârnit în jurul 
piesei lui Ronetti-Roman, acela legat de imposibilitatea asimilării evreilor, și a cunoscut, 
desigur, ura generată de discursurile antisemite. Într-o creație mai veche, Visătorii, publicată 
în 1902, scriitorul dezvoltă cu mijloace poetice ideea scriitorului evreu văzut ca un 
„corupător” al limbii naționale și ca un agent al temelor „imorale”: „Ovreii pe bietul țăran ni 
l-au supt / De-a remas fără vatră și pâne, / Ovreii și numai Ovreii au conrupt / Pân’ și muzele 
noastre române” (Idem 1902, 42-43). Poetul readuce în discuție figura Evreului, cu toate 
stereotipiile din jurul acestuia. În scenă intră, cum spuneam, și intelectualul evreu, omul de 
litere, de exemplu, care este privit, uneori, ca un „musafir” nepoftit la masa ideilor culturale. 
Orice text de-al său poate deveni un subiect de scandal. Este, firește, cazul lui Ronetti-
Roman, care își publicase drama cu doi ani mai devreme. Interdicția Evreului de a scrie 
constituie o temă a Visătorilor lui Verea. Străinul ar vicia, astfel, condeiul, folosindu-l în 
slujba răului, denigrând valorile autohtone. Astfel de opinii – defavorabile Celuilalt – pot fi 
culese din textele ideologice ale vremii. Este criticat acum intelectualul evreu, acela care, prin 
arta sa „decadentă”, ar compromite idealurile unei națiuni, moravurile „sănătoase”. În această 
linie de interpretare se înscriu mulți ideologi din aripa naționalistă. În linii mari, literatura lor 
este – ținând seama de marginalizarea esteticului – una falsă, care își propune să valorizeze 
etnicul și eticul. O capcană, deci, în care au căzut mulți autori de la Sămănătorul, dirijați de 
Iorga, dar și de la alte publicații pentru care literatura reprezintă o formă de „educare” a 
poporului.  
 În 1915, așadar, Verea publică o dramă ce se dorește a fi o continuare a piesei 
Manasse. Aceleași personaje, cu excepția lui Manasse însuși, înlocuit acum cu un român: 
Tănase Frunză. Dacă Mansse, de pildă, era „un fel de rege Lear orbit de dogmele 
iudaismului” (Morar 2013, 236), un spirit devotat marilor profeți biblici și Talmudului, 
Tănase, dimpotrivă, este un individ orbit de tezele antisemitismului. Ideile lui sunt atât de 
bine fixate, încât orice posibilitate de a ieși din dogme devine inutilă. Manasse este, în fond, 
un homo religiosus. Moartea soției îl va apropia mai mult de metafizică, pregătindu-se pentru 
întâlnirea cu Dumnezeu: „În toată viața asta fugarnică numai la învățătură am avut plăcere 
curată, mângâiere, uitare de mine și de lume. La toate celelalte, tot plăceri căptușite cu griji, 
necazuri, supărări. Și când voi trece peste hotarul acestei lumi, ce voi lua cu mine? Bani? 
Giuvaeruri? Dar învățătura, asta o iau cu mine, cu ea mă voi înfățișa acolo și voi zice: 
«Doamne, m-ai trimes în lume cu capul deșert, ți-l aduc înapoi plin de înțelepciunea ta»” 
(Roman 1996, 110). Manasse dorește, de pildă, să soarbă, după modelul lui Solomon, 



 
 

înțelepciunea divină. Personajul are revelații mistice. Religia lui Tănase este însă alta: omul 
nu are tentația sacrului nicio clipă. Paradisul lui este – contrar doctrinei creștine – aici, pe 
pământ. O lumea a urii, a intoleranței, în care nu toți se bucură de privilegii. Este un prizonier 
al propriilor idei, fiind departe de orice ideal superior. Tănase este, în definitiv, un soi de A. 
C. Cuza vehement în ideile lui, căzut în capcana unui curent al urii generalizate. Este convins 
de faptul că evreii reprezintă un pericol pentru societate, iar căsătoria vărului său, Matei 
Frunză, cu o evreică, Lelia, nepoata lui Manasse, i se pare o blasfemie. În Paradisul său nu au 
loc Ceilalți.  

