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ÎNTÂMPINARE
Elanul fără intelecție este, neîndoielnic, la fel de entropic precum ignoranța
imperturbabilă ori entuziasmele interesate; nu-i mai puțin adevărat că, la rându-i,
intelecția lipsită (pe de-a-ntregul) de elan poate fi searbădă și apteră. De bună
seamă: se poate urma o cale sau alta – una în pofida celeilalte, efect al veninului
binarității disjunctive –, însă, dimpotrivă, elanul și forța de intelecție numai
întreolaltă deschid și veghează orizonturi în cunoașterea veritabilă. Drumul în
cauză învăluie, deopotrivă, chiar dacă anevoie uneori, și „fânul razelor”
înșelătoare, și – Ion Barbu o știa exemplar – soarele geruit.
Se înțelege de la sine, așadar, că orice propensiune cognitivă demnă de
numele său se cuvine plasată pe orbita acestei înalte conexiuni transgresiv-integratoare;
altfel, rămâne, cel mult, „vis [...] schilod”. Este – și, în ordine, nu este – cazul
Colocviului de literatura română al studenților Facultății de Litere, Istorie și
Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, manifestare a cărei ediție
inaugurală s-a desfășurat în mai 2011, sub dublă zodie: Barbu-Blaga 50. I-au urmat
Caragiale 100, în 2012, Nichita Stănescu 30, în 2013, iar în acest an lucrările îi vor fi
consacrate lui Fundoianu-Fondane 70. Trebuie spus răspicat că, în ciuda oricărei
aparențe, manifestarea a rămas în permanență – și va rămâne – străină festivismelor
facile, reperele tematice (aniversări/ comemorări) nefiind decât pretexte pentru
exercițiul critic.
Conceput inițial ca propedeutică la întâlnirile naționale de profil, colocviul
s-a dovedit în scurt timp mult mai mult decât atât: prima ediție deja a însemnat
spațiul de germinație al unei autentice, necesare agorale în care spiritele
studențești de elită să interacționeze și să se afirme ca atare. Așa a luat ființă
Centrul Studențesc de Cercetare Literacum. Beneficiind de un aport intelectual
variat, întrucât componenții săi provin de la toate nivelurile de studiu, acest centru
a sporit de la an la an: colocviului, asumat în răstimp, i s-a adăugat, în prelungirea
dezbaterilor periodice, o revistă on-line, „Literacum”, iar nu puțini dintre
participanții la această întreprindere amplă au devenit laureați ai celor mai
prestigioase colocvii naționale studențești. Ei sunt: Bogdan Balița, Lăcrămioara
Bercea, Claudia Bucsai, Aurora Dan, Teodora Dancău, Victor Funar, Luca Mixich,
Claudia Oaida, Roxana Rogobete, Diana Ruican, Adela Stancu, Roxana Stoicovici.
În mod vădit, Literacum înseamnă azi, în plină epocă de domnie a cantității
și de coluziune dintre ignoranță și dispreț, un spațiu privilegiat, de reciprocă
încapsulare a spiritului de finețe cu spiritul de geometrie; un spațiu în care studenții
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literați timișoreni de excepție conlucrează la iluminarea liniilor axiologice de forță
ale literaturii noastre, prea adesea obnubilate, cu sârg, de o endemică pornire
autofagă, nutritoare de entropii ce ne zgribulesc universul cultural. Înmugurită
astră, vorba lui Barbu; este semnul sub care situam, în dezbaterea finală, colocviul
din 2011, seamă ținând tocmai de conjuncția intelecție-elan, consecvent manifestă
în căutarea „nebănuitelor trepte” către „jocul secund”. Meritul capital al acestor
tineri de aici decurge.
Catalizând energii reflexiv-creatoare de înaltă intensitate, Colocviul
Literacum – aidoma dezbaterilor periodice ale Centrului de cercetare, extrem de
diverse tematic – este o formă electivă de „sclavie” în spațiul gândirii libere,
limpidă, însă, și foarte riguroasă, sub a cărei pecete indelebilă se află,
dintotdeauna, literatura. Tărâm onto-cognitiv prin excelență, literatura – română,
în cazul nostru – prilejuiește studenților incursiuni teoretico-exegetice care
confirmă, fiecare în felul său, cumpănirea dintre creativitate și metodă, adică
dintre forțele sale ireductibile de portanță.
Consacrat primelor două ediții ale colocviului – Barbu-Blaga 50 (2011) și
Caragiale 100 (2012) –, volumul de față aduce laolaltă toate aceste incursiuni.
Îndrăznețe, cele mai multe, ori „cuminți”, cele mai puține, textele reflectă, înainte
de orice, seriozitatea implicării în actul critic. În al doilea rând, la fel de important,
ele se remarcă prin ținuta elevată a expresiei. În fine – nu mai puțin important, ba,
dimpotrivă! –, lucrările lasă să se întrevadă perspicacite și rafinament, bună
stăpânire a operei cercetate și dreaptă adecvare a resurselor bibliografice la
aceasta. Considerându-le global, socot că aceste contribuții, seamă ținând de
problematica abordată, croiesc o ispititoare cale între „restrânsele perfecțiuni
poliedrale” barbiene și cele „două infinituri” ce îl fascinau pe Caragiale; între
„culoarea minții” și „infinitul impalpabil, dar real”, al sufletului omenesc. O cale
sinuoasă, cu luminoase adăstări în, de pildă, metafora blagiană, duhul
antonpannesc, feminin ori polemic; o cale temeinică însă și dătătoare de nădejdi
într-un viitor pe măsură al nu mai puțin sinuoasei noastre culturi. Capriciul Grației!
Aceasta înseamnă: nu este, poate, nici „prea zadarnic” și nici „prea târziu”
pentru „această Vale”. Ceea ce nu înseamnă, câtuși de puțin, vreun gând de, păgubos
totuși, „adamism”! Studenții de la Literacum au conștiința limpede a unui adevăr
indeniabil și vechi, formulat de către Heidegger astfel: „Abia când ne întoarcem
gândind asupra deja gânditului, suntem folositori pentru ceea ce este încă de
gândit”. Pentru acești tineri hermeneuți, îndrăzneala și prospețimea ideii nu
exclud „continuitatea în inteligență”; ba, din contra. Viziunea critică exclude însă,
ceteris paribus, confuzia oglinzii cu dioptria.
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Toate edițiile colocviului s-au bucurat nu doar de prezența prețioasă a unor
cadre didactice de azi din facultatea noastră, ci și de participarea profesorului Iosif
Cheie-Pantea, figură proeminentă a Filologiei timișorene vreme de mai multe
decenii. E și aceasta o dovadă peremptorie de justă, necesară relianță între
manifestările gândirii reflexiv-critice, în și dincolo de timp. După cum spune
Briseis, un fascinant personaj al lui Vintilă Horia, „Nous sommes tous au
commencement, mais nous ne sommes pas les premiers”.
Acest prim volum al Colocviului Literacum trebuia să apară în urmă cu mai
bine de un an la Editura Universității de Vest din Timișoara. Numai că, pehlivan
cum se întâmplă să fie uneori, destinul – speculând, probabil, (și) măruntele
noastre inerții endemice (!) – s-a exoflisit de el cu elan! „Piaza rea”, cum ar spune
(iarăși!) creatorul Domnișoarei Hus, l-a urmărit o vreme; odată cu plecarea lui
Adrian Bodnaru de la conducerea instituției și (re)așezarea acesteia pe înnoite
baze, volumul nostru a fost nevoit să-și caute alte orizonturi. Așa se face că, grație
Editurii Aureo, el se ivește astăzi, fără trufie, într-o zariște fastă. Or, nimic mai
potrivit, socot, pentru tinerii săi autori.
POMPILIU CRĂCIUNESCU
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BARBU-BLAGA 50
23 mai 2011

RALUCA RUSU
ÎN CĂUTAREA „RESTRÂNSELOR PERFECŢIUNI POLIEDRALE”

Admirația pe care Ion Barbu a nutrit-o pentru opera lui Mateiu I. Caragiale
a fost ilustrată explicit în Răsăritul Crailor, unde autorul recunoaște valoarea
incontestabilă a Crailor de Curtea-Veche, apărând-o de exegeții care îi aduc diverse
acuzații și afirmând că doar „un creier palid, castrat de lobii superiori (dar tocmai
de aceea producător incontinent de joase silogisme) ar acuza autorul Crailor de
Curtea-Veche de snobism.”1 Sub anumite aspecte, opera celor doi se va intersecta,
Barbu însuși propunând structuri comune între poetica sa plurisemantică și Craii
de Curtea-Veche.
Romanul Craii de Curtea-Veche se deschide sub semnul unui orientalism
„unde totul e mai puțin grav”, marcând o ruptură între, pe de o parte, cei care se
raportează favorabil la această lume guvernată de viciu, de decadentism și de
răsturnări axiologice și, pe de altă parte, apusenii care se simt apăsați de obligația
trăirii în această lume și care tânjesc după evaziune (hagialîcul în alte timpuri și
spații) sau optează pentru „scufundarea în abisurile viciului.”2 Ion Barbu a afirmat
că această operă străbătută de „un zumzet de vestiri răsăritene” se ridică la rang
de Scriptură prin depășirea simplei reprezentări mimetice a realității și așezarea
„existenței omenești, cu triumfurile și decăderile ei, sub raza unui absolut
incoruptibil”3, așa cum reiese și din Protocol al unui club Mateiu Caragiale, unde se
menționează explicit acest fapt: „Dreaptă pravilă, dar zumzet de vestiri
răsăritene,/ Ființa noastră se clădește cu scriptura ta, Matei!”. Intertextualitatea se
manifestă pregnant în această poezie în care se ilustrează lumea personajelor
mateine în concordanță cu principiile care le guvernează, în aceeași atmosferă
mistică a orientalismului. Astfel, în registru stilistic specific poeticii barbiene este
recreată lumea mateină prin prisma raporturilor dialectice dintre cufundarea în
materialitatea degradată și evaziunea în alte sfere, iar prin extensie prin prisma
dihotomiei realitate – vis: Gore „freamătă-n jiletca de râios batracian”, în vreme ce
Pantazi este un „liniștit rapsod” pe care „închipuirea (îl) petrece în vecie,/ Drept la
racla (lui) de ape cu atolii căpătâi.”
Interferența dintre opera mateină și lirica barbiană se manifestă pregnant și
la nivel structural, prin atribuirea unui „timbru poetic incomparabil și inefabil

Ion Barbu, Răsăritul Crailor, în Poezii. Proză. Publicistică, Ediţie îngrijită de Dinu Pillat, antologie de
Mihai Dascăl, repere istorico-literare realizate de Mihai Dascăl şi Maria Rafailă, București, Editura
Minerva, 1987, p. 140. Pentru toate citatele din creaţia barbiană am folosit această ediţie.
2 Ovidiu Cotruș, Opera lui Mateiu I. Caragiale, Pitești, Editura Paralela 45, 2001, p. 100.
3 Idem, ibidem, p. 111.
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narațiunii”4 Craii de Curtea-Veche, la nivel lingvistic prin amalgamarea trivialului
cu prețiozitatea limbajului artistic, precum și la nivel tematic, prin recuperarea în
registru barbian a „unei naturi planetare ce se substituie naturei biologice, sociale
ori simplu umane, a eroului de roman obișnuit”5, semnalate de poet în articolul
său Răsăritul Crailor. Rezultat al unui melanj de realism istoric, romantism funciar
și subiectivism cu accente psihologice, cărora li se adaugă, ca un corolar,
decadentismul inerent, opera lui Mateiu Caragiale a generat o exegeză eterogenă,
datorată uneori și biografiei autorului considerat un dandy în spațiul literar
românesc. În acest sens, Pompiliu Constantinescu afirmă că „evocarea stranie de
inteligență și detracare, îmbinarea de poetic și trivial, pe care se țese acest mozaic
de covoare ornamentale care sunt Craii de Curtea-Veche mărturisesc un romantism
violent. […] Ce vibrează mai intens e lirismul scriitorului, puterea lui de a
atmosferiza subiectiv un aspect realist sau unul închipuit. […] Format din patru
capitole-mai just patru lungi poeme – Craii de Curtea-Veche sunt patru statice
tablouri; elementul de mișcare epică, de metamorfoză interioară, cu început,
creștere și prăbușire, cum îl pretind normele intime ale romanului, se refugiază
într-o singură ființă, a cărei viață se destinde pe propriile-i resorturi: tipul lui
Pirgu. Și acesta e încă violentat de antipatia d-lui Caragiale și prezentat ca un hâd
simbol de detracare urbană, produs bastard al unui mediu social în dezagregare.”6
În aceste circumstanțe, se poate vorbi de o integrare a Domnișoarei Hus în
aceeași sferă a orientalismului de tip balcanic, unde se încearcă accederea la
transcendent prin desprinderea de materie și anihilarea vitalismului acesteia.
Purificându-se prin „exhauțiune”, cum spune poetul despre personajele lui M.
Caragiale, sufletul eliberat poate regăsi astfel „perfecțiunile poliedrale”, acest
lucru fiind valabil și pentru Domnișoara Hus. Realul este astfel abstractizat în
favoarea creării unui mister total care presupune o etapă inițiatică, iar în aceste
condiții actul poetic se dovedește a fi „asimilabil unui act magic, unei hierofanii”7
specifice poeziei ezoterice.
Dacă la Barbu motivele thanatice potențează reintegrarea arhetipală prin
dislocarea spiritului de organic, manifestată prin dorința de extincție a
Domnișoarei Hus și propensiunea către transcendent tocmai prin refuzul
corporalității, chemarea morții în Craii... se dovedește a fi mai degrabă una
oraculară („masa noastră avea aerul unui ospăț de înmormântare”), prevestind
„amurgul crailor” și care indică declinul iremediabil, la care personajele se
raportează diferit. Spre exemplu, Pirgu, atât de legat de materialitate și viciu, se
apără cu toate mijloacele posibile de „chemarea morții”, prin descântece și ocări.