Scriitorul dezvoltă, totodată, dificultățile cuplului Matei-Lelia, într-un scenariu în care 
societatea românească este măcinată de febra antisemitismului. Mai mult, scriitorul face un 
pas înainte, investigând terenul politic. În contextul accederii la o funcție înaltă, aceea de 
ministru, Matei va trebui să facă dovada „românității” sale pure, fapt imposibil, de vreme ce 
tânărul cu mari aspirații este căsătorit cu o evreică. Acest fapt devine, așadar, o piedică în 
calea afirmării sale politice, o barieră. „O jidancă nevastă de ministru!” – afirmă Tănase1. În 
Paradisul lui nu pot conduce Ceilalți, pentru că locul lor este, în definitiv, unul marginal, 
departe de Centrul politic, de forul deciziilor, rezervat majoritarilor. Ideea este cunoscută în 
epocă și o subliniază un comentator al lui Ronetti-Roman, Constantin Măciucă: 
„«Antisemitismul militant» se întemeia pe premisa că evreii sunt în România străini cărora 
trebuie să li se limiteze – în planul pragmaticii politice – posibilitățile de naturalizare și, în 
egală măsură, printr-o legislație prohibitivă, să le fie blocat accesul spre poziții dominante în 
economie și viața socială, spre a proteja interesele românilor” (Roman 1996, 33). O judecată 
similară – bazată pe premise etnice – funcționează și în cazul surorii lui Matei Frunză, 
Natalia, o tânără profesoară care își pierde postul din cauza unui mariaj cu evreul Lazăr, 
nepotul lui Manasse. Scriitorul mută drama din spațiul închis, al familiilor, în spațiul public și 
surprinde conflictele generate de ura rasială.  

Figura unui Manasse gânditor, pasionat de marile idei ale iudaismului, este înlocuită, 
prin urmare, cu aceea a unui demagog. Tănase este un personaj corupt, preocupat să fie 
permanent în cercul Puterii și, în plus, cuprins de febra ideologiei antisemite. Misitul Zelig 
Șor – personaj comic, în ciuda condiției sociale modeste – dezvăluie (în actul al III-lea) 
abuzurile lui Tănase: „Ce-i pasă unui ciocoi ca ăsta de lege! El dă ordin primarului și iaca 
lege!” Legea venerată de Manasse este, așadar, înlocuită de Verea cu o nouă lege, a 
fanaticului Tănase. Piesa analizează, în fond, tendința oamenilor de a se alinia la un tip de 
gândire, de discurs care, într-o perioadă anume, poate antrena mulțimi de oameni.  
Manipularea ideologică a rămas, de altfel, un subiect marginal în literatura de epocă, mai ales 
în contextul discursurilor seducătoare – dar periculoase în esență – despre Noi și Ceilalți. 
Scriitorul urmărește efectele „rinocerizării”, în sensul ionescian de mai târziu, într-o lume a 
disputelor și a clivajelor etnice, o lume captivă într-un cerc periculos. Tănase, de pildă, 
românul „ideal” și „pur” – cum se consideră el – caută să fie în pas cu vremea și se adaptează 
la gândirea promovată de grupările ultra-naționaliste. Toți fredonează același refren. 
Personajul nu are cultura dialogului: este rece, monologal, infatuat, incapabil de umor și, 
firește, interesat de propriile proiecte politice. Dragostea de „patrie”, pentru românii „curați” 
și ireproșabili din punctul de vedere al moralității, reprezintă o formă de demagogie. Verea s-
a gândit, probabil, în construcția personajului, la un Cațavencu, căruia i-a injectat doza 
periculoasă de antisemitism. În plus, personajul din După moartea lui Manasse este și un 
afacerist eficient nu numai datorită propriilor abilități. În joc intră și Evreul, o figură 
repudiată de Tănase. Alianța cu un evreu (Sever Pogonoiu) îi va aduce, se pare, mari 
beneficii. Utopia lui Tănase era însă alta: aceea a unei Românii curate, fără „alogeni”, fără 
Ceilalți. Personajul se alimentează în mod constant din imaginarul antisemit, meditând la un 
Paradis personal – acela în care nu au dreptul Ceilalți.   
 În acest cadru social și politic evoluează figurile din După moartea lui Manasse. 
Autorul le recuperează, așadar, pe cele ale lui Ronetti-Roman și le urmărește dramele. Astfel, 
cuplul Lelia-Matei se confruntă – în continuare – cu noi probleme; căsnicia lor este fragilă, 
iar în umbră pândește un dușman. Tănase îi propune lui Matei să divorțeze de Lelia, dacă 
dorește să ocupe un fotoliu de ministru. Suntem în perioada unor negocieri pentru importante 
portofolii ministeriale. Nu se cade, crede el, Tănase, ca un înalt funcționar al statului român 
să fie căsătorit cu o evreică. Glasul pasiunii? Sau pe acela al unei funcții politice? Matei se 
arată a fi un spirit rațional, mânat de pasiuni. Este mai curând o figură romantică, dar, în 

                                                
1 Toate fragmentele din piesa lui Adrian Verea, După moartea lui Manasse, sunt preluate din singura ediție 
apărută (în 1915) sub semnătura I. Pârvu (Ciuin).  