Barbu Cioculescu, Mateiu I. Caragiale, receptarea operei, Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2004, p. 106.
Ion Barbu, op. cit., p. 140.
6 Pompiliu Constantinescu, apud Barbu Cioculescu, op. cit., p. 108.
7 Nicolae Balotă, Euphorion: eseuri, București, Editura Cartea Românească, 1969, p. 137.
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Aici, depășirea blocajului ontologic se realizează prin cele trei hagialîcuri: călătoria
ca inițiere în lumea visului, sub semnul lui Pantazi, călătoria în veacurile de mult
apuse sub călăuzirea lui Pașadia și hagialîcul „în lumea care se viețuiește, nu în
aceea care se visează”, unde Pirgu are rol de îndrumător. Călăuză într-o lume
aflată sub semnul unei materialități covârșitoare, în care viciul devine coordonata
dominantă, Pirgu anulează orice posibilitatea de transcendere, refuză
dimensiunea onirică a existenței, devenind astfel simbol al decadenței burgheze și
al demonicului.
Barbu propune abordarea anagogică a textului matein, care abundă în
resurse de mitizare și care dezvăluie „existența unui plan ezoteric disimulat
dincolo de desfășurarea propriu-zisă a evenimentelor.”8 Mitizarea la nivelul
textului matein se manifestă și prin diferențele de registru stilistic ale eului artistic
(în același timp, empiric) al autorului, reprezentate prin „trecerile bruște de la
stilul înalt, hagiografic, de esență poematică, la stilul neutral al relatărilor faptice
(mai rar întrebuințat) și la stilul bufon, trivial și argotic.”9 Respectând această
tendință de mitizare, Barbu anulează treptat granița dintre lume și divinitate,
aceasta devenind accesibilă în final prin cunoaștere intuitivă sau prin magie, așa
cum se întâmplă în Nastratin Hogea la Isarlîk și în Domnișoara Hus. La baza
Domnișoarei Hus stă, după cum afirmă George Călinescu, „o vrăjitorie cu
psalmodii conjuratorii [...] care se ridică încetul cu încetul spre un fior astral, spre
un misticism theurgic.”10 Așadar, pentru recăpătarea statutului originar, a unei
forme mai pure, magia este văzută ca punte de „mediere între imanent și
transcendent: în ipostaza unei vitalități debordante, Domnișoara Hus atinge
absolutul prin trăirea dionisiacă (Dansul și dragostea), iar când această etapă a
Ființei s-a încheiat, recurge la un procedeu magic (Descântecul).”11 Revelația finală
este mijlocită prin osmoza principiului masculin cu cel feminin, focalizând
„organicul în eptagonul infinitei Identități”, după cum afirmă însuși poetul.
Barbu se singularizează tocmai prin încercarea de „a supune limbajului
ființa și nu invers” construind astfel o „meditație asupra ticluirii și aventurii
Ființei” întocmai cum percepe el Craii de Curtea-Veche. Astfel, Nastratin Hogea ar
configura Imaginea finală, utopică, născută din intersectarea personajelor mateine
și gravitând în jurul lui Pirgu, conținând întregul amalgam de viciu și burlesc:
„Lumile matematice sunt vizibil exterioare; numai elanuri somatorii virtuale,
acumulări și operații le leagă. Extremele bogății, onoruri, frumuseți și viții
atribuite de Mateiu Caragiale personagiilor sale sunt de aceeași natură cu
infinitatea de operații care ne dezleagă de-o lume de ființe algebrice, pentru un
Idem, ibidem, p. 102.
Ovidiu Cotruș, op. cit., p. 101.
10 George Călinescu, apud Marin Mincu, Opera literară a lui Ion Barbu, București, Editura Cartea
Românească, 1990, p. 295.
11 Idem, ibidem, p. 296-297.
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grad superior de transcendență.”12 În mod similar, universul Jocului secund este
unul structurat pe simetria spiritului matematic, în care sunt infuzate totuși fiorul
tragic al existenței telurice și neliniștea metafizică. Blocajul ontologic generat de
tragismul imposibilității accederii la transcendent prin depășirea datelor empirice
este dublat de germenele ezoteric care potențează reintegrarea în poemul Nastratin
Hogea la Isarlîk, unde cetatea Isarlîkului apare ca „reflectare în oglindă a Isarlîkului
real, a lumii românești impregnată de influențele orientale, care poartă toate
virtuțile oglindirii: puritatea, candoarea, existența atemporală, dar și neliniștea,
tinderea spre un mai înalt, jertfirea tragică pentru binele obștei. Poetul însuși
luminează pe deplin intențiile sale mărturisind că Isarlîkul este «...o Grecie, simplă
ipoteză morală, din care derivă o normă de civilizație și creație. Credeam a fi
recunoscut în pitorescul și umorul balcanic o ultimă Grecie...»”.13 Două teme mari,
Moartea și Somnul, neexploatate până atunci în integralitatea lor în opera
barbiană, dobândesc odată cu Nastratin Hogea la Isarlîk și Domnișoara Hus un
caracter fundamental și axiomatic pentru explorarea unor probleme existențiale.
Apetența poetului pentru descifrarea stărilor limită este o „reflectare evidentă a
formației sale științifice, […] predispoziție ce se cristalizează magistral în Oul
dogmatic (limita creat-increat, abordată și în poemul După melci), în Domnișoara Hus
(moarte-viață, nebunie-realitate) sau în Nastratin Hogea la Isarlîk (vis-realitate)”14.
Acest filon balcanic este explorat de foarte puțini autori în literatura
română, fapt ce ilustrează mai degrabă o tendință de orientare spre nucleul
occidental, însă prin autori precum Anton Pann, Ion Barbu și Mateiu I. Caragiale
se încearcă o redescoperire a componentei spirituale de factură orientală. În Craii
de Curtea-Veche, o primă conexiune cu lumea balcanică se realizează prin atribuirea
unui iz oriental Bucureștilor, imaginea acestora conturându-se în jurul unor
elemente specifice orientalismului, cărora li se substituie imaginea decadentă,
încărcată de moravuri a Bucureștilor de noapte: „Corabia aluneca încet spre
țărmurile lăudate ale mărilor elene și latine... O grecoaică ne zâmbea dintr-un
pridvor perdeluit de iasomie... ne fermeca lina tăcere din cimitirele turcești, albul
răsfăț al orașelor răsăritene tolănite ca niște cadâne la umbra cedrilor trufași,
lăsam să ne fure vraja albastră a Mediteranei, până când copleșiți de toropeala
cerului său de smalț și înăbușiți de vântul Libiei, ieșeam la ocean...”15. Această
imagine este dublată de trivialitate, grotesc și de limbajul de mahala, Bucureștiul
pendulând continuu nu doar între două paradigme culturale, clivaj datorat situării
Dan C. Mihăilescu, Ion Barbu – „gestul închis”, în Întrebările poeziei, București, Editura Cartea
Românească, 1989, p. 183.
13 Basarab Nicolescu, Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”, București, Editura pentru Literatură,
1968, p. 34.
14 Idem, ibidem, p. 41.
15 Pentru citatele mateine am folosit ediţia Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche, București,
Editura Jurnalul Național, 2009.
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acestuia la „Porțile Orientului”, ci și între două modalități de expresie: un limbaj
sentențios-artistic și unul trivial. Astfel, „suntem în Bucureștii semibalcanici,
semioccidentali, unde finețea cea mai înaintată se amestecă cu înjurătura și pofta
grosolană”16, autorul oscilând continuu între aceste două spații culturale (filonul
oriental, pe de-o parte, și cel occidental, pe de altă parte) în încercarea de a anihila
incongruențele dintre cele două, prin apel atât la modelul literar oriental, cât și la
paradigma occidentală.
Amalgamul de elemente alogene în literatura română, venite pe filiera
balcanică, dar și pe cea apuseană, se regăsește încă de la Dimitrie Cantemir în
scrierile sale. În acest sens, afirmația Adrianei Babeți cu privire la opera
cărturarului pare edificatoare și în cazul operei lui Mateiu Caragiale, cu toate că
unele elemente au un statut diminuat în structura celui din urmă. Astfel, opera lui
Dimitrie Cantemir se dovedește a fi de tip orientalist prin „apelul la alegorie ca
soluție de atingere a unui extrem abstract printr-un extrem concret”, prin
„prodigalitatea ornamentală, luxurianța paroxistică a formei”, „preeminența
poeticului asupra prozei”17 ori prin înclinația spre ludic și parodic, în vreme ce
caracterul occidental se resimte prin apelul la rațiune și la un „activism eficient și
pragmatic.”18 Numeroși autori sesizează predilecția autorului Crailor... pentru
exprimare sentențioasă, ilustrată cu precădere prin inserarea unor serii sinonimice
care să amplifice discursul narativ, prin substituirea unor franțuzisme cu lexeme
neaoșe („pâră”, „zâzanie”) și prin expresiile savuroase de mahala; acestora li se
adaugă caracterul de prozopoem al operei, precum și posibilitatea interpretării în
cheie alegorică a finalului.
Viziunea barbiană din ciclul balcanic se dovedește a fi complementară celei
din Craii de Curtea-Veche, în sensul că Barbu stabilește un spațiu bine delimitat, ale
cărui granițe sunt stabile și neechivoce, spre deosebire de spațiul flexibil și fluid
conturat de Mateiu Caragiale. Pe același tipar de complementaritate se
construiește și coordonata temporală, care la Barbu este neprecizată. Aflat „la
mijloc de Rău și Bun”, Isarlîkul dinamitează dialectica rău-bun, pe care le conține
osmotic, prefigurând astfel echilibrul, simetria și perfecțiunea geometrică. Basarab
Nicolescu precizează că „orice oscilație în timp ar distruge echilibrul ideal, din
care se degajă acea insondabilă candoare a locuitorilor Isarlîkului, care se mișcă în
beția unui «singur vin:/ Hazul Hogii Nastratin»”19. Nastratin Hogea devine
prototip al orientalității, din a cărui dorință de propensiune spre absolut și jertfire
pentru binele obștesc ia naștere filonul tragic, explorat pentru prima dată în

Barbu Cioculescu, op. cit., p. 129.
Adriana Babeți, Bătăliile pierdute – Dimitrie Cantemir, strategii de lectură, Timișoara, Editura
Amarcord, 1998, p. 54-55.
18 Idem, ibidem, p. 75.
19 Basarab Nicolescu, op. cit., p. 94.
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poetica barbiană prin aducerea în prim plan a motivelor thanatice, odată cu
Nastratin Hogea la Isarlîk și Domnișoara Hus.
În drumul parcurs către Moarte, Domnișoara Hus se află sub semnul unei
decrepitudini fizice care alimentează dezagregarea sa: „Și grumajii tăi umflați/ (Ca
șerpi tari, cocliți de bale,/ Mai cocliți ca șerpii frați/ Din fântâni municipale)/ Și
picioarele în coji,/ Numai noduri, numai dâre”. În Răsăritul Crailor, Barbu atestă
autenticitatea acesteia, ea fiind corelată cu Pena Corcodușa. Pena, personaj
episodic în Craii..., este devorată lăuntric de o energie sălbatică prefigurată ca o
forță nimicitoare care irumpe la vederea celor trei (Pantazi, Pașadia și
povestitorul), iar înfățișarea sa fizică indică o forță devoratoare: „Bătrână și
veștejită, cu capul dezbrobodit și numai zdrențe toată, cu un picior desculț, ea
părea în turba-i cumplită o făptură a iadului.” Crizele ei de beție, care aveau loc
noaptea, o transfigurau pe aceasta, conferindu-i acest aspect diabolic, sălbatic și
senil, dar în același timp ceva „mistic, ecvestru” care generează celor trei o plăcere
deosebită. Pena este, în același timp, cea care în criza ei în care se abate cu o serie
de ocări asupra celor trei, li se adresează cu termenul de „crai”, care îi va însoți
„până în apoteoza imaginară de dincolo de mormânt.”20 Deși atât Domnișoara
Hus, cât și Pena par a fi întrupări din alte veacuri, incompatibile cu prezentul,
identitățile celor două personaje nu se suprapun total, ci converg mai degrabă spre
un singur punct: „Amândouă, se pare, au dănțuit în veacuri diferite: săltăreț,
pierdut sau lunatic cu cavaleri guarzi muscali ori rotunde pașale.”21 În Protocol al
unui club Mateiu Caragiale, Corcodușa este descrisă ca o „floare aspră de maidan”
„fumegând pe Curtea-Veche, la pangar, într-un bordei”, iar sufletul ei, disociat de
trup, „e în Rusia,/ La un orb mormânt de raze, prins în Cavalerul Guard”,
desprinzându-se de materialitatea grea, covârșitoare.
Apoteoza crailor din final este dublată în planul operei de cea a Penei,
după cum remarcă criticul Ovidiu Cotruș: „În visul povestitorului, Craii oferă o
reprezentație soteriologică, impusă de rațiuni estetice ale povestirii. Adevăratul
sens spiritual al cărții se deslușește din pătimirile și din moartea izbăvitoare a
Penei Corcodușa. […] duioșia extatică din privirea Penei Corcodușa în ceasul din
urmă strecoară o rază de speranță într-un univers pe care-l cotropește, treptat,
întunericul.”22 Prin această afirmație, criticul dinamitează mențiunile anterioare
ale unor critici precum Tudor Vianu sau Pompiliu Constantinescu, conform cărora
sfârșitul Penei ar fi unul lamentabil, rezultat al unei vieți petrecute în desfrâu,
sugerând că aceste constatări sunt consecințele unei suprapuneri brutale a
destinului Penei peste acela al Domnișoarei Hus; în acest sens, putem conchide că
asocierile celor două personaje sunt îndreptățite, însă caracteristicile lor nu
Ovidiu Cotruș, op. cit., p. 130.
Ion Barbu, op. cit., p. 139.
22 Barbu Cioculescu, apud Ovidiu Cotruș, op. cit., p. 175.
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interferează până la anihilarea individualității acestora, fiecare dintre ele păstrând
atributele proprii.
În Craii de Curtea-Veche întâlnim multiple raporturi dialectice, Tudor Vianu
constatând apetența autorului pentru maniheism, pe care îl aplică asupra
personajelor. Astfel, „ce este nobil și trufaș este bun; ce este plebeian și laș este rău.
Acest maniheism moral, în spiritul nu numai al lui Gobineau, dar și al lui
Nietzsche, se rezolvă în apoteoza visului gnomic de la sfârșitul cărții...”23.
Antinomiile care polarizează Craii de Curtea-Veche (raportul Pașadia – Pirgu, cel
dintre Ilinca Arnoteanu și surorile ei depravate) se regăsesc și în povestirea lui
Pantazi, care reconstruiește povestea Penei și dragostea înflăcărată dintre aceasta
și Leuchtenberg: dihotomia dintre cei doi se relevă încă de la început, ea fiind o
„fată de mahala, nu prea tânără” iar el „Făt-Frumosul în ființa căruia se
răsfrângeau, întrunite, strălucirile a două cununi împărătești.” Moartea lui pune
capăt în mod tragic iubirii lor și generează răzvrătirea Penei, prăbușită și ea
asemeni celor din „semeața seminție”, neputincioasă în fața datului existențial. În
acest caz, de descumpănire și nebunie profundă, moartea este cea care mediază
reunirea cu iubitul ei și implicit regăsirea de sine.
În aceeași direcție funcționează și reintegrarea în Înalt a Domnișoarei Hus,
destinul său relevându-i-se într-un moment de descumpănire totală, prin
parcurgerea unor etape preliminare, orice salt în metafizic refuzându-i-se: „Hăt la cel/
Vânăt cer/ Împăcat la sori de ger,/ Unde visul lumii ninge,/ Sub târzii vegheri de
smalț,/ Orice salt îndrăznit.” Dematerializarea are și aici valoare cathartică,
anunțând nunta cu ibovnicul ei, Domnișoara Hus refuzând frenezia orgiastică a
trăirii din începutul baladei. Prin urmare, spiritualizarea „cenzurează elanul
vitalist”, dar abstragerea din efemer și din organic nu presupune neapărat refuzul
realității, ci mai degrabă al contigentului.24
Dar, dacă în cazul Domnișoarei Hus avem de-a face cu o ieșire din lumea
terestră în metafizic, la Mateiu Caragiale nu se poate vorbi de o experiență a ieșirii
efective din timp, ci mai degrabă de „bucuria estetică de a redescoperi în
reprezentările sale (hagialîcul lui Pantazi) imaginea arhetipală a unui fenomen
determinat”25, personajele sale fiind conștiente că iluzia creată de ei este destinată
destrămării. În plus, Pirgu este reprezentant al prezentului, întrucât nu poartă în
el, precum celelalte personaje, reminiscențele trecutului și opune viziunilor
himerice ale celorlalți realitatea degradată: „– Ia mai lăsați, nene, ciubucele astea,
ne întrerupea sastisit Pirgu, să mai vorbim și de muieri.” Craii îi atestă acestuia
rolul de călăuză în cel mai frecvent dintre hagialîcuri, într-o lume „nebănuită, cu
blestemății la cari de n-aș fi fost în ființă martor și le-aș fi auzit de la altcineva, le-aș
Tudor Vianu, apud Alexandru George, Mateiu I. Caragiale, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 127.
Dan C. Mihăilescu, op. cit., p. 187.
25 Ovidiu Cotruș, op. cit., p. 145.
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fi crezut că țin de tărâmul născocirii”, după cum relatează povestitorul. Caracterul
singular al operei lui Mateiu Caragiale reiese tocmai din interferența unor
elemente alogene care reușesc să se sincronizeze, din posibilitățile multiple de
explorare ale scrierii și din limbajul dihotomic care polarizează întreaga operă,
fără a-și nega însă afinitățile cu un autor sau altul din literatura de până atunci.
Afirmația lui A. E. Baconsky, care îi atribuie anumite conexiuni cu Macedonski,
pare relevantă în acest sens: „În orice caz, în literatura noastră el se înrudește
oarecum cu Macedonski – și nu numai în contingența obsesiei genealogice. E o
falsă mizantropie care le consumă, un fals cabotinism, o falsă emfază și o autentică
inadaptare. Dar dincolo de toate aceste înrudiri, Mateiu Ion Caragiale este el însuși
într-un grad în care puțini reprezentanți ai scrisului nostru au reușit să fie.”26
Raportul dialectic pe care l-am menționat anterior se regăsește și în
Nastratin Hogea la Isarlîk, unde asceticului Hoge, care își devorează trupul și refuză
organicul (singularizându-se și realizând întoarcerea în sine astfel), i se opune
pașa, reprezentant al opulenței și al plăcerilor materiale ale lumii orientale. Deși
Nastratin este invitat să descindă în materialitatea și abundența cetății, acesta
refuză, „nu din dispreț sau ignorare, ci pentru că eficiența acțiunii este posibilă
într-un singur mod, în accepția lui Ion Barbu: dezvoltarea spiritului din el însuși,
prin jertfirea sa succesivă, ceea ce îi asigură permanența, identitatea sa în timp:
Sfânt trup și hrană sieși, Hagi rupea din el.”27
În concluzie, poetica barbiană întâlnește, într-un anumit punct,
orientalismul decadent al „antiromanului” matein, precum își găsește și
corespondenți în personajele Crailor: „într-o înnoptată arătare a precupeței Pena”
sau într-un Pirgu „centru fictiv și buf”. Dincolo de aceste trăsături comune, opera
celor doi își păstrează independența, creând fie o poetică „apodictică, axiomatică,
legată ferm de fibra încordată a semnului exclamativ”28, fie o „ficțiune
memorialistică, a confuziei intenționate dintre eul artistic și eul empiric al
scriitorului.”29
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MIHAELA TOMA
FALDURI ŞI OGLINDIRE

În opera lui Ion Barbu, diverşi autori sunt redescoperiţi prin intermediul
intertextualităţii, dar probabil cea mai remarcabilă apariţie îi aparţine lui Edgar
Allan Poe. Barbu şi-a făcut publică admiraţia faţă de Poe în multiple interviuri,
numărându-l printre autorii săi preferaţi şi mărturisind că autorul constituie
singura sa „evlavie”. Cum l-a influenţat Poe pe poet şi cum a folosit Barbu scene şi
portrete din opera bostonianului în creaţia sa urmează a fi văzut.
O temă recurentă în textele lui Poe este dualitatea umană. William Wilson,
un asemenea exemplu, este un personaj, care de-a lungul vieţii se întâlneşte cu un
vechi coleg de şcoală care-i poartă numele şi prezintă aceleaşi trăsături. Până la
sfârşit, tizul se dovedeşte a fi o reprezentare a conştiinţei lui Wilson. William
reuşeşte să-şi distrugă conştiinţa, anihilându-se astfel pe sine. Într-o altă povestire a
lui Poe, Prăbuşirea casei Usher, regăsim o altă metodă de reprezentare a dualităţii şi
anume prin motivul gemenilor. Roderick şi Madeline Usher sunt ultimii
descendenţi ai familiei, cu un fizic şi o fire comună, fapt firesc în cazul gemenilor.
Cei doi îşi găsesc sfârşitul împreună. Dispariţia numelui Usher aduce cu el
prăbuşirea casei, care pare susţinută de cei ce locuiesc în ea. Această dualitate
ilustrează fundamentul creaţiei barbiene. Unicitatea creaţiei lui Ion Barbu constă
în împletirea firii artistice a poetului cu gândirea matematicianului, care mizează
atât pe concret, cât şi pe abstract. Datorită contopirii acestor două dimensiuni ale
personalităţii lui Ion Barbu, avem numeroase elemente matematice şi ştiinţifice
prezente în poezia acestuia.
În poezia Falduri, care are ca dedicaţie „pentru William Wilson”, avem o
rescriere a scenei ultime din povestirea William Wilson, de Edgar Allan Poe.
Trebuie însă menţionat faptul că acţiunea din text nu este preluată exact, ci
perspectiva este una diferită. Însemnătatea oglinzii în această povestire este
probabil motivul pentru care Barbu a fost atras de ideea unei intertextualităţi. În
Joc Secund am fost obişnuiţi cu motivul oglinzii care reflectă adevărul, subliniindu-se
faptul că „prin oglindă lumea intră în «mântuit azur»”1. În Falduri, Barbu duce mai
departe motivul oglinzii şi, odată cu el, al jocului secund, alăturând elemente
acvatice, precum: „apelor de gală”, „hidra mea”, „cast hidrofil”, „maree”, „pielea
ta marină”, „scrisul apei”2. Diferenţa dintre originalul William Wilson şi cel al lui
Alexandru Ciorănescu, Ion Barbu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 75.
Pentru citatele din creaţia barbiană am folosit ediţia Ion Barbu, Versuri şi proză, Ediţie îngrijită,
prefaţă şi tabel cronologic de Dinu Pillat, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
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Barbu este următoarea: cel din urmă distruge oglinda. Motivul din spatele acestei
diferenţe ar putea fi cel propus de Tudor Vianu: „În acest înţeles putem spune că
William Wilson sfâşiind oglinda este poetul însuşi în luptă cu propria lui
inteligenţă”3. Această accepţiune este o extensie a ideii originale, de conştiinţă, iar
„noul William Wilson, tragica nălucă a poetului, dedublare a conştiinţei sale
pierdute în regiunea solitară a ideilor pure.”4
Deşi există numeroase diferenţe de perspectivă, care atestă originalitatea
lui Ion Barbu, se pare că poetul român a adoptat anumite tendinţe ale lui Poe, pe
lângă motivele oglinzii şi ale dualităţii. Una din aceste tendinţe este prezenţa unui
indiciu sau a unei chei, care ajută la descifrarea operei. La Poe, aceste indicii sunt
cuvintele scrise cu italice. În William Wilson, cuvintele: „altfel”, „altfel decât în
şoaptă”, „el”, „şi şoapta lui stranie ajunsese ecoul însuşi al glasului meu”, „cheia”,
„în şoaptă”, „zadarnic fugeam” duc la ideea că tizul este conştiinţa lui Wilson. În
schimb, în cazul lui Barbu, cheia poeziei este constituită de următoarele două
versuri: „Valuri frânte, gemene/ Ruptură de cremene”. În aceste versuri, valurile
frânte joacă rolul oglinzii, al jocului secund, iar cuvântul „gemene” subliniază acea
dualitate specifică şi, în fond, tema centrală a lui William Wilson. Versurile "Un glas
din ceruri cere: – Dacă/ Ai face-oglinzile să tacă?” ridică o întrebare: dacă nu ar
exista un joc secund, dacă adevărul nu ar mai fi relevat?
Considerat de critici ca fiind cel mai dificil text al lui Barbu, Veghea lui
Roderick Usher este la prima vedere o depărtare de sfera poetică. Însă, la o analiză
mai atentă, observăm că lipsa totală a naraţiunii şi abundenţa de descriptivism fac
din text unul tipic barbian, dezamăgitor pentru cei care se aşteptau la o poveste
captivantă, precum Prăbuşirea casei Usher a lui Edgar Allan Poe. Dacă Falduri se
rezumă strict la preluarea unui cadru din William Wilson, în Veghea lui Roderick
Usher avem parte de o intertextualitate mai complexă, care preia elemente atât din
povestirea de unde provine numele din titlu, cât şi din Manuscris găsit într-o sticlă
şi Colocviul dintre Monos şi Una5. După cum am menţionat mai devreme, Roderick
Usher constituie o jumătate dintr-un întreg, geamăna sa fiind de fapt doar o alta
faţetă şi nu un personaj de sine stătător.6 Însă în Veghea lui Roderick Usher accentul
nu se plasează pe cei doi, ci pe edificiu. După cum ne-a obişnuit Ion Barbu,
perspectiva este schimbată. Dacă în opera originală casa era pe teren drept, acum
se situează într-o vale. De asemenea, atenţie deosebită este acordată lacului de
lângă casă, care în textul lui Poe este un heleşteu. Acest fapt se datorează jocului
Tudor Vianu, Ion Barbu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 57.
Idem, ibidem.
5 Vezi Edgar Allan, Masca Morţii Roşii: schiţe, nuvele, povestiri 1831-1842, Traducere de Liviu Cotrău,
Diana Cotrău, Mihu Dragomir, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Liviu
Cotrău, Iaşi, Polirom, 2003.
6 Ioana Em. Petrescu, Ion Barbu şi poetica postmodernismului, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1993, p. 189-190.
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secund, care are rolul de a reliefa adevărata natură a casei, de a-i revela misterul.
Ion Barbu chiar face aluzie la acest lucru, spunând într-o scrisoare către Nina
Cassian: „Cea mai bună pagină ce-am scris este, cum ţi-am spus, Veghea lui
Roderick Usher. Nu din cauza perversităţilor de acolo, dar în vederea adevărului
care izbuteşte să se exprime.”7
Referindu-ne la subtitlul operei, Parafrază, acesta nu se referă strict la faptul
că povestirea lui Poe este parafrazată în text, ci mai mult de atât, însăşi Prăbuşirea
casei Usher cuprinde o parafrază, deoarece în cadrul ei avem o poezie scrisă de
Roderick, intitulată Palatul cu fantome. Nu este un secret faptul că, de foarte multe
ori, Poe folosea personaje cu caracter autobiografic. Este şi cazul lui Roderick
Usher, care este o reprezentare a artistului, care suferă pentru opera sa (are
simţurile foarte ascuţite şi orice exces îl supără). Atunci când plasează edificiul
Usher într-o vale, precum se întâmplă şi în poezia lui Roderick, Barbu nu doar
alege poezia şi atmosfera în defavoarea naraţiunii lui Poe, ci produce o parafrază
extinsă, ajungându-se la o mise en abyme.
Structura „lac silabic” îşi are rădăcina în finalul povestirii lui Edgar Allan
Poe. În timp ce naratorul îi citeşte povestea fictivă a lui Lancelot Cunning lui
Roderick Usher, se exprimă astfel: „De-abia rostiseră buzele mele aceste silabe…”.
De asemenea, în punctul culminant al operei, când Lady Madeline apare la uşă,
personajul principal spune despre Usher că „şi rosti cu glas tare aceste silabe”.
Aceste silabe reprezintă adevărul inevitabil, care urmează a ieşi la suprafaţă. Ele
prevestesc revelarea, iar lacul lui Ion Barbu este silabic pentru că el produce jocul
secund, dezvăluie adevărul pur, absolut.
Opera are o structură bizară, fiind împărţită în două părţi, care sunt
delimitate prin diferenţe de grafie. Cele două se diferenţiază şi prin stilul de
scriere, prima jumătate fiind de natură descriptivă, iar a doua jumătate fiind scrisă
sub formă de dialog sau monolog. Această structură poate fi un alt mod de
subliniere a dualităţii sau, mai mult de atât, o extensie a temei androginului, motiv
recurent în opera barbiană. Atât Monos şi Una, cât şi Roderick şi Madeline
constituie reprezentări ale acestui mit, dacă nu în accepţiunea originară a lui Poe,
atunci, în Veghea lui Roderick Usher, ca urmare a unei viziuni inverse a autorului.
Au existat discuţii cu privire la meritul ce trebuie acordat lui Ion Barbu
pentru aceste scrieri, dacă ele au valoare de sine stătătoare sau constituie o simplă
critică literară la adresa unor povestiri ale lui Poe. Trebuie mărturisit că, în ciuda
valorii incontestabile a operei bostonianului, Barbu îşi cultivă propriul stil, propria
viziune şi o cu totul altă atmosferă în opera sa, care aduce cadrele lui Edgar Allan
Poe într-o lumină cu totul şi cu totul diferită.

7

Ion Barbu, op. cit., p. 148.
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GIANINA HANEŞ
BARBU – PHILIPPIDE: ÎNTRE ESENŢĂ ŞI INFLUENŢĂ

Ion Barbu şi Alexandru Philippide sunt două exemple edificatoare în
susţinerea tezei conform căreia un poet nu poate fi încadrat cu exactitate într-un
singur curent literar. Astfel, deşi Barbu este considerat de către exegeză poet
modern prin excelenţă, iar Philippide poet neoromantic, există o serie de afinităţi
între cei doi poeţi atât la nivelul operei poetice, cât şi la nivelul ideilor generale
despre artă.
Putem identifica unele conexiuni între modul de a se raporta la poezie al
lui Barbu şi cel al lui Philippide. Acesta din urmă pune în lumină importanţa
expresiei pentru exprimarea gândirii poetice: ,,Expresia deci dă valoare poeziei cel
puţin tot atâta cât şi ceea ce este exprimat”1. Deşi clară, echilibrată, logică la nivelul
expresiei, poezia lui e adesea obscură la nivelul semnificaţiei. După cum el însuşi
notează, ,,[l]impezimea nu este o condiţie esenţială pentru buna calitate a unei
poezii”2, deci poezia ermetică a lui Ion Barbu nu poate fi considerată o poezie de
slabă calitate, deoarece o poezie ca Riga Crypto şi lapona Enigel trezeşte în mintea
cititorului o serie de imagini succesive: ,,o succesiune de ecouri, dar nu perfect
identice unul cu altul”3. Cu toate acestea, în viziunea aceluiaşi Philippide, Nunta
Zamfirei a lui George Coşbuc, deşi este o creaţie poetică limpede, lipsită de mister,
nu este mai puţin valoroasă în raport cu poezia barbiană.
Ermetismul lui Barbu poate fi înţeles prin asocierea lui cu admiraţia
barbiană pentru poetul francez Mallarmé. Principiul poeticii mallarmeene ,,[a]
numi un lucru înseamnă a suprima trei sferturi din plăcerea poemului” a devenit
un adevărat crez pentru Ion Barbu care reuşeşte în special prin volumul Joc secund
să creioneze poezii abstracte, greu de descifrat datorită utilizării cuvintelor de
specialitate matematică sau atribuirii acestora unor sensuri noi. Admiraţia pentru
Mallarmé o întâlnim şi la Philippide, care în Scurtă introducere la Stéphane
Mallarmé4 vorbeşte despre unicitatea poetului francez în arta sugestiei. Mai mult,
Philippide asociază poezia lui Ion Barbu cu principiile poetice mallarmeene în
articolul Ion Barbu: Joc secund: ,,Poezia lui Barbu nu se poate defini decât prin
aluzii, prin sugestii, prin aproximaţii. Nicăieri nu este mai nimerită exclamaţia lui
Mallarmé: «Suggérer, voilà le rêve…»”5. Edificatoare în acest sens este poezia Din
ceas, dedus care deschide volumul Joc secund şi care reflectă în versurile ei viziunea
Alexandru Philippide, Scriitorul şi arta lui, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 178.
Idem, ibidem, p. 185.
3 Idem, ibidem, p. 183.
4 Idem, ibidem, p. 337.
5 Idem, Consideraţii confortabile: fapte şi păreri literare, Bucureşti, Editura Eminescu, 1970, p. 44.
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lui Barbu asupra sensului poeziei şi a rolului poetului: cântecul poetului rămâne
,,ascuns”, întrucât poezia pură nu li se dezvăluie decât iniţiaţilor, celor care se
străduiesc să-i descifreze simbolurile. O asemenea poezie (comparată cu marea
care îşi ascunde meduzele sub valurile verzi) constituie ţelul estetic barbian.
Nicolae Balotă încadrează poezia lui Barbu în sfera hermetismului, iar pe cea a lui
Philippide în sfera hermeneuticii, punând în lumină modurile specifice de
ambiguizare a liricului. Astfel, creaţia poetică barbiană ,,manifestă predilecţii
pentru o matematizare, sau o abstractizare a realului”6, limbajul fiind principala
cale înspre crearea misterului, iar poezia hermeneutică a lui Philippide este ,,o
relevare (o apocalipsă) a unei psihologii abisale”7, discursul poetic fiind
ambiguizat tocmai de acea ,,propensiune spre iraţional”8. Philippide analizează
conceptul de obscuritate la nivelul poeziei, afirmând: ,,Nu spun că o poezie
trebuie să fie greu de înţeles, obscură”9. Astfel, el delimitează poezia obscură de
poezia care te îndeamnă la descifrare, care îţi aţâţă curiozitatea și simţurile prin
faptul că nu se lasă revelată la prima citire.
Îmbrăţişând admiraţia lui Mallarmé pentru arta care ,,nu deschide porţi
largi. Întredeschide.”10, Philippide se apropie şi mai mult de Ion Barbu, prin
tendinţa acestuia din urmă de a face cât mai obscură sugestia, prin aluzii. Astfel,
referitor la poeziile lui Barbu, putem observa numărul mare de interpretări diferite
ale aceluiaşi poem, fiecare având argumentele ei, şi, la fel ca şi la Mallarmé,
concluzionarea bazându-se pe aproximaţii şi presupuneri. Nicolae Manolescu
atrage atenţia asupra multiplelor interpretări ale poeziei Mod, comparând propria
sa viziune cu cea a lui Tudor Vianu. Dacă acesta din urmă vede în Mod descrierea
unui oraş contemplat de sus, Nicolae Manolescu consideră că eul liric priveşte de
fapt ,,o frescă, o pictură murală bisericească”11. Deci, afirmaţiile lui Philippide
despre poezia încifrată mallarmeană sunt valabile şi în acest caz: ,,Din două
sensuri care ţi le oferă poţi alege unul. Dar le poţi primi pe amândouă; şi, din
alăturarea lor, un al treilea, poate, se va desprinde.”12
Pe lângă sugestie şi aluzie, un punct comun al poeziilor lui Barbu şi
Philippide este vocea impersonală a lirismului. Astfel, Philippide evită în poeziile
sale să utilizeze pronumele ,,eu”. Multe dintre poeziile lui nu sunt scrise la
persoana I, preferându-se vorbirea la persoana a II-a, precum în poemul Berceuse –