 
 

același timp, caută să-l combată pe Tănase. Îi respinge ideile absurde și construiește un 
discurs pe tema antisemitului: „Pentru mine antisemitul n-are patrie! E o făptură mai 
internațională decât ovreiul! Pe antisemiții de pretutindeni vă leagă ura și instinctul distrugerii 
prin cari tocmai țineți legați pe ovreii de pretutindeni! [...] Pentru mine antisemitul e un 
infirm moral.” În Tănase vede un om lipsit de scrupule, devotat banilor, nu tradițiilor 
naționale pe care le invocă în discursurile sale: „Tradiția? Datini? În tradiții supt-ai sălbăticia 
și cruzimea?” Tănase, la rândul său, consideră că Matei a căzut în capcana Străinului: „Nu 
mai vezi decât prin ochii lor, nu mai cugeți decât prin mintea lor!” Un român, așadar, care a 
intrat în jocul Celuilalt, care a fost prins într-o cursă și care nu mai poate fi vindecat. Matei 
gândește altfel: el nu se înscrie în judecata timpului, sfidând, deci, ideile lui Tănase. Se 
însoară – o spune chiar el – „din dragoste”, fiind atras de farmecul Leliei, nu și de 
prejudecățile vremii. Conflictul cu Tănase, pe care Matei îl consideră (încă din actul I) 
„atotputernic în Moldova”, este unul de idei. Se creează, astfel, o dispută între un agitator 
antisemit și un spirit tolerant, neimplicat în scenariul urii colective. „Ce vrei să fac? Să renunț 
la portofoliu?”  – este replica tânărului intelectual, aspirant la o funcție superioară. „Sau la 
ovreică”, subliniază Tănase, fără nicio ezitare.  
 Ideea societății meritocratice este, de asemenea, esențială, însă meritul – în 
ascensiunea socială – pare a fi, în această lume, un aspect secundar. Funcțiile se dobândesc 
altfel, Verea intrând aici în zona manevrelor politice. Pentru autor, de exemplu, bolile 
societății autohtone sunt de altă natură. Nu Celălalt, cum crede Tănase, constituie răul 
națiunii. El trebuie căutat în altă parte – în politică și fanatism. Piesa surprinde mecanismele 
răului ideologic, din care decurge răul din spațiul public. Omul este preocupat tot mai mult de 
sfera personală, a intereselor, fiind o natură egoistă. Îl obsedează, deci, propriile afaceri și 
propriile jocuri de putere. În acest tipar se înscrie Tănase, ideologul răului, pentru care funcția 
reprezintă o afacere de familie: ea poate fi „aranjată” în culise. Condiția supremă ar fi ca 
Matei să renunțe la dragostea pentru Lelia. Încă din primul act, Roza Blum, nepoata Esterei 
(soția lui Nissim), anunță una dintre problematicile piesei: „dacă iau un creștin, vreau pe unul 
care să ajungă la ceva prin propriile lui merite.” Roza nu ezită, de altfel, să fie soția unui 
creștin. Mai mult, crede în anumite virtuți și aspiră la o alianță cu un bărbat onest. Matei însă, 
care este un idealist, se bucură de sprijin, de cel al lui Tănase, dar și de cel al bancherului 
Nissim Cohen. Ascensiunea tânărului judecător nu ar fi fost posibilă fără tatăl Leliei: „A 
venit în casa mea un pârlit, un coate goale; i-am dat pe fiiă mea, i-am făcut o clientelă 
politică, l-am scos deputat; și, când e gata să fie ministru vrea să mă arunce ca pe-un prosop 
murdar”. Autorul subliniază contribuția Evreului la ascensiunea lui Frunză, la rolul pe care l-
a jucat Nissim. Pentru Tănase, în schimb, contează – mai ales – sângele pur, „necontaminat”. 
Așa gândea, cândva, și conservatorul Manasse, în piesa lui Ronetti-Roman, pentru care 
frumoasa Lelia ar trebui măritată cu un adept al Legii lui Moise. Nici la Sadoveanu, în Haia 
Sanis, părinții Haiei nu acceptă o căsătorie cu un creștin. Este o regulă a familiei, cu profunde 
implicații religioase. Între Manasse și Tănase, totuși, există legături, dar și o mare distanță. 
Lazăr, fratele Leliei, sintetizează cel mai bine filosofia celor doi: „Manasse e fanaticul unei 
credinți. Tănase, al unui instinct. Din intransigența lor, cel dintâi trage numai ponoase, cel din 
urmă numai foloase. [...] Cel dintăi luptă pentru o nălucă; cel din urmă pentru cea mai 
palpabilă și mai rentabilă dintre realități.” Într-adevăr, Manasse Cohen se hrănește cu 
tradițiile iudaismului și cu învățăturile biblice, în timp ce pentru Tănase hrana de zi cu zi 
constă în beneficiul de ordin material, în câștig. Tradițiile sunt, pentru Tănase, parte a unui 
discurs propagandistic, personajul fiind ancorat de fapt în scenariul intereselor politice. 
Comportamentul său, de altfel, este, cum a remarcat-o însuși Matei, cel al unui feudal.  