Nicolae Balotă, Euphorion: eseuri, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1999, p. 137.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, ibidem.
9 Alexandru Philippide, Consideraţii confortabile: fapte şi păreri literare, ed. cit., p. 339.
10 Idem, Scriitorul şi arta lui, ed. cit., p. 340.
11 Nicolae Manolescu, Poeţi moderni, Braşov, Editura Aula, 2003, p. 152.
12 Alexandru Philippide, Scriitorul si arta lui, ed. cit., p. 340.
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,,Ţi-e sufletul – cum se frământ-un vânt/ Te-alungi pe tine singur c-un cuvânt”13 –
sau adoptarea exprimării sub forma unei balade precum în Balada vechii spelunci,
tot ca modalitate de impersonalizare a discursului liric. Nicolae Balotă observă
faptul că, deși Philippide promovează o poezie a afectelor, a trăirilor, ,,își îngăduie
foarte rar slăbiciunea confesiunilor lirice”14. Refuzul eului liric de a se confesa este
subliniat într-un mod ironic, sfidător de către poet în Incomunicabilul, el afirmând:
,,Mai este/ Până s-aveţi din miezul meu vreo veste”. În ceea ce-l priveşte pe Ion
Barbu, putem observa de asemenea o metamorfozare a eului liric tradiţional în
special în ciclul ermetic, care contribuie decisiv la complicarea sintaxei. Ioana Em.
Petrescu vorbeşte în acest sens despre o ,,ambiguizare a raportului personal –
nonpersonal”15 pe care o putem identifica de exemplu în poezia Lavă, în care prin
acest raport se realizează metamorfozarea eului. Impersonalizarea lirismului la
Barbu ţine de viziunea lui asupra poeziei ca o continuare a geometriei și de
respingerea ,,poeziei leneșe”, o poezie sinceră, facilă. Impersonalizarea e utilizată
de Philippide pentru accentuarea ideii detaşării sufletului de sine, idee exprimată
de poet în Romanţă: ,,Şi sufletul mă doare – ca un trup!/ Din mine-aş vrea să-l scot şi
să-l omor”, iar de către Barbu din dorinţa de ambiguizare a textului poetic sau
graţie raportării permanente a poeziei sale la geometrie, utilizându-se o serie de
termeni nefamiliari cititorului: ,,durerea divizată” (Timbru), ,,Nadir latent” (Din
ceas, dedus)16.
În ciuda acestor trăsături ale liricii barbiene care-l apropie pe poet de
modernism, dar şi de scriitorii simbolişti gen Mallarmé sau Rimbaud, poeziile lui
Ion Barbu păstrează o tentă neoromantică, cel mai adesea evidenţiată prin
abordarea visului ca motiv dominant. Salut în Novalis17 este articolul în care Ion
Barbu îşi exprimă admiraţia faţă de modul lui Philippide de a se raporta la poezie,
faţă de acel romantism de tip novalisian al poetului. Adeziunea lui Barbu la
neoromantism se reflectă într-o oarecare măsură în poeziile acestuia însă, aşa cum
observă şi Marin Mincu, ,,geometria ca şi perfecţiunea augustă a versului sunt […]
tentative exterioare de înfrângere a fondului romantic.”18. Peisajele cu tentă
romantică descrise de eul liric barbian sunt creionate prin intermediul unor
metafore impregnate cu termeni matematici: ,,Suflete-n pătratul zilei se conjugă”,

Pentru citarea versurilor lui Alexandru Philippide am folosit ediția Poezii – Proză, Postfaţa şi
bibliografie de Andrei Roman, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
14 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, Bucureşti, Editura Minerva,
1976, p. 152.
15 Ioana Em. Petrescu, Ion Barbu şi poetica postmodernismului, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1993, p. 56.
16 Pentru citarea versurilor barbiene am folosit Ion Barbu, Versuri şi proză, Ediţie îngrijită, prefaţă şi
tabel cronologic de Dinu Pillat, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
17 Idem, ibidem, p. 178-181.
18 Marin Mincu, Opera literară a lui Ion Barbu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1990, p. 100.
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spune eul liric în Poartă, descriind un răsărit marin. La fel se întâmplă și în Paralel
romantic, unde poetul stilizează un peisaj al cărui centru este reprezentat de un
,,vechi burg” descris în amurg: ,,Stingi cuburi, șubrede, intrate/ De case roșii,
zaharate;”.
Adeziunea lui Barbu la romantism poate fi mult mai bine analizată prin
raportare la eminescianism sau, mai exact, la eminescianul Hyperion care își are
dublul în poezia lui Barbu – Riga Crypto și lapona Enigel. Atât Luceafărul, cât și
această poezie barbiană au ca temă principală iubirea dintre două făpturi diferite
provenite din lumi diferite (doar că rolurile sunt inversate): astrul și fiinţa umană
(feminină) pe de-o parte, ,,regele ciupearcă” –reprezentant al lumii vegetale – și
lapona Enigel – fiinţa feminină care stă sub semnul gândirii, al intelectului, pe de
altă parte. Hyperion, lapona Enigel sunt simboluri ale exilului în absolut, ambii
fiind superiori din punct de vedere spiritual, intelectual, dar condamnaţi la
singurătate. Ideea geniului însingurat, exilat în absolut nu o întâlnim doar în
poeziile romantice eminesciene sau în poeziile barbiene cu tentă neoromantică
(eminesciană), ci și în poeziile lui Philippide. De data aceasta însuși eul liric apare
în ipostaza unui Hyperion exilat: ,,Dar pân-atunci, misterios și mut,/ Rămân un
exilat în absolut” (Incomunicabilul). Acest exil în absolut al eului simbolizează de
fapt condiţia creatorului, a poetului însuși: ,,După cum, în mitosul eminescian,
Luceafărul figurează geniul poetic, tot astfel […] în poezia lui Philippide condiţia
poetului este figurată prin proiecţiile exilului în absolut”19.
Atitudinea lui Barbu faţă de curentele literare/culturale ale vremii
respective are un numitor comun cu cea a lui Philippide. Acest lucru este
demonstrat prin poziţia lor antiavangardistă, ambii respingând ideile și
manifestele avangardelor numite edificator de Philippide ,,dezagregări spirituale
îndeosebi în literatură”20. Singurul lucru pe care Barbu îl apreciază la acestea este
,,întoarcerea în trecut și reînnodarea unei legături cu romantica”21, iar Philippide
admiră ,,valoarea inconștientului și a visului în creaţia poetică”22. Pentru
Philippide, care promovează o poezie ,,finită” – ,,Infinitul nu este, nu poate fi
element de artă.”23 –, toate ideile revoluţionare ale avangardelor – de a depăși
orice limită, de a tinde spre infinit – sunt nefondate și nepoetice. În ceea ce-l
privește pe Barbu, dezaprobarea nu se întinde doar asupra avangardelor literare,
ci asupra oricărei poezii care se încadrează în conceptul de ,,poezie facilă”,
incluzând poezia simbolistă. Poezia leneșă, precum cea argheziană pe care Barbu o
acuză în articolul Poetica domnului Arghezi, se caracterizează printr-o ,,așezare

Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, ed. cit., p. 11.
Alexandru Philippide, Consideraţii confortabile: fapte şi păreri literare, ed. cit., p. 333.
21 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, ed. cit., p. 72.
22 Idem, ibidem, p. 131.
23 Alexandru Philippide, Consideraţii confortabile: fapte şi păreri literare, ed. cit., p. 345.
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mozaicală după o foarte primitivă preocupare de culoare”24, nefiind decât
,,potrivire de cuvinte”25. Configurarea unei antipoezii la Philippide nu este opusă
celei a lui Barbu, întrucât și Philippide se declară împotriva oglindirii realităţii în
poezie, fiind partizanul transfigurării realităţii prin vis, inconștient.
Compatibilitatea ideilor despre poezie ale celor doi poeţi este dublată de o
compatibilitate la nivelul expresiei poetice. Putem observa încă de la o primă
răsfoire a volumelor de poezii faptul că Barbu nu este un adept al versificaţiei
spontane, acordând o grijă deosebită formei. În concepţia lui, poezia este
rezultatul unor elaborări riguroase, idee pe care o putem din nou opune poeziei
leneșe care e, după cum am subliniat deja, o ,,potrivire de cuvinte”. Și la
Philippide observăm atenţia acordată expresiei poetice, el susţinând că ,,[t]radiţia
versului românesc este întemeiată pe ritm și pe rimă”26, reguli intrinseci operei
lirice, a căror ignorare ar afecta procesul de transmitere a ideilor, a sentimentelor.
Conexiunile dintre Ion Barbu şi Alexandru Philippide nu se opresc la
nivelul concepţiilor, ci pot fi identificate şi în ceea ce priveşte construirea propriuzisă a poeziilor. Astfel, putem observa prezenţa motivului oglinzii în ambele opere
poetice. În Astralis, poezie aparţinând lui Philippide, eul liric se adresează în mod
direct oglinzilor, numindu-le mai întâi ,,adânci firide fără fund”, metaforă care
sugerează prăbuşirea în neant, într-un timp steril, dar şi în imaterialitate totodată,
căci în oglinzi se află ascunse,,statui de stafii”, dar şi ,,năluca vremii de odinioară”.
Prin următoarea metaforă asociată oglinzilor, ,,mari ochi pustii”, eul liric
sugerează tocmai imposibilitatea de a vedea, idee pe care o regăsim de mai multe
ori în poezie prin sintagme ca,,negurile iernii”, ,,drumuri care vin de nicăieri”,
,,enormă harfă nevăzută”. În ceea ce priveşte poezia lui Barbu, Mitul Oglinzii este
o constantă alături de cel al Soarelui şi al Nunţii27. În poezia ce deschide volumul
Joc secund, Din ceas, dedus, oglinda apare ca un intermediar între lumea reală,
contingentă şi ,,mântuit azur”, adică lumea pură, cea a ,,jocului secund”. În ambele
poezii, oglinda este cea care face trecerea înspre un alt timp: la Philippide vorbim
despre un timp steril, care apare ca ,,năluca vremii de odinioară”, iar la Barbu
putem vorbi chiar de o atemporalitate, căci ,,ceasul” este unul neclintit, fără
curgere, jocul desfăşurându-se în afara timpului.
Strâns legat de motivul oglinzii identificăm în poezia lui Barbu pe cel al
visului, al unui tărâm ireal, atemporal. În Din ceas, dedus acel tărâm al visului
corespunde ,,jocului secund”, unei lumi probabile create prin reflectarea în
oglindă a lumii reale şi care reprezintă originea poeziei înseşi. Falduri, poezie din
volumul Uvedenrode, este construită pe motivul somnului în care se află adâncit
Ion Barbu, op. cit., p. 152.
Idem, ibidem.
26 Alexandru Philippide, Scriitorul si arta lui, ed. cit., p. 203.
27 Basarab Nicolescu, Ion Barbu – Cosmologia ,,Jocului secund”, Bucureşti, Editura pentru Literatură,
1968, p. 29-43.
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William Wilson, somn care trimite însă şi la ideea de moarte: ,,Mort – chipul meu,
pe crengi de gâturi”. În vis, William Wilson îşi contemplă chipul mort în oglindă,
pentru ca apoi, printr-un gest de revoltă, să distrugă imaginea reflectată. Prin
asocierea visului cu moartea şi cu viaţa putem observa preferinţa lui Barbu pentru
o zonă de graniţă între realitate şi irealitate. Tocmai această alegere a lui Barbu îl
apropie şi mai mult de Philippide, care afirmă în Franz Kafka şi singurătatea în
mijlocul mulţimii că există ,,două mari ţinuturi din care poezia îşi extrage seva:
visul şi realitatea. Hotarele între ele nu sunt însă bine definite, şi există între
amândouă o zonă incertă şi vastă […]. În această zonă visul nu e niciodată numai
vis şi realitatea nu e niciodată întreagă şi limpede.”28 Pentru Philippide, visul e o
modalitate de cunoaştere. În Astralis eul liric pierdut în neant, fără niciun reper, se
adresează în mod direct visului ca singur mijloc de acces la cunoaştere: ,,Doboară-n
mine viaţă, simţ şi gând/ Şi potoleşte-mi sufletu-mi flămând”. Însă visul ,,cărunt şi
obosit”, la fel ca şi sufletul în poezia Ceasul greu, este copleşit de neant, de pustiu,
de acei ,,mari ochi pustii” ai oglinzilor. Deci încercarea de a ajunge la cunoaştere
prin vis eşuează ca şi în poemul În marile singurătăţi, unde moartea este ultima
alternativă a eului liric de a se cunoaşte pe sine: ,,Voi izbuti în clipa mea din urmă/
Să pot cunoaşte fără dor şi spaimă/ Pe cântăreţul cel ascuns în mine?”.
Basarab Nicolescu identifică în creaţia barbiană un Mit al Soarelui, dar şi o
simbolistică a culorilor29. Ideea solarităţii apare în poezii precum Statură sau
Izbăvită ardere, în aceasta din urmă creionându-se imaginea unui asfinţit:
,,Pământul s-a lipit de steaua-aproape”, ceea ce poate sugera apropierea
materialităţii (a Pământului) de lumină şi, prin extensie, a omului de cunoaştere.
La Philippide, ideea solarităţii are, în cea mai mare parte a creaţiei poetice,
semnificaţii ale morţii, iar un apus de soare este imaginat într-o manieră total
diferită: ,,Pe-un deal, la margine de târg, umflat/ Şi vânăt, soarele s-a spânzurat”
(Preludiu de toamnă). În plus, există poezii precum Drum în amurg, în care apare
imaginea unui soare mort, sugerându-se ideea unei lumi fără speranţă, sterile: ,,Şi
soarele e mort-demult”. În ceea ce priveşte acea simbolistică a culorilor în poeziile
lui Barbu şi Philippide, o putem pune pe seama admiraţiei acestora pentru poeţii
simbolişti precum Mallarmé, care oferă culorilor puterea de a sugera o stare.
Albastrul, de exemplu, apare într-o serie de poezii barbiene printre care se numără
Poartă, Păunul, Suflet petrecut, Din ceas, dedus. În acesta din urmă, albastrul
corespunde ,,mântuitului azur” al oglinzii, exprimând ideea de puritate asociată
,,jocului secund”. În poezia Astralis însă, albastrul este mai degrabă o culoare rece
care exprimă ideea de pustiu, mai întâi asociat cu ,,negurile iernii” care ,,clădesc
albastre mănăstiri de scrum”, iar apoi cu cerul – ,,cupă plină/ Cu picături albastre
de tăcere”. Galbenul este pentru ambii poeţi un simbol al solarităţii, prezent în
28
29

Alexandru Philippide, Scriitorul şi arta lui, ed. cit., p. 232.
Basarab Nicolescu, op. cit., p. 69-89.
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poezii precum Dintr-o călătorie la Philippide: ,,Şi-aduce galben puf în plisc/ Din
soarele-aplecat spre seară” şi Izbăvită ardere la Barbu, unde ,,curtea galbenă” e
asociată soarelui, sugerându-se în ambele poeme o atmosferă de calm şi linişte.
Având în vedere toate aceste conexiuni între Barbu şi Philippide, putem
afirma cu certitudine că Barbu nu este exclusiv un poet al modernismului, după
cum nici Philippide nu este exclusiv un poet neoromantic. Apropierea lui Barbu
de romantism se observă la nivelul operei lirice prin motivele abordate, cu toate că
cea mai mare parte a exegezei l-a încadrat în sfera modernismului, în special
datorită ermetismului său. Referitor la Philippide, pe lângă încadrarea în
neoromantism, datorită limpezimii expresiei el poate fi apropiat şi de neoclasicism
sau chiar de modernism prin obscuritatea de la nivelul semnificaţiilor. La aceasta
putem adăuga admiraţia amândurora pentru Mallarmé şi pentru poezia tipică
simbolismului, admiraţie care a influenţat într-o oarecare măsură creaţiile lor
lirice.
Concluzionând, încadrarea unei opere într-un singur curent literar este un
proces dificil şi adesea injust. Complexitatea şi originalitatea operelor aparţinând
lui Barbu şi Philippide constă tocmai în bogăţia influenţelor şi în modul particular
al fiecărui poet de a le îmbina armonios, în scopul transmiterii ideilor şi trăirilor
dorite, fie prin intermediul unei formulări ermetice, fie printr-o exprimare clară şi
limpede.
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MIRELA MANG
CREAȚIA POLEMICĂ
Spiritul polemic barbian
În lucrarea de faţă vom aduce în discuţie o altă dimensiune a personalităţii
şi, implicit, a creaţiei lui Ion Barbu: cea de polemist. Acesta s-a impus în memoria
colectivă drept unul dintre cei mai mari polemiști din istoria românească a
genului, alături de Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu. Pe lângă matematicianul și
poetul Ion Barbu, în cele ce urmează vom stărui așadar și asupra polemistului și a
stilului pe care acesta îl abordează în confruntările ideatice la care ia parte.
Ce este însă polemica și care este obiectul acesteia? Răspunsul la această
întrebare este dat de Nicolae Baltag în lucrarea Polemos. Autorul definește
conceptul ca fiind „duelul logic, duelul intelectual”1 între două sau mai multe
persoane care se află în dezacord, având concepții diferite. „Obiectul polemicii îl
constituie, în esență, un fapt artistic care contrazice violent idealul estetic al
polemistului.”2 De asemenea, prin distincția pe care o face între polemică și
pamflet, putem evidenția câteva caracteristici ale acestui tip special de duel. Astfel,
dacă pamfletul are la bază pasiunea, afectivitatea care se dezlănțuie în dispută,
polemica se caracterizează prin rațiune și „detașarea lucidă”3. Acest „război” se
particularizează printr-un ton „glacial, politicos, ușor flegmatic”.4 Însă, de cele mai
multe ori, cele două specii – polemica și pamfletul – apar în strânsă comuniune.
Aici, cazul lui Barbu este mai mult decât ilustrativ deoarece acesta păstrează
argumentația logică, rațională specifică matematicianului, dar totodată regăsim la
el și discursul temperamental.
Deși adoptă un stil elegant, chiar ceremonios, atacurile pe care le lansează
Ion Barbu sunt dure, iar limbajul se caracterizează prin opacitate. Totuși, în ceea ce
privește calitățile de polemist ale lui Ion Barbu, nu putem avea îndoieli. Ideile
originale ale acestuia despre o operă erau exprimate într-un stil polemic, însă de
cele mai multe ori violent, lăsându-și adversarii fără drept de replică. Luptele de
idei îi dezarmau pe adversari încă de la început și puțini au fost cei care au
„îndrăznit” să-l provoace. Este cazul lui Felix Aderca sau Vladimir Streinu. După
cum afirmă Nicolae Baltag, stilul lui Ion Barbu este „o sărbătoare a ideilor și a
vocabulelor, un spectacol în sine, căruia adversarul îi este necesar numai ca
pretext.”5 Dacă urmărim structura discursului său, putem observa că ideile sunt
Nicolae Baltag, Polemos, București, Editura Cartea Românească, 1978, p. 15.
Idem, ibidem, p. 17.
3 Idem, ibidem, p. 15.
4 Idem, ibidem.
5 Idem, ibidem, p. 42.
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însoțite de argumente viabile și exemple grăitoare. Exprimarea poetuluimatematician se remarcă prin plasticitate și metaforism. Artist al expresiei, Ion
Barbu a fost considerat de mulți critici drept un caz singular în sfera polemicii.
Marin Mincu îl descrie drept un „polemist de prim rang”6 care avea abilitatea de a
face față „celor mai vehemente lupte de idei, într-o formă de rară originalitate”7.
După cum putem observa, Ion Barbu se manifestă în polemică în mod
particular. Atitudinile sale critice sunt diametral opuse: fie neagă în mod tranșant
opera unor scriitori, fie elogiază până la extaz opera scriitorilor preferați. Nicolae
Baltag susține faptul că „autorul Jocului secund neagă în absolut și afirmă în
absolut, gama reacțiilor sale critice cuprinzând numai indignarea și extazul.”8
Ion Barbu a fost unul dintre detractorii cei mai vehemenţi ai operei lui
Tudor Arghezi. Însă, Tudor Arghezi nu a fost singura victimă a armei ascuțite a
polemistului Ion Barbu. În puținele articole și interviuri, Barbu își manifestă
atitudinea negativă față de poezia vremii. În articolul Poezia leneșă, apărut în
„Viața literară” (1928), poetul atacă poezia contemporanilor săi, indiferent căror
orientări poetice aparține aceasta. Astfel, poeziile care poartă „stigmatul lenii”9
aparțin celor două mari orientări lirice din acea vreme: modernismul și
tradiționalismul. La acestea poetul-matematician îi adaugă pe toți simboliștii,
intimiștii, sensibilii, discursivii, veriștii și regionaliștii. Pentru Ion Barbu „poezia
leneșă” este „poezia sinceră”10 care are o tehnică rudimentară sau versuri facile.
„Numai elaboratele dificile, compacte, au densitate poetică”11. Astfel, fără o
referire directă la vreun autor, poetul respinge toate formele de manifestare în
literatură.
De exemplu, în interviul lui Paul B. Marian, De vorbă cu Ion Barbu, poezia
lui Bacovia, cu referire la volumul Plumb, este catalogată de către poet drept o
„poezie depresivă, de spovedanie”12. Aici el reproșează faptul că poezia rămâne la
stadiul de confesiune, eul liric exprimându-și anumite stări și sentimente. În
articolul Poezia nouă, Barbu afirmă despre poezia suprarealistă franceză că este
„iremediabil ratată prin inadaptarea tipului social, intelectual și retoric la marele
romantism”.13 Tot în această categorie putem include și articolul „Evoluția poeziei
lirice” după E. Lovinescu, în care Barbu se pronunță categoric împotriva teoriei

Marin Mincu, Opera literară a lui Ion Barbu, București, Editura Cartea Românească, 1990, p. 141.
Idem, ibidem.
8 Nicolae Baltag, op. cit., p. 41.
9 I. Cheie-Pantea, Palingeneza valorilor, Timișoara, Editura Facla, 1982, p. 158.
10 Ion Barbu, Opere II. Proză, Ediţie alcătuită de M. Coloşenco, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic, 2000, p. 39.
11 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, Bucureşti, Editura Minerva,
1976, p. 74.
12 Ion Barbu, op. cit., p. 190.
13 Idem, ibidem, p. 137.
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sincronismului pe care acesta o promovează. Se opune în mod tranșant
orientărilor tradiționaliste de tip sămănătorist și poporanist. Însă, cel mai
vehement și în parte nedrept este articolul Poetica d-lui Arghezi, publicat cu prilejul
apariției volumului Cuvinte potrivite. Acesta a dat naștere unei adevărate
confruntări ideatice, pe care o voi detalia într-un capitol separat și de aceea nu
insist aici asupra ei. O altă confruntare polemică este cea dintre Ion Barbu și
Șerban Cioculescu, care l-a avut de partea sa și pe Vladimir Streinu. Această
confruntare a avut ca obiect volumul barbian Joc secund.
Deși Barbu nu pare să formuleze o concepție bine articulată asupra poeziei,
prin negarea poeziei contemporanilor săi își realizează un profil al tipului de
creaţie în favoarea căreia pledează. Astfel, poetul își conturează opera poetică în
opoziție cu cea a contemporanilor săi, lucru observat și de Nicolae Balotă în
studiul dedicat lui Ion Barbu14 și care ne ajută să descoperim particularitățile artei
sale poetice.
În ceea ce privește opera poetică a lui Ion Barbu, Marin Mincu, ca și alți
critici de altfel, a observat că „Ion Barbu este pentru întoarcerea poeziei la funcția
originară pe care o deținea în cadrul civilizației grecești; către ‹‹oda pindarică››”15,
adică acea formă de poezie cu strofe organizate în mod liber și cu construcții
lexicale îndrăznețe în maniera poetului antic grec Pindar.
În poetica lui Ion Barbu, Helada joacă un rol deosebit de important. Ion
Barbu înțelegea prin Helada „aura vizionară a unei Grecii imaginare, promontoriu
fericit al poeților și geometrilor.”16 Această dimensiune mitică a operei poetice a
lui Barbu a fost amplu analizată și de Nicolae Balotă, care descrie Helada ca fiind
„o Grecie abstractă, atemporală, spațiu privilegiat în care se petrec nupțiile
Geometriei și Poeziei.”17 De aici putem extrage o a doua trăsătură definitorie a
poeticii barbiene și anume „starea de geometrie”18 care coincide în viziunea
poetului-matematician cu inspirația divină. Această idee este exprimată și în
confesiunea pe care Ion Barbu o face lui I. Valerian în interviul De vorbă cu d-l Ion
Barbu: „Mă stimez mai mult ca practicant al matematicilor și prea puțin ca poet și
numai atât cât poezia amintește de geometrie.”19 Barbu considera că geometria și
poezia au un punct comun, iar o poezie este valoroasă doar dacă se interpretează
prin codurile geometriei. Tudor Vianu observă legătura dintre cele două domenii
în poezia lui Barbu, ceea ce este și sursa dificultății în interpretare. „Ion Barbu este

Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, ed. cit., p. 74.
Ion Barbu, op. cit., p. 137-138.
16 Marin Mincu, op. cit., p. 94.
17 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, ed. cit., p. 78.
18 Marin Mincu, op. cit. p. 86.
19 Ion Barbu, op. cit., p. 134.
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un poet la care cultura științifică a intrat adânc în pasta operei sale, încât numai cu
referire la studiul științelor, unele din creațiile sale se pot lumina pe de-a-ntregul.”20
Această concepție poetică este ilustrată în textul Veghea lui Roderick Usher
(parafrază), un text eliptic și foarte dens care necesită decodare în cheie matematică.
Lumea pe care Barbu o construiește aici este asemănată cu un „cub, zar de
automorfă lumină”. Dacă în limbajul matematicii termenul „automorfism” are
sensul de proprietate a unei mulțimi de a rămâne aceeași după o operație, atunci,
prin analogie, universul propus de Barbu este considerat unic și autonom. Acesta
este un exemplu în care noțiunile matematice au un rol determinant în înțelegerea
poeziei barbiene, respectiv a acestor mostre de proză. Textul vorbește despre
cunoașterea poetică care este, în viziunea lui Barbu, o cunoaștere participativă în
care fuzionează subiectul cu obiectul. Roderick Usher „cunoștea neîmpărțit ființa
îndelung provocată a Poeziei.”21; „cunoașterea neîmpărțită” trimite din nou la
împletirea științei cu poezia. Dacă Monos este „zenitul” (punctul cel mai înalt al
lumii), intelectul, iar Una este „nadirul” (punctul cel mai de jos), afectul, atunci
putem vorbi despre principiul masculin și cel feminin care prin unire alcătuiesc un
tot unitar. Refacerea unității ființei se săvârșește prin cunoașterea prin moarte.
Astfel, nuntirea lui Monos cu „rasele de jos” consfințește cuvântul complet
„DISCOVERY” ca fiind o dezvăluire a alianței poeziei cu moartea. Nava Științei
are „pânzele deprimate” deoarece fără mariajul cu „înnodatele, geloasele rase de
jos” nu poate accede la „nupțiala cunoaștere”.
Unicitatea lui Barbu în literatura noastră este dată de îndreptarea spre
abstract și purificare, adică ridicare la esență. El consideră că înclinația spre
palpabil, concret împiedică accesul la lumea spiritului. Barbu recurge la texte
metapoetice, cum este cazul textului despre care am vorbit anterior, pentru a
explica ce înseamnă pentru el poezia. Barbu încearcă să explice ce este poezia și
mai precis „lirismul absolut”, esențializarea. Actul cunoașterii se realizează atât
prin participarea științei, cât și a artei.
În consecință, cu câteva excepții, Ion Barbu atacă fără menajamente poezia
care nu corespunde propriei concepții poetice. Pe de altă parte, pe cei care îi
împărtășesc anumite aspecte ale crezului său poetic îi „venerează”. Prin concepția
poetică a lui Ion Barbu, acesta poate fi considerat un caz unic în literatura română.
Deși nu și-a exprimat această concepție printr-o artă poetică clasică, poetulmatematician a apelat la o tehnică singulară și anume prin negarea tuturor
concepțiilor poetice care nu corespund viziunii personale asupra poeziei, dar și
prin afirmarea autorilor ale căror opere corespund modului în care Barbu percepe
poezia.
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Tudor Vianu, Ion Barbu, București, Editura Minerva, 1970, p. 11.
Ion Barbu, op. cit., p. 170.
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Conform comentariilor sale, din literatura noastră doar trei personalități i-au
atras atenția în mod pozitiv: Lucian Blaga, Mateiu Caragiale și Alexandru
Philippide. În ceea ce privește literatura universală, Ion Barbu afirmă următoarele:
„Am o singură evlavie: Edgar Poe și trei admirații: Mallarmé, Rilke, Rimbaud.”22
Printre preferințele literare ale poetului mai putem aminti și pe Ion Ghica, Anton
Pann, Mihai Eminescu, Paul Valery, Samuel Coleridge, William Shakespeare, Lev
Tolstoi și Dostoievski. Pe lângă aceștia, mai găsim trimiteri și la Ion Vinea, Felix
Aderca (poetul), Hortensia Papadat-Bengescu sau Emanoil Bucuța. Pe Lucian
Blaga îl aprobă pentru poetica somnului, fapt pentru care îi dedică articolul
Legenda și somnul în poezia lui Blaga.
Mateiu Caragiale a stârnit admirația poetului, acesta „smerindu-se cu
evlavie de oriental în fața atemporalității Crailor”23. În articolul Răsăritul Crailor,
Ion Barbu tratează romanul Craii de Curtea Veche la superlativ. Admirația pentru
această lucrare atinge cotele extazului. Entuziasmul pe care îl nutrește pentru
autor îl face să se declare „mândru de a fi contemporan cu el.” De asemenea,
întreg articolul este un elogiu adus acestuia, elogiu exprimat în termeni prețioși.
Prețiozitatea stilului poate fi observată cu claritate încă din primele cuvinte care
marchează debutul articolului: „Necuvenită cinste! Astăzi prostescul nostru scris
se căftănește.”24 Ion Barbu prețuiește opera lui Mateiu Caragiale, în primul rând,
pentru că există afinități între creațiile celor doi autori. Una dintre legăturile bine
evidențiate și în articolul de față este concordanța dintre Domnișoara Hus și Pena
Corcodușa. „Într-un singur punct schița Domnișoarei Hus concordă cu plăsmuirea
Penei. Amândouă, se pare, au dănțuit în veacuri diferite: săltăreț, pierdut sau
lunatic cu cavaleri-guarzi muscali ori rotunde pașale.”25
Pe Philippide îl consideră un „romantic de descendență novalisiană, dar
caracterul sistematic al metodei sale îl apropie de tagma matematicienilor”26.
Acestui poet exemplar îi consacră lucrarea Salut în Novalis. Articolul lui Barbu,
publicat cu ocazia apariției volumului Stânci fulgerate, îl elogiază pe Alexandru
Philippide pentru romantismul lui de tip novalisian.
După cum am afirmat anterior, Edgar Poe este unul dintre scriitorii cu care
Ion Barbu împărtășește pasiunea pentru știință, pasiune care se răsfrânge și în
creația poetică a acestora. În această categorie îl putem include și pe Paul Valéry.
Textul pe care l-am utilizat pentru a ilustra concepția poetică a lui Ion Barbu,
Veghea lui Roderick Usher, are ca punct de plecare textele lui Edgar Poe: Prăbușirea
casei Usher, Monos și Una, Corbul sau Manuscris găsit într-o sticlă. Acestea dau titlul
Ion Barbu, op. cit., p. 192.
Marin Mincu, op. cit., p. 129.
24 Ion Barbu, op. cit., p. 45.
25 Idem, ibidem, p. 47.
26 Marin Mincu, op. cit., p. 129.
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și subtitlul texului barbian, dar totodată îi furnizează și anumite idei. Din
Manuscris găsit într-o sticlă Barbu preia ideea descoperirii prin moarte. Textul
Corbul este sursa bibliografică ce a funcționat ca izvor, pe care Barbu l-a folosit
pentru tema morții dezvoltată aici. Poetul român dă însă acestei teme o altă
valență. În creația barbiană nu mai apare spaima de moarte, nu mai cade accentul
pe elementul psihologic. Cu siguranță, se poate face referire și la alte conexiuni
intertextuale.
Mitul oglinzii, care se regăsește și în lirica lui Poe, are un rol important în
poezia lui Barbu. În poemul Falduri „misteriosul personaj William Wilson execută
un gest metafizic experimental, atunci când sparge cu pumnalul oglinda care îi
răsfrânge chipul.”27 În poezia Din ceas, dedus... de Ion Barbu care deschide volumul
Joc Secund este reluat motivul oglinzii. Poezia este în concepția barbiană un „joc
secund”, adică „o combinație a fanteziei [...] desfășurată în acea zonă superioară a
esențelor ideale.”28 Dar cum ideea nu poate fi reprezentată imagistic, prin
răsfrângerea lumii în oglindă, aceasta intră în „mântuit azur.” Dacă „zenitul” este
punctul cel mai înalt al lumii, răsfrângerea acesteia formează „nadirul” ei, ceea ce
constituie izvorul de inspirație al poetului.
În opera sa, Barbu acordă o mare importanță eufoniei. Această idee a fost
formulată de Mallarmé și influențează expresia poetică a lui Barbu. Prin
muzicalitatea versului, acesta evită confesiunea directă, lirismul confesiv, care
devine principalul motiv pentru care respinge lirica lui Bacovia. Alexandru
Philippide afirma în articolul său dedicat volumului Joc secund că „poezia lui Ion
Barbu nu se poate defini decât prin aluzii, prin sugestii, prin aproximații. Nicăieri
nu e mai nimerită exclamația lui Mallarmé: «Suggerer, voilà le rêve»...”29 Astfel,
putem scoate în evidență puternica legătură pe care poetul o are cu Mallarmé și
motivele pentru care acesta se află pe lista pe care am alcătuit-o la începutul
capitolului.
Poemele Domnișoara Hus, Isarlîk și Nastratin Hogea la Isarlîk se remarcă prin
influența poetică a lui Anton Pann. Acest ciclu de poezii se diferențiază de creațiile
barbiene anterioare prin lungile pasaje descriptive, prin caracterul narativ, prin
evocarea unei lumi balcanice asemănătoare cu cea din viziunea lui Anton Pann.
Ceea ce am încercat să demonstrez mai sus este că acești poeți s-au
apropiat prin diverse trăsături ale operelor lor poetice de cea a lui Ion Barbu și de
aceea au fost cruțați de criticile negative și violente ale acestuia. Mai mult, aceștia
au beneficiat de susținerea și admirația poetului. Prin articolele pe care Ion Barbu
le-a dedicat celor trei autori marcanți ai literaturii române, acesta și-a exprimat