Un rol important îl ocupă Lelia, o figură interesantă la Ronetti-Roman, care se 
desparte de tradiția părinților. Tânăra sfidează prejudecata rasială și caută să se bucure de 
iubire. Căsătoria cu Matei pare a fi fericită până la apariția lui Tănase. „Feudalul” nu crede, 
de pildă, că evreii au refuzat „oferta” lui Matei – aceea de a o lua în căsătorie pe Lelia. Teza 
lui este foarte simplă, aceea că tânărul judecător ar fi fost păcălit de Ceilalți. Scopul 
„afacerii”? Dorința Leliei de a se bucura de privilegiile ocupației soțului, care, iată, se 
pregătește acum pentru un portofoliu important. Această idee este, desigur, falsă, menită să 
discrediteze o dragoste ideală, situată în afara jocurilor murdare. Lelia se lovește de acest 
flagel al intoleranței.  Mai mult, poartă povara vinovăției: se consideră o piedică în calea 
ascensiunii soțului său și, deci, vinovată de această pasiune. Prezintă, de asemenea, o mare 
mobilitate sufletească. Lumea ei interioară este clocotitoare, poate mai mult decât aceea a lui 
Matei Frunză. Are câteva momente de ezitare, oscilând între ideea de a mai fi soția lui Matei 
și renunțare, pentru a-l scăpa de privirile urii. În actul al III-lea, de exemplu, tânăra Julietă 



 
 

moldavă caută să se reîntoarcă în sânul familiei, al evreității, dorind astfel să redevină o fiică 
devotată a Legii sale. Fusese tulburată de felul cum Matei a căzut în capcana minciunilor lui 
Tănase. Acesta din urmă, după o dispută cu tânărul aspirant la funcția de ministru, o acuză pe 
Lelia de infidelitate, încercând să-i dezvăluie presupusa imoralitate a soției. Acest exercițiu 
de compromitere a femeii se desfășoară mai târziu, în contextul unei dispute aprinse între cei 
doi bărbați care slujesc unor idealuri diferite: Tănase se arată devotat câștigului, cum 
spuneam, dorinței de înavuțire, în timp ce Matei, mai idealist, ar renunța oricând la pretențiile 
ministeriale pentru a sluji iubirii și familiei. În final, Lelia este conștientă de faptul că nu se 
mai poate reîntoarce la ai săi, în mijlocul familiei, intrând într-un conflict cu părinții, cu 
Nissim Cohen și Ester: „Și am văzut cu groază că nu mai am părinți! Între mine și dânșii s-a 
deschis o prăpastie!” Se conturează, astfel, noi bariere – între evrei (Lelia și părinții săi) și, 
desigur, între români (Tănase și Matei).  