Tudor Vianu, op. cit., p. 51.
Idem, ibidem, p. 50.
29 Ion Barbu, apud Nicolae Baltag, op. cit., p. 52.
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adeziunea față de creațiile acestora, dar, în același timp, și-a expus propriul crez
poetic.
O altă observație ce merită formulată privește și numărul destul de redus
al preferințelor literare la care Barbu face referire fie prin articole dedicate
acestora, fie prin intermediul mărturisirilor și a interviurilor sau prin preluarea
anumitor tehnici, idei sau motive din opera acestora. De aceea consider potrivit să
închei această primă parte a lucrării cu afirmația lui Nicolae Baltag, afirmație ce
rezumă foarte bine atitudinea poetului față ce contemporanii săi: „Totuși să nu ne
amăgim: scriitorul are și idoli, însă în număr restrâns. Restrâns va fi, așadar și
spațiul prosternării. În schimb, universul polemic i se deschide, în față, ilimitat.”30
“Sadly this star I mistrust.”
Tudor Arghezi poate fi considerat un caz aparte în literatura română
deoarece niciun alt scriitor nu a avut parte de o dispută mai aprigă. Reacțiile
diferite ale criticilor vremii față de opera acestuia au avut drept consecință
conturarea a două atitudini extreme. Mai ales odată cu apariția volumului Cuvinte
potrivite, în 22 aprilie 1927, opera lui Tudor Arghezi a fost fie elogiată, fie puternic
contestată de către criticii interesați de fenomenul arghezian. Deși aceste atitudini
diametral opuse au prins glas chiar înainte de apariția tardivă a volumului de
debut, Cuvinte potrivite, publicarea acestuia a fost urmată de o acutizare a
polemicii Arghezi.
În acest climat polemic, având ca obiect volumul arghezian, se distinge
reacția violentă a lui Ion Barbu, reacție exprimată în binecunoscutul articol Poetica
domnului Arghezi, publicat în „Ideea Europeană”, în anul 1927. Astfel, Ion Barbu
devine unul dintre detractorii cei mai vehemenți ai lui Tudor Arghezi. Articolul
este perceput de o mare parte a scriitorilor drept „o faptă denigratoare la adresa
lui Arghezi”31 și este pus pe seama invidiei. Susțin faptul că adevăratul scop al
articolului, substratul ideatic la care țintește poetul-matematician a fost altul decât
acela de a-l denigra pe Arghezi. Prin Poetica domnului Arghezi, Barbu opune
poeziei acestuia, etichetată drept „poezie leneșă”, o altă viziune poetică.
Articolul Poetica domnului Arghezi, caracterizat printr-un stil ironic și
violent, printr-un ton grav și ferm, pornește de la un motto preluat din Ulalume a
lui Edgar A. Poe: „Cu încruntare mă-ndoiesc de acest astru”. Acest motto pus sub
semnul negației îl avertizează pe cititor asupra a ceea ce urmează să citească și, în
același timp, anticipă poziția pe care Ion Barbu o adoptă față de poetica
argheziană. De asemenea, încă de la început putem deduce că articolul este și o
Nicolae Baltag, op. cit., p. 42.
Dorina Grăsoiu, „Bătălia” Arghezi, Procesul istoric al receptării operei lui Tudor Arghezi, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1984, p. 73.
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pledoarie pentru propria concepție poetică prin trimiterea la Poe, cu care acesta
împărtășește anumite idei prezentate anterior.
Care sunt însă obiecțiile pe care Ion Barbu i le aduce lui Tudor Arghezi?
În primul rând, poetul consideră poezia argheziană drept o „așezare
mozaicală după o foarte primitivă preocupare de culoare, niciodată ridicată la
vibrarea și incandescența modului interior.”32 Astfel poezia lui Arghezi devine
„rezultatul unei inocente aplicațiuni spre migală a unui meșteșugar”.33 Dar nu
spiritul manufacturier i se pare lui Ion Barbu cel mai grav, ci faptul că avem de a
face cu un „poet fără mesagiu, respins de idee” și cu o „poezie castrată” căreia
„atributul clar al ideei i-a fost smuls.”34 Pe lângă spiritul manufacturier şi refuzul
„ideei”, Ion Barbu îi reproşează lui Arghezi facilitatea şi „desuetudinea temelor”35,
acele „inerţii materiale” care îl duc înapoi la Eminescu, la sămănătorism şi
poporanism.
Ion Barbu atacă și respinge faptul că apariția lui Tudor Arghezi,
considerată un eveniment de amploare, este asemănată cu revoluția produsă de
Eminescu. Poetica argheziană este minimalizată la „o poetică măruntă și
manufacturieră” în comparație cu poetica eminesciană străbătută de „întrebările
cunoașterii” și de „înțelegerea muzicală a lumii” care dădeau „perspective
nesfârșite versurilor lui.” Astfel, Barbu trasează în mod clar diferența dintre cei
doi poeți pe care îi apreciază drept incomparabili din punct de vedere valoric.
„Eminescu ar reprezenta un ascendent de substanță, pe când Arghezi s-ar reduce
doar la reforma lexicală.”36 Prin urmare, „culpa originară” a poeziei argheziene
este faptul că este o poezie lipsită de Idee. Dacă Barbu pledează pentru „ieşirea
din materialitatea amorfă şi sublimarea lucrurilor în spirit”37, Arghezi optează
pentru un limbaj de o concreteţe uimitoare. I. Cheie-Pantea susţine, de asemenea,
că liricii lui Arghezi „nu i se poate nega profunzimea numai pentru că înţelege să
abordeze problemele mari ale existenţei.”38
În continuarea articolului, Ion Barbu încearcă să demonstreze că poezia
argheziană nu este doar privată de Idee, care constituie substanța lirismului, dar și
tehnica utilizată este primitivă. „În treacăt fie spus: domnul Arghezi e un
neinstruit meșteșugar al versului.”
Poezia argheziană este atinsă și de „păcatul facilității” deoarece „efortul de
construcție” este minim, iar poemele argheziene se reduc la „un tip de artă
inferioară, sau la un tip cunoscut de poezie: Alecsandri, Bolintineanu, Eminescu.”
Ion Barbu, op. cit., p. 152.
Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX: ipostaze româneşti şi străine, ed. cit., p. 76.
34 Ion Barbu, op. cit, p. 153.
35 Alexandru George, Marele Alpha, București, Editura Cartea Românească, 1970, p. 35.
36 Marin Mincu, op. cit., p. 146.
37 I. Cheie-Pantea, op. cit., p. 159.
38 Idem, ibidem, p. 107.
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Pentru a-și susține această idee, Ion Barbu atrage atenția asupra asemănării dintre
poemul arghezian Caligula și Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu.
Totuși, Barbu recunoaște valoarea a patru „foarte ridicate bucăți” dintr-un
volum ce cuprinde o sută de poezii: Niciodată toamna, Psalm 21, Inscripție pe un
portret și Inscripție pe un pahar. De asemenea, poetul ține să menționeze că acestea
nu sunt rezultatul unui proces conștient, al unei tehnici precise și voluntare, ci
sunt puse pe seama hazardului, fiind doar „manifestațiuni ale jocului numerilor
mari.”
Faptul că un critic prestigios al momentului, Eugen Lovinescu, încadrează
creația lui Arghezi în estetica modernistă atrage reacția violentă a lui Ion Barbu.
Indignat, poetul cataloghează această afirmație susținută și de alți critici și scriitori
drept o confuzie nepermisă. În consecință, Barbu neagă caracterul modernist al
operei argheziene, dar îl apropie pe acesta de orientarea semănătoristopoporanistă: „Majoritatea Cuvintelor potrivite, când nu sunt ortodoxe (în felul d-lui
Nichifor Crainic), sunt sigur semănătoriste.” Poetul se folosește de poeziile Belșug
și Plugul pentru a-și demonstra teoria prin exemple concrete.
În finalul articolului, Ion Barbu conchide că „poezia de pitoresc și violență”
se plasează „în rarefierea lirismului absolut, depărtat cu mai multe poduri de raze
de zodia celeilalte poezii: genul hibrid, roman analitic în versuri, unde sub pretext
de confidență, sinceritate, disociație și naivitate poți ridica orice proză la măsura
de aur a lirei.” După cum putem observa cu ușurință, poetul pune în opoziție
două tipuri de poezie, dar, în același timp, își expune și propriul crez poetic. Din
acest punct de vedere, articolul poate fi citit ca o pledoarie pentru propria-i
poetică. Putem recunoaște opțiunea poetului „pentru un lirism purificat printr-o
spiritualizare absolută”39 care este superioară față de poezia argheziană ce se
depărtează de „lirismul absolut.”
Tudor Arghezi răspunde la acuzaţiile lui Ion Barbu privind volumul
Cuvinte potrivite în mod indirect printr-un articol publicat în „Adevărul literar şi
artistic” (1927), articol în care autorul îşi explică opera: „Dar am făgăduit că
sleindu-se şirul articolelor elogioase sau injurioase, voi publica şi eu, autorul, note
la cuvintele mele. Le cunosc mai bine decât cititorii mei şi fără vanitate, le
explic…”40
Motivaţia lui de a scrie nu poate fi explicată însă – după cum afirmă însuşi
autorul – dintr-o dorinţă egoistă de a se face cunoscut, de a fi inclus în tagma
scriitorilor: „Scriam fără să vreau să fiu ceea ce se numeşte scriitor…”. De
asemenea, face referire şi la estetica urâtului pe care o introduce în literatura
română şi care aduce un suflu nou, inovator în poezia timpului: „am căutat

39
40

Dinu Pillat, Ion Barbu, Ediția a 2-a revăzută și adăugită, București, Editura Minerva, 1982, p. 66.
Tudor Arghezi, Ars Poetica, Scrisori unei fetiţe, Cluj, Editura Dacia, 1974, p. 97.
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cuvinte virginale, cuvinte puturoase, cuvinte cu râie.”41 Poetul consideră că orice
aspect al realității, incluzând urâtul sau grotescul, poate constitui material poetic:
„Din bube, mucegaiuri și noroi/ Iscat-am frumuseți și prețuri noi.” (Testament)
Acesta este un motiv pentru a-l include pe Tudor Arghezi în tagma scriitorilor
moderni, contrazicând, în acest fel, opinia lui Barbu. Poetul materialităţii, al
concretului în literatura română scoate în evidenţă şi dimensiunea ludică a poeticii
sale: „Nu am făcut altceva nimic, m-am jucat.”42
Practic, în acest articol Arghezi trasează principalele direcţii ale poeticii
sale, dar, în acelaşi timp, confirmă părerea lui Barbu privind meşteşugul poetic.
Putem presupune că aceasta a fost şi o mişcare inspirată prin care Arghezi evită o
confruntare directă cu Ion Barbu.
Alexandru George afirmă că articolul publicat de Ion Barbu este urmarea
unui conflict de ordin personal.43 În favoarea acestei ipoteze putem invoca o serie
de argumente deloc de lepădat.
În primul rând – după cum am precizat anterior – Barbu neagă poeticile
contemporanilor săi pentru a-şi defini şi afirma propria operă. Pentru a ilustra
acest lucru voi relua exemplul dihotomiei: „poezie leneşă” – poezie autentică,
adică „lirism absolut”44, care cuprinde în viziunea lui Ion Barbu acea zonă a
sufletului aflată la confluenţa poeziei cu geometria. Astfel ajungem la
determinarea unui univers barbian în care afectul se uneşte cu raţiunea, Arta cu
Ştiinţa, concepţie exprimată de poet în textul Veghea lui Roderick Usher. Basarab
Nicolescu a observat că „întotdeauna în viaţa şi opera sa, Barbu afirmă cu orgoliu
suveran singularitatea universului său.”45
De asemenea, Eugen Ionescu susţine în articolul dedicat lui Arghezi din
lucrarea Nu (1934) că se îndoieşte de „perfecta obiectivitate a d-lui Barbu”
deoarece afirmaţii precum „constelaţia şi rarefierea lirismului absolut” aproape de
al cărui semn „trebuie să bată ceasul adevărat al poeziei” sunt o pledoarie clară
pentru Joc secund.46
Într-un articol din revista „Adevărul literar”, Tudor Arghezi susţine că la
baza conflictului şi a ieşirii critice violente a lui Ion Barbu se află un incident
personal. În versiunea sa, poetul povesteşte că totul a pornit de la faptul că nu a
rezervat un volum din Cuvinte potrivite pentru Ion Barbu. Întâmplarea a făcut ca
într-o zi, Ion Barbu să-i facă o vizită neașteptată confratelui său, Tudor Arghezi,
pentru a cere volumul rezervat pentru dânsul. Acesta, aflat într-o situație mai
Idem, ibidem, p. 102.
Tudor Arghezi, op. cit., p. 102.
43 Alexandru George, op. cit. p. 34.
44 I. Cheie-Pantea, op. cit. p. 161.
45 Basarab Nicolescu, Ion Barbu – Cosmologia „Jocului Secund”, București, Editura pentru Literatură,
1968, p. 16.
46 Eugen Ionescu, Nu, București, Editura Humanitas, 1991, p. 16.
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puțin formală („mă găseam în bluză și pantaloni de lucrător, fluierând
contemplativ cu mâinile în buzunare, dinaintea unui părete cu cărți”47) și surprins
de cererea lui Barbu, îl tratează pe acesta cu ironie și sarcasm: „Și răspunsei:
‹‹Retragerea pe la stânga, ușa din fund››.”48 Poetul menționează că acest incident
ar reprezenta cauza articolului publicat ulterior de Barbu.
Ion Barbu vine să dezmintă această acuzație, relatând propria versiune
asupra celor întâmplate într-o scrisoare deschisă. Aflat la cafenea, poetul este
înștiințat de artistul Camil Baltazar că Tudor Arghezi îl caută să-i dea un exemplar
din volumul publicat de curând. „Trebuie să te duci să-l iei. Nu poți să-l lași să
aștepte”49, a insistat acesta. În final, Barbu afirmă: „Am fost exoflisiți cu o boantă
neînțelegere a momentului.”50
Într-o altă scrisoare publică, adresată, de această dată, lui Arghezi, Ion
Barbu își exprimă sentimentele față de întreaga situație creată, cu o nelipsită doză
de umor și ironie. Deşi afirmă că volumul Cuvinte potrivite rămâne o „bălţată
eroare”51, Ion Barbu recunoaşte valoarea volumului Flori de mucigai: „Ești astăzi
minunatul glas nediferențiat și ghicitoresc din Florile de Mucegai.”52 De asemenea,
poetul neagă că ar fi scris articolul cu pricina ca urmare a acelui eveniment
neînsemnat: „Dacă odată m-ai primit neomenește, trebuie să vezi aici ocazia și nu
cauza articolului pe care l-am scris atunci despre Dumneata.”53 Scrisoarea se
încheie pe un neașteptat ton împăciuitor: „Spune-mi, care ți-e păsul și mergem
amândoi în Str. Generalului Florescu, să așezăm treaba cum se cuvine.”54
Contrar celor spuse de Tudor Arghezi, din mărturiile lui Ion Barbu putem
deduce că la mijloc a fost o simplă neînțelegere și că la baza tranșantului articol stă
un criteriu literar și nu dorința de răzbunare. Prin urmare, reconstituirea modului
în care au evoluat raporturile personale dintre cei doi poeți este relevantă pentru
subiectul pe care îl expun spre analiză. Astfel, am apelat la aceste texte și scrisori
care slujesc acestui scop. Dialogul indirect dintre aceștia ne sugerează o eventuală
împăcare sau, cel puțin, o relație mai puțin conflictuală între aceștia.
Conflictul dintre Barbu şi Arghezi este însă perfect plauzibil dacă ne
gândim la poeticile total diferite ale celor doi poeţi. Barbu nu se regăseşte în opera
lui Arghezi datorită concepţiei diferite şi originale în acelaşi timp asupra poeziei.
Dacă luăm în considerare această ipoteză discutată mai sus, stabilirea
viabilităţii şi a aplicabilităţii argumentelor aduse de Ion Barbu este o condiţie sine
Ion Barbu, op. cit., p. 27.
Idem, ibidem, p. 28.
49 Dinu Pillat, op. cit., p. 50.
50 Idem, ibidem.
51 Ion Barbu, op. cit., p. 29.
52 Idem, ibidem.
53 Idem, ibidem.
54 Idem, ibidem.
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qua non. În acest demers mă voi referi la două poezii argheziene din volumul
Cuvinte potrivite: Zăpadă şi Inscripţie pe Biblie.
În poezia Zăpadă putem recunoaşte migala poetului meşteşugar care îşi
sculptează opera în cele mai mici detalii. Dincolo de această meşteşugită potrivire
de cuvinte, ideea este relativ simplistă. Exprimă simbolistica dualităţii pur – impur
cu ajutorul a două elemente ale materialităţii: zăpadă – noroi. Şi tehnica alegoriei
este, de asemenea, simplistă şi nu pune probleme de comprehensiune. Eugen
Ionescu consideră că această poezie „constituie un clişeu uzat”.55
Inscripţie pe Biblie este o poezie cu substrat metafizic vizibil în special în
ultima strofă. În ansamblul ei, opera argheziană este expresia unei conştiinţe
nefericite. Nefericirea provine aici dintr-o acută dorinţă de certitudine şi „numai
contactul concret cu misterul îl poate vindeca de îndoială”.56 Astfel, eul liric
porneşte în căutarea absolutului care se refuză revelării: „O mie de neamuri,
plecate, domoale/ Te caută-n ceruri, în vis, în pământ.” Însă această căutare este
zadarnică deoarece „ascuns te-au găsit în Cuvânt/ Sfărâmă Cuvântul: cuvintele-s
goale.” Cuvântul este – după cum afirmă Nicolae Balotă – „o deşertăciune; în locul
sacrului plin, al urmelor, cel puţin, ale harului, el conţine neantul.”57 Sufletul
însetat de absolut se confruntă cu revelaţia absenţei sacrului, a divinităţii sau cu
ceea ce Hugo Friedrich numeşte „transcendenţa goală”. De aceea putem afirma că
nu este o poezie lipsită de idee şi că îl încadrează pe Tudor Arghezi în sfera
modernismului.
În ceea ce priveşte vocabularul, poetul se remarcă prin utilizarea unor
cuvinte concrete, multe dintre ele aparţinând limbajului popular („holde”,
„odăjdii”). Astfel, efectul metafizic se obţine prin intermediul realului, al
materialităţii.
Argumentele invocate de Ion Barbu sunt viabile în măsura în care acestea
pot fi aplicate pe opera poetică a lui Tudor Arghezi. Iar aplicabilitatea acestora este
pusă sub semnul îndoielii în cazul unor poezii, după cum am demonstrat anterior.
Acest lucru susține ideea că volumul de debut al lui Tudor Arghezi nu este lipsit
de valoare, ci anticipă poetul modern din volumele ulterioare. Cauza care a
declanșat această polemică trebuie, deci, căutată în altă parte.
În concluzie, „aici intransigența polemistului nu este simplă ranchiună,
cum lasă să se înțeleagă, undeva, autorul Cuvintelor potrivite. Ci refuz net de a
pactiza cu o concepție estetică diferită de a sa.”58 Cu alte cuvinte, nu putem spune
că această polemică are la bază sentimentul de invidie despre care au vorbit

Eugen Ionescu, op. cit., p. 32.
I. Cheie-Pantea, op. cit., p. 119.
57 Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, București, Editura Eminescu, 1979, p. 62.
58 Nicolae Baltag, op. cit., p. 42.
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admiratorii lui Tudor Arghezi, nici nu derivă dintr-un conflict personal, ci este
vorba despre două concepții estetice diferite care nu se pot caracteriza decât prin
opoziție.
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LĂCRĂMIOARA BERCEA
ANTON PANN – HOGE AL GENERAŢIILOR VIITOARE
„De la lume adunate şi iarăşi la lume date”
Imaginea lui Anton Pann este aceea a omului simplu, a făuritorului şi
culegătorului de snoave şi proverbe, dar şi a omului de cultură care a instituit o
direcţie, un concept în literatură, acela de balcanism. Aşa cum prea bine reliefează
Tudor Vianu, Anton Pann este un autor care îşi cunoaşte bine publicul, ştie cine îi
va citi cartea, nu suferă de angoasele autorului modern, trăind cu neliniştea
întrebării dacă lucrarea sa îşi va găsi un public sau nu: „Această nelinişte nu-l
tulbură niciodată pe Anton Pann. El ştie cine va scoate bănuţul de aramă pentru a
duce cu sine minunea cuprinsă în filele cărţii lui. Scrie numai pentru aceşti
oameni, nicidecum pentru literaţi şi pentru critici, nici pentru publicul mai învăţat,
dar despărţit de sufletul naiv şi curat al poporului de care nu-l mai leagă nici o
punte”1. În acest lucru stă măiestria lui Anton Pann, în puterea de adresare către
un public larg, în găsirea acelui „loc comun al comunicării”2 despre care vorbeşte
Nichita Stănescu, un loc comun unde limbajul poetic întâlneşte conştiinţa
publicului, un loc unde cele două entităţi se recunosc şi se înţeleg reciproc. Pentru
că prin opera sa vorbeşte omul Anton Pann, omul cu experienţa vieţii, aflat la
întretăierea celor două culturi, răsăriteană şi apuseană, care prin umor împarte
experienţe şi poveţe.
Om cuminte şi modest, Anton Pann are conştiinţa cuvântului scris, pe care
şi-l asumă, dar totodată simte nevoia să dea lămuriri cititorilor lui, în cazul în care
aceştia găsesc „vreun cusur în stil”. Astfel, autorul Cântecelor de lume se
dezvinovăţeşte, atrăgându-ne totodată atenţia că nu avem dreptul să-l osândim
pentru că după ce a învăţat „canoanele şi ortografia acestui meşteşug n-a zăbovit a
români şi a lucra pe note cărţile cele mai trebuincioase”. Deşi temându-se de cei
„ce mâsoară rândul cu compasul” şi „defaimă cum le vin la gură”, Anton Pann
mărturiseşte: „cu toate aceste eu tot nu mă opresc a tipări şi a nu le da în critică şi
altele, pentru că m-am obicinuit a nu şedea fără lucru, ci scriind ceva, mi se pare
că-mi petrec vremea foarte dulce. Şi pentru ca să fac şi Dumneavoastră asemenea
petrecere cu critica lucrului meu, cu toată dragostea vi-l pui înainte şi citiţi
sănătoşi!”3

Tudor Vianu, Anton Pann, Bucureşti, Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice, 1955, p. 17.
Nichita Stănescu, Opere IV. Proză. Traduceri, Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco, prefaţă de Eugen
Simion, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 37-38.
3 Anton Pann, Către cititori, Cuvânt la cartea Fabule şi istorioare, Bucureşti, 1841, în „Luceafărul”, nr. 38,
20 septembrie 1969.
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„Pentru mai dreapta cinstire a lumii lui Anton Pann”
Nu e de mirare că Anton Pann a fost citit şi preţuit de contemporanii săi,
aşa cum nu ne miră nici faptul că decenii după plecarea sa, acesta a rămas în
conştiinţa generaţiilor viitoare. Preţuit ca un reprezentant de seamă al culturii de
către Mihai Eminescu, Anton Pann este apreciat şi de alţi autori, care vor rezona la
scrierile sale. Astfel, Ion Barbu va imagina un Isarlîk în viziune proprie, „pentru
mai dreapta cinstire a lumii lui Anton Pann”, Mateiu Caragiale va zugrăvi în
romanul său Craii de curtea veche o lume ruptă parcă din Cântecele de lume ale lui
Anton Pann, o lume pestriţă ca şi cea din care se desprinde Pena Corcoduşa; de
asemenea, Lucian Blaga va muta în Scheii Braşovului „folclorul” bucureştean,
având în centrul lui personalitatea duală a lui Anton Pann, personajul din drama
cu acelaşi nume. Să nu-i uităm, bineînţeles, pe Nichita Stănescu cu Temenea la
Anton Pann, pe Arghezi cu limbajul pestriţ din poeziile sale ori pe Ion Luca
Caragiale şi umorul său în descrierea aceloraşi mahalale bucureştene, în fond,
antonpanneşti. Lista rămâne, bineînţeles, deschisă, iar noi în lucrarea de faţă nu ne
propunem decât abordarea a doi dintre scriitorii menţionaţi mai sus, şi anume Ion
Barbu, respectiv Lucian Blaga.
Aşa că nu cred să greşesc dacă afirm că Anton Pann, prin opera şi
învăţăturile sale, nu a fost doar un premergător ori un model, ci şi un adevărat
hoge al generaţiilor viitoare.
Isarlîk: lumea lui Anton Pann, pretext şi context
Balcanismul lui Anton Pann este strâns legat de mahalaua Bucureştilor,
spaţiul unde „gustul pentru farsă, «humorul suburban» (Ion Negoiţescu), în sfârşit
«mahalagismul» antonpannesc corespund, ca atitudine generală, cu degringolada
fanarioţilor ce pierdeau – a doua oară după 1711 şi în mod definitiv – iluzia
refacerii Bizanţului, fundat pe o grecitate rămasă ilustră doar în amintire”4.
Bucureştiul este locul antinomiilor, un receptacol ce cuprinde „aluviunile de
gândire orientală şi occidentală”5, unde ruralul coabitează cu urbanul, însuşi
Anton Pann deosebind două categorii de stihuri în opera sa, „ale sătenilor” şi „ale
orăşenilor”.
Deşi deloc precisă, dar la fel de pertinentă, definiţia balcanismului propusă
de Paul Cornea este aceea conform căreia acesta ar fi un mit, „ce presupune un
fond de obscuritate şi o mare putere de a credita impulsuri intelectuale şi afective.
Propriu vorbirii, conceptul conţine ceea ce îi dăruim, fiind echivoc şi poetic.”
Mircea Muthu, Balcanismul literar românesc I. Etapele istorice ale conceptului, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 2002, p. 108.
5 Idem, ibidem, p. 82.
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Astfel, pentru Ion Barbu acesta exprimă „apartenenţa la un Orient atemporal,
încremenit în rituri, de o bufonerie somptuoasă şi hieratică”, iar pentru Blaga este
„o formă de viaţă organică a mahalalei bucureştene în perioada de tranzit”6.
Tudor Vianu este de părere că ciclul baladic al poemelor lui Ion Barbu „se
dezvoltă dintr-o anumită stare de spirit, dintr-o bonomie, adică acea dispoziţie a
inimei făcută din modestie, împăcare cu lucrurile şi humor”7. Astfel, Isarlîkul lui
Barbu este o cetate protejată, „la mijloc de Rău şi Bun”, o cetate ce urcă la cer, fiind
„ruptă din coastă de soare”8 şi care înfloreşte asemeni celei mai pure flori, albă şi
dreaptă. Nedescrisă cu adevărat topografic (oscilând între determinantul spaţial
„Dunăre turcească” şi nedeterminatul „vreo”) „la vreo Dunăre turcească/ la şes
veşted, cu tutun”, cetatea pare desprinsă mai de grabă din vis, astfel, conform
Ioanei Em. Petrescu, din „vag geografic, spaţiul devine pur simbolic”9. Deşi
stăpânită de alţii, cetatea autorului, „spaţiu simbolic”, îşi are sălaşul în inima
acestuia, fiind locul unde contrariile trăiesc în armonie, împreună: „Isarlîk, inima
mea,/ Dată-n alb, ca o raia/ Într-o zi cu var şi ciumă,/ cuib de piatră şi legumă.”
Această cetate atemporală şi aspaţială este perfectă, de neschimbat – „raiul meu
rămâi aşa” –, o cetate „a spiritului – cum afirma Tudor Vianu –, un loc al unei
armonii intelectuale şi morale, în care poetului îi place să se regăsească”10. Târgul
dihotomic „temut, hilar” este un târg al „nunţii promise”11 („Gâzii printre fete
mari”), dar şi al morţii care „la fundul mării de aer/ toarce gâtul ca un caier”; este o
cetate de-a râsu´-plânsu´, „beată într-un singur vin:/ hazul Hogii Nastratin”.
Asocierile inedite, pline de umor („vinde-n leasă de copoi/ căţei iuţi de usturoi”),
dar şi cacofoniile voite („guri cască când Nastratin”) reliefează la nivelul
limbajului acel carnavalesc specific Isarlîkului, unde se găsesc de vânzare, ca într-o
lume aproape de basm, „pulberi de pe lună rase” şi „pietre ca apa de grele” şi
unde Nastratin Hogea, eroul acestui univers, ne iniţiază, după ce ne-am procurat
„opinci pentru hagialîk”.
Punct central aflat la întretăierea tuturor contrariilor, Isarlîk este un axis
mundi, unind pământul şi cerul. Mai mult decât atât, este spaţiul miraculos unde
cuvintele neinteligibile nouă par mai mult expresia necuvintelor sau a limbii
originare (de care vorbeşte Blaga – prima rostire), a unui tărâm edenic unde
oamenii vorbesc cu animalele, înţelegându-se reciproc. Jocul acesta al limbajului
creat de Barbu în poezia In memoriam evocă un limbaj comun pentru câine, om,
Paul Cornea, Între realitate şi mit, în „Luceafărul”, nr. 28, 20 septembrie 1969.
Tudor Vianu, Ion Barbu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 33.
8 Pentru citarea versurilor barbiene am folosit ediţia Ion Barbu, Opere I. Versuri, Ediţie alcătuită de
Mircea Coloşenco, prefaţă de Eugen Simion, București, Editura Univers Enciclopedic, 2000.
9 Ioana Em. Petrescu, Ion Barbu şi poetica postmodernismului, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1993, p. 80.
10 Tudor Vianu, Ion Barbu, ed. cit, p. 88.
11 Ioana Em. Petrescu, op. cit., p. 80.
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pasăre şi apă: „Cir-li-lai, cir-li-lai,/ Precum stropi de apă rece/ în copaie când te
lai:/ Vir-o-con-ge-eo-lig,/ Oase-închise-afară-în frig;/ Lir-liu-gean, lir-liu-gean,/ Râs
al pietrelor de-a dura/ Pe trei trepte de mărgean!”. Astfel, acest tărâm, Isarlîk, e o
proiecţie a spaţiului – sau însuşi spaţiul – ce (re)creează, apropiindu-se de roata
soarelui, tărâmul increatului, ou-topia, în imaginea lui Şerban Foarţă12.
Dincolo de umorul şi pitorescul limbajului, cetatea Isarlîk este locul unde
întâlnim solemnitatea Morţii şi a Somnului. Dacă la Blaga somnul prefigurează o
proiecţie a morţii asupra vieţii, moartea fiind consubstanţială vieţii, golită de orice
sentiment tragic, înlesnind (re)integrarea germinativă în spaţiul mumelor, la Barbu
apare imaginea tragică a autofagiei, „Sfânt trup şi hrană sieşi, Hagi rupea din el”,
ce „consacră întâlnirea Fiinţei cu propriile-i «structuri nevăzute» în care i se
revelează, suverană, infinita solitudine”13. Nastratin e redat ca o umbră a ceea ce a
fost, o apariţie fantomatică ce se ridică parcă din apele morţii: „Ziceau: E-nchis sub
ape,/ Răsfăţul ce nici marea turcească nu-l încape/ Şi uşuratul Hoge, mereu
soitariu,/ Încheie-acum Bosforul cel limpede-n sicriu,/ Cu mâlul giulgi”.
Uşuratul Hoge mereu soitariu nu este deloc aventurierul Nastratin descris în
Năzdrăvăniile lui Anton Pann, din contră, la Barbu apare ca o imagine sobră, cu
adevărat grotescă. Cu dinţii „[v]ii, vecinici, din gingia prăselelor cumplite [...] -n
pulpă intraţi ca un inel”, „bufonul Nastratin”, aşa cum îl numeşte Ioana Em.
Petrescu, mediază suprema revelaţie a ciclicităţii viaţă – moarte sub privirile
gloatei în ochii căreia, asistând la spectacolul autofagiei sacre, stăruie „din lâncezi
ape, cum pâlpâie gălbuie/ Şi uleioasă, dâra caicului turcesc”.
Cum se poate observa, Isarlîkul lui Ion Barbu nu e o lume a proiecţiei
interiorului, ci mai degrabă un univers imaginat şi construit din perspectiva
integratoare a fiinţei, un nucleu spaţial numit de Şerban Foarţă o „ou-topie”, un
spaţiu „integrând unificator adâncul şi înaltul, nadirul şi zenitul, Răul şi Bunul,
suferinţa şi extazul, fără a suprima unul din cei doi termeni în favoarea celuilalt”14.
Este cetatea în apropierea căreia Hogea Nastratin bate singur un drum
nedeterminat, fiind într-o continuă căutare pierdută în „încolăcite ceasuri”.
Această singurătate relevă structura internă a poetului modern, „capabil să
exploateze această stare şi să o estetizeze până la esenţializare, până la «cămara
Soarelui», a nuntirii poeziei cu «geometria înaltă şi sfântă»”15.