Într-o lume a fanatismului este nevoie, fără îndoială, de un remediu. Singurul pare a fi 
umorul. Zelig Șor este un homo ridens, dar glumele lui nu mai au consistența celor de la 
Ronetti-Roman. Oricum, el rămâne bufonul tragic. În plus, îi cunoaște bine pe toți cei cu care 
interacționează, fiind o figură omniprezentă. Colportor de știri, Șor este un spirit incomod 
care manifestă interes pentru toate subiectele zilei, căutând mereu o companie plăcută. Știe să 
destindă atmosfera, dar și să creeze antipatii. Personajul „asistă la toate intimitățile dramei”, 
cum remarca un comentator al piesei lui Ronetti-Roman (Goldenberg 1905, 71). În Manasse, 
deci, este „bufonul sarcastic care încalcă fără scrupule toate regulile” (Manolescu 2018, 525). 
Această structură – de bufon inteligent – o păstrează și Adrian Verea, eroul (numit în text 
Zeilig) fiind la fel de „adaptabil și șugubăț” (Călinescu 1941, 289), dornic să interacționeze 
cu oricine. Șor, misitul sărac, este omul dezvăluirilor de senzație. Îl preocupă culisele și se 
amuză pe seama dereglărilor lumii în care trăiește. Un derapaj al acestei lumi este legat, 
firește, de antisemitism. „Cică, fugim de oștire” – afirmă în actul al II-lea. Multe dintre 
replicile sale dezvăluie fațete ale unei societăți intolerante. Personajul însă pare certat cu 
tradițiile religioase. Manasse, în piesa lui Ronetti-Roman, se arăta indignat de faptul că Șor 
nu se conformează preceptelor iudaice, sfidând reguli importate. Diversele practici religioase 
– atât de prețuite de Manasse – îi erau străine lui Șor. Pentru Manasse, de pildă, sinagoga este 
mai mult decât un templu: ea reprezintă un loc al studiului, al înțelepciunii, care trebuie 
transmise generațiilor următoare. Șor este departe de imaginea evreului evlavios, dar 
cunoaște bine drama evreilor din Moldova. Pe aceea individuală, ca și pe cea colectivă. Este, 
desigur, o prezență indiscretă, care manifestă dorința de a vorbi. Patima băuturii o are de 
multă vreme, ca și pe aceea a vorbirii. Prezență comică, uneori caricaturală, Șor binedispune 
într-o lume în care umorul nu prea este gustat, deși ar putea fi un leac împotriva unor „boli” 
care destructurează relațiile dintre indivizi. Umorul ar fi, așadar, un pharmakon. Unii 
naționaliști au văzut în el un agent de „trivialități pornografice” (Cuza 1915, 256) – în piesa 
Manasse, de pildă – un personaj respingător prin „imoralitatea” lui, care ar „corupe” sufletul 
românilor. În realitate, Șor este „un Cilibi Moise” (Călinescu 1941, 289) al Fălticeniului care 
caută să intre în grațiile celor mari și să fie plăcut de oamenii simpli. La Verea, însă, Șor este 
foarte bine informat în legătură cu climatul social al vremii. Vorbește, în primul act, de faptul 
că evreii sunt persecutați. Cunoaște, totodată, cazuri de români care s-au căsătorit cu evreice, 
fiind interesat de culisele acestor povești siropoase. Este, în fond, un martor ocular, căutând 
să dezvăluie noile „rețete” de iubire – ale unor căsătorii între români și evrei. Pe Lelia o 
numește, în actul I, „madam Frunză”, subliniindu-i apartenența la românism. Nu în ultimul 
rând le povestește soților Cohen, la masă, despre modul cum l-a cunoscut pe Tănase în 
compartimentul unui tren. Discuția era legată, în primul rând, de mijlocirea unor divorțuri. 
Dacă la Ronetti-Roman, Șor, misitul, are o misiune precisă, aceea a înlesnirii căsătoriei Leliei 
cu evreul Emil Horn (pe care Lelia îl respinge), aici, la Verea, în schimb, personajul este 
invitat (de Tănase) să intermedieze un divorț. Este vorba, firește, de divorțul dintre Matei și 
Lelia, într-o societate în care povestea lor de dragoste nu poate avea loc. Ideea o susține cu 
înverșunare Tănase pentru care – o spune el în actul al II-lea al pisei – „a ține cu jidanii e a 
ține cu cei slabi”. Pentru el, evreii sunt „cotropitorii”, răspunzători pentru relele sociale. 
Toate stereotipurile despre evreul imaginar le găsește în Șor, pe care îl disprețuiește profund. 
Îl tratează, așadar, cu superioritate, stârnind revolta lui Matei: „ – și nu găsești alt chip de a-ți 
arăta atotputernicia decât spulberându-l [pe Șor] sub disprețul D-tale! Cu apucăturile astea de 
feodal nu mă voi împăca niciodată: suntem la antipozi.”  

Pentru Tănase, de fapt, prezentul este instabil, iar viitorul este amenințat. Cauza 
principală: copiii rezultați din căsătoria românilor cu evreii. „Vor fi copiii fără de lege!” – 
afirmă Tănase, cei care „au spurcat sângele nostru”. Se arată indignat de infiltrarea 



 
 

elementului alogen în tradițiile naționale: „Toate datinele noastre începuseră să piară. Sunt 
patruzeci de ani de când n-am mai văzut la oameni înstăriți o nuntă curat românească.” Alte 
explicații dezvăluie aceeași ură de rasă. În actul al II-lea, într-un dialog cu Matei, Tănase îi 
expune propriile teze antisemite: „Acești copilași nevinovați vor fi Românii de mâine. În ei 
va vorbi glasul străbunilor lor, – ai lor! și ei vor aduce printre copiii noștri ideile lor 
umanitare și cosmopolite.” Lumea de mâine, așadar, stă sub semnul răului rasial, al pângăririi 
rasei pure: „Și pe roșcatul acela cu pistrui și fără gene care desigur va cere într-o zi ca toți 
roșcații și pistruiații să aibă glas în sfatul țării, pe roșcovanul acela ați îndrăznit să-l numiți 
Mircea! [...] O batjocură!” Mircea, fiul lui Matei, la rândul său, este o victimă a unui discurs 
antisemit.  Aceste probleme definesc abordarea unui personaj care prefigurează sloganurile 
extremei-drepte din perioada dintre războaie. Matei, bunăoară, ar dori – la un moment dat – 
să evadeze, alături de Lelia, din această carceră primitivă: „vreau să fugim undeva, să fugim 
departe –”.  

Piesa lui Adrian Verea surprinde, în definitiv, ipocrizia oamenilor și pericolele 
discursului antisemit într-o lume cuprinsă de săgețile otrăvite ale intoleranței. Prin vocea lui 
Lazăr, în primul rând, autorul sintetizează propria opinie despre excesele primitive ale 
indivizilor și despre pasiunile lor periculoase. În fiecare om se poate ascunde un animal 
feroce care se poate dezlănțui oricând. Fanatismul este cel care deteriorează individul și strică 
relațiile dintre oameni, divizându-i. Pe de altă parte, piesa este mai curând ancorată în 
problematica funcțiilor politice, dezvăluind aspirațiile înalte ale oamenilor. Matei s-a bucurat, 
deci, și de relațiile pe care i le-a înlesnit Nissim Cohen, intrând, astfel, în alte cercuri mai 
înalte. Cu toate acestea, funcția nu devine o pasiune. Dar, dincolo de aceste derapaje, se 
observă răul pe care îl poate crea discursul urii, îndreptat împotriva Celuilalt. Prioritară 
pentru Tănase era, de exemplu, îndepărtarea Evreului de la viața politică. Marginalizarea 
acestuia constituie o temă esențială în După moartea lui Manasse. Totodată, autorul pare 
interesat de falsitatea limbajului, de ceea ce se ascunde în spatele vorbirii. Tănase este rigid, 
nefiresc, lipsit de naturalețe, inuman, arogant și – mai presus de orice – intolerant. Un barbar, 
în fond, al lumii moderne, care are vocația răului prin limbaj. Personajul are multe în comun 
cu o figură contemporană cu Verea, aceea a lui A. C. Cuza, doctrinarul (ultra)antisemit. În 
cartea sa, menționată de noi, Naționalitatea în artă, pe o listă de oameni de presă care – 
susține autorul – „batjocoresc instituțiile și demnitatea țării”, fiind „conducătorii «opiniunei 
publice» a țărei românești” (Cuza 1915, 103), se află și numele lui Adrian Verea. Scriitorul 
evreu, altfel spus, colaborator al unor ziare din epocă, s-a confruntat, deci, cu un Tănase al 
lumii reale. Cert este că piesa sa, cu toate defectele ei de ordin estetic, lansează – din nou, 
după creația lui Ronetti-Roman – o dezbatere cu privire la Noi și Ceilalți. Drama familiei 
(evreo-române) continuă, astfel, într-o societate care prelucrează la nesfârșit clișeele despre 
Evreul imaginar.  
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