Vezi Şerban Foarţă, Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu, Timişoara, Editura Facla, 1980.
Pompiliu Crăciunescu, Strategiile fractale, Iaşi, Editura Junimea, 2003, p. 92.
14 Ioana Em. Petrescu, op. cit., p. 94.
15 Florin Oprescu, Model şi cataliză în lirica românească modernă, Cuvânt înainte de Iosif Cheie-Pantea,
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 122.
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Anton Pann între realitate şi mit
Pentru mai dreapta cinstire nu doar a lumii lui Anton Pann, ci şi a însuşi
culegătorului de proverbe, a cărui „isteţime a legat în buchete de explozii
multicolore proverbele” ce „fac din Povestea vorbei una din cele mai originale şi
simpatice cărţi a ale literaturii noastre”16, Blaga îi oferă locul central în piesa sa.
Anton Pann va exploata atât proverbul, cât şi cântecul, întrucât ambele expresii
artistice „au un ce greu definibil, aproape cu neputinţă de realizat unui creator
cult, anemiat de îndoielile reflexiei: un firesc ce înduplecă inima şi inteligenţa cea
mai incoruptibilă, o graţie a întâmplătorului, ceva mai presus de bine şi de rău
când e cântec, ceva mai presus de adevăr şi de neadevăr când e proverb”17.
Respectând şi preţuind pe omul în care „s-a încarnat întâia şi ultima oară
proverbul românesc”, Lucian Blaga nu redă doar mahalaua Bucureştilor în
perioada ei de tranzit, aşa cum afirmă Paul Cornea, ci se foloseşte de figura lui
Anton Pann pentru a-şi exprima propriile nelinişti prin intermediul dramei. Blaga
însuşi precizează că Braşovul şi personalitatea lui Anton Pann, păstrată cât mai
fidel – lucru ce se poate dovedi cercetând biografia acestuia – , nu constituie decât
un pretext, un cadru pe fondul căruia se va construi întreaga dramă.
Asemeni lui Ion Barbu, Anton Pann din drama lui Blaga simte „nostalgia
sudului”18, acesta fiind captiv în Scheii Braşovului: „Ar fi trebuit, de-acolo de la
Târgovişte, s-o iau peste Dunăre spre porturile greceşti, dar am fost şui şi am trecut
munţii spre cetatea cu neguri unde mi-e dat acu să-mi port jugul şi fesul. Aş fi scris
versuri în limba zeilor nu în limba şcheilor! Astăzi aş fi fost poet în vreun ostrov
grecesc. Poate în Rhodos, sau în Chios, în Mitilene sau Patmos!”19 (p. 138). Este
personajul eminamente blagian, sfâşiat de antinomii, lupta lui ducându-se în
interior, el lasă impresia că se „destramă esenţă cu esenţă pentru că zbaterea sa
este mult mai subtilă: el suferă de prea mare deschidere către oameni şi către
cântec şi se izbeşte necruţător de neînţelegerea Ioanei”20.
Piesa se deschide cu prezentarea cârciumii „La povestea vorbei”, unde
poetul adastă chiar într-o zi de duminică, fiind apostrofat de Spuderca: „Anton
Pann te cheamă clopotele la biserică! Şi dumneata – n-aude, n-avede!” (p. 115).
Făptură de duminecă, Anton Pann are dreptul la slobozenie, la liberul arbitru,
„frântura de umanitate din pricina căreia ezită să se angajeze definitiv în «Marea
Lucian Blaga, Zări şi etape, Text îngrijit şi bibliografie de Dorli Blaga, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1968, p. 316.
17 Idem, ibidem, p. 317.
18 Mircea Muthu, op. cit., p. 108.
19 Voi cita din Lucian Blaga, Anton Pann, în Opere 5, Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, Editura
Minerva, 1993.
20 *** Dicţionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga, Coordonator Constantin Cubleşan, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2005, p. 47.
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poveste» a vorbei”21. Cititorul este introdus într-o lume de poveste încă de la
început, fapt confirmat de însăşi numele cârciumii, „La povestea vorbei”, ce
trădează apartenenţa la un univers magic. Lucian Bâgiu observă însă că „magicul
se complică în momentul în care se referă la logos: Povestea vorbei presupune
proiectarea în mitologia originară, generatoare de ontologic prin logos”. Acest loc
este stăpânit de Nuşca, „o fată din poveste! Fata dintre cele două împărăţii, a
neamţului şi a turcului” (p. 117). Această situare spaţială, între cele două
împărăţii, pe un pământ de cumpănă, evidenţiază acea expresie a apriorismului
românesc conceptualizat de Blaga: „Noi suntem, unde suntem: cu toţi vecinii noştri
împreună – pe un pământ de cumpănă”22. Tot aici, în acest univers mitic, Anton
Pann este cel ales, prin ungerea lui de către urs, un animal totemic: „Mă unse cu
roua botului şi cu mirul primăverii! M-a ridicat în scaun! Ce sunt acu? Crai ori
vlădică… Eşti alesu, jupâne Anton Pann! Asta vrea să-ţi spună pe limba
dobitocului!” (p. 126); astfel, creaţia lui se va naşte sub auspiciile Sfântului Duh,
acest lucru depărtându-l total de lumea profană.
În acest fel, Anton Pann se va dedica şi mai mult scrisului, neglijându-şi
soţia şi fetiţa. O scenă grăitoare este cea din casa coanei Safta, când Ioana, după ce-l
caută prin toate crâşmele, vine acasă la aceasta, unde-l găseşte. Explicaţia „pentru
un poet nu există societate nepotrivită!” parcă vine de undeva de departe, de la
adevăratul Anton Pann, pentru că şi acesta scria deopotrivă şi pentru cei cu carte,
dar şi pentru cei fără, adaptându-se la fel de uşor ca şi personajul lui Blaga.
Conflictul iscat între cei doi este domolit de apariţia neaşteptată a lui Gabi, care
vine singură, traversând întunericul pentru a-şi recupera părinţii. Scena este de un
ludic aproape arghezian, precum cel din Cântec de adormit Mitzura. Inocenţa
copilului, definită prin cântec de Pann – „Hai la tăticu!/ Primăvară mică” (p. 143) –
transformă totul în joc, astfel tatăl se preschimbă într-o „marionetă” în mâinile
copilei, „devine – ca să-l parafrazăm pe Gilbert Durand – «jucătorul jucat»” ce „îşi
gâdilă, copilăreşte, părintele, îl trage drăgălaş de păr şi, în glumă, emite un surogat
de proverb: «Tata ţipă, boul rage!»”23. Vlăstar al lui Anton Pann, Gabi tinde
simbolic, asemeni tatălui, spre înălţimi: „Încă o dată - fă-mă mare, cât turnul de la
Biserica Neagră!” (p. 144). Răspunsul lui Pann este o puternică afirmare a iubirii
paterne, „mai «înaltă» decât simbolurile creştine”24: „Nu, am să te fac şi mai mare!
Te fac mare, mare cât bucuria tăticului!” (p. 144). Iubirea pentru Ioana, dar şi
pentru Gabi e combustibilul care-l ţine în viaţă pe Anton Pann, iar speranţa
revederii după plecarea celor două nu-l părăseşte până în ultimul moment al
vieţii: „Vreau s-o mai văd încă o dată, numai o dată... Nu-mi închide pleoapele.
Lucian Bâgiu, Dramaturgia blagiană, Sibiu, Editura Imago, 2003, p. 164.
Lucian Blaga, Trilogia culturii – Spaţiul mioritic, Ediţia a 2-a, Bucureşti, Editura Oficiul de Librărie,
1937, p. 232.
23 *** Dicţionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga, ed. cit., p. 150.
24 Idem, ibidem.
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Mi-e dor cumplit...” (p. 215). Dorul acesta din ultima replică închide înăuntrul lui
două conotaţii: pe de o parte, e dorul împlinirii în iubire alături de Ioana şi de
Gabi, iar, pe de altă parte, e dorul unei comuniuni cu universul, cu spaţiul mumelor.
În final, Gabi rămâne copila mereu în aşteptare, aşteptarea întoarcerii tatălui: „Te
aşteaptă Gabi – te aşteaptă... Spunea că n-are să adoarmă până când vii...” (p. 215),
ea „trăieşte neştiut drama îndepărtării de matcă a părintelui”25, iar, în ultimă
instanţă, refuzul provizoriu al tatălui de a veni acasă se transformă în refuzul
implacabil al morţii.
Ceea ce nu înţelege, însă, Ioana, este că soţul ei are nevoie de oameni,
pentru că ei sunt materialul şi muza necesară terminării acelei cărţi pe care se
laudă că o scrie de atâţia ani. O carte „care se va toarce singură, ca poveştile din O
mie şi una de nopţi!”, şi care „va mirosi îmbelşugat şi pestriţ, ca piaţa de lângă
Turnul Sfatului” (p. 141). La fel ca şi omologul ei de cu decenii în urmă, „Povestea
vorbei va fi hotarul dintre Apus şi Răsărit!”, Lucian Blaga păstrând specificul
făuritorului de proverbe. Asemeni Anei şi Mirei, şi Ioana face parte din categoria
„personajelor feminine care cenzurează energia eroului”26. Ea nu-l înţelege pe
Anton Pann decât în ultima clipă, când cântecul mut îi vorbeşte şi ei, dar, din
păcate, e prea târziu. Replica Ioanei din finalul piesei, „Am să-nţeleg de acum
totul, totdeauna!” (p. 214), reprezintă de fapt asumarea tragicului, ea este alta
decât cea de la începutul piesei, este o Ioana înţelepţită, care rezonează în faţa
cântecului mut.
Anton Pann este conştient că el nu poate alege fără a se dezintegra, fiindcă
atât cântecul, cât şi iubirea lui pentru Ioana fac parte din el („Te iubesc Ioano. Pe
tine şi cântecul, gluma şi tristeţea şi iarăşi pe tine! Dumnezeu m-a ademenit cu tine
şi cu cântecul” (p. 142), iar a pierde pe unul dintre ele înseamnă a înceta a mai trăi,
lucru ce se va şi întâmpla atât în plan simbolic, cât şi în cel real după plecarea
Ioanei. Nevrând să o însoţească acasă, Ioana va răspunde absenţei lui cu plecarea
sa împreună cu Gabi. Cum necazul nu vine niciodată singur, cu atât mai puţin la
Blaga, drama fiind alimentată atât de un fond extern, cât şi de unul intern; în urma
loviturii de glonţ pe care o primeşte de la Napoleon Furnică, Anton Pann constată
cu stupoare că cele două femei din viaţa lui au plecat fără a lăsa nici măcar un
cuvânt scris. Abia acum începe adevărata dramă din viaţa lui şi, totodată, acum
este momentul când i se revelează identitatea haiducului.
Ursarul, poştaşul Panţu, paznicul, toţi subsumează, într-o singură fiinţă, pe
haiducul Groza, singurul prieten al poetului, omul care îl aduce înapoi din moarte
şi care îi va înapoia de peste munţi marea iubire. Asemenea lui Pann, Haiducul
Groza e şi el o făptură de duminecă, loviturile sale fiind efectuate numai duminica
sau în zilele de sărbătoare. Astfel, între cei doi se iscă o frapantă similitudine, fiind
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Idem, ibidem.
Vezi Dan C. Mihăilescu, Dramaturgia lui Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1984, p. 95.

55

identificaţi unul cu celălalt uneori până la contopire pe parcursul dramei: Nuşca îi
spune: „Semeni, Anton Pann, dar numai când îmi sufli mie cântece de lume!” (p.
130), „stabilind şi deosebirea complementară a celor doi: haiducia lui Groza
presupune fapta socială, cea a lui Anton Pann – creaţia artistică”27, el însuşi
subliniind acest lucru în piesă, – „Este în Braşov unul singur care ar putea să le
facă la fel isprăvile, nu cu fapta, dar cu închipuirea, şi acela sunt eu, Anton Pann”.
Fiinţă între realitate şi poveste, haiducul este singurul care are puterea să i-o aducă
pe Ioana – „Vreau să te ridic Anton Pann. Vreau să te ridic din tânjala în care te
pierzi şi te topeşti.[...] Aici în pridvorul acesta, sub poală de munte, deasupra
cetăţii e aşa de frumos... Lipseşte numai ceva... Ar trebui să se-audă prin preajmă
glasul fetiţei şi al Ioanei! – Îmi iau însărcinarea să ţi le caut şi să ţi le aduc” (p. 197)
– şi care, în actul final, îl va purta pe braţe în lumea celor drepţi, asemenea
luntraşului Caron.
Odată cu plecarea Ioanei, Anton Pann intră într-o letargie, pare a fi mai
mult mort decât viu, atribuind conotaţii morbide şi obiectelor înconjurătoare,
astfel ceasul de pe perete este „mort, cu greutăţile căzute şi arătătoarele ca nişte
moaşte într-o raclă” (p. 174-175). Acum, la îndemnul coanei Safta, Anton Pann îşi
scrie capodopera, „Cântecul mut”. Între a fi şi a nu fi, autorul concepe acest cântec
cu ultimele puteri – „Parcă mi-ai ţine lumânarea, coană Safta. Tremură ceara în
mâinile reci. [...] Acum lasă-mă, coană Safta, să dorm. Şi să nu mă mai trezesc” (p.
172) – , un cântec ce vine parcă din alte zări, un cântec de departe, din adâncul
sufletului său şi din zbuciumările sale interioare, un cântec în care a ars şi s-a topit
asemeni unei lumânări, pentru că „în noaptea aceea mi-a fost dat să pierd totul”
(p. 212). Acest cântec are o rezonanţă deosebită, amintind de cântecul orfic, el va fi
cel care, în plan simbolic, o va aduce pe Ioana acasă: „cântecul mut mie-mi
vorbeşte de-atunci – neîntrerupt!” (p. 211).
„Dimensiunea cea mai ambiţioasă” a dramei, aşa cum o numeşte Lucian
Bâgiu, este reprezentată de condiţia tragică a poetului aflat între „făgăduinţă şi
tăgadă, între conştiinţa predestinării sale cu misiunea daimonică de a crea şi
intuiţia că nu-şi poate disocia actul creaţiei de cel mai specific sentiment al vieţii,
iubirea”28. Anton „îşi recunoaşte misiunea funciară a fiinţei sale”29: „Eu nu-s nimic.
Eu nu sunt decât Anton Pann, poet şi cântăreţ de stană!” (p. 129). Şi nu e un lucru
puţin, căci, Pann e de două ori creator; poezia sa fiind transformată ulterior în
cântec. Însuşi apogeul puterii sale creatoare este un cântec, cântecul mut, care pe
tot parcursul piesei aşteaptă să se-nchege: „Este în mine o nebunie care vrea să se
cheltuie, şi-o căldură care creşte când se dăruie, care se stinge când vrei s-o
aduni!” (p. 156). În mod paradoxal, Povestea vorbei este urmată de Cântecul mut,
Lucian Bâgiu, op. cit., p. 167.
Idem, ibidem, p. 170.
29 Idem, ibidem, p. 171.
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fapt ce arată că poetul intuieşte că absolutul poate fi atins doar dacă refuzi
cuvântul şi adopţi tăcerea. Aici poetul nu este decât o imagine în oglindă a lui
Blaga, care ştim bine că militează pentru tăcere în detrimentul cuvântului pentru a
reda absolutul. Alegând necuvintele în locul cuvintelor, Blaga nu proclamă un
refuz absolut al acestora, „ci doar respingerea unui limbaj degradat, inapt să mai
deschidă vreo cale către adevărul Fiinţei”30.
În articolul Cuvinte originare Blaga distinge între „numele şi cuvintele cu
care Dumnezeu a numit lucrurile, care ne sunt necunoscute şi limbile omeneşti,
rezultatul unui proces de degradare şi de desfigurare. Ele vin din a doua numire
iniţială a tuturor lucrurilor, din limba lui Adam”31. Asemeni lui, şi Heidegger
diferenţiază o limbă originară, Ursprache, de una cotidiană, Alltagssprache,
subliniind: „Dacă omul vrea să se găsească în preajma Fiinţei, el trebuie […],
înainte de a vorbi, să asculte din nou glasul Fiinţei, cu riscul ca sub semnul acestui
glas exigent să aibă puţin sau rar ceva de spus. Numai astfel i se restituie
cuvântului caracterul nepreţuit al esenţei sale, iar omului lăcaşul de a locui în
adevărul Fiinţei”32. Astfel, poezia devine tăcere, spaţiul privilegiat al întâlnirii cu
Fiinţa, aşa cum o găsim reprezentată la Blaga: „Nu vă miraţi. Poeţii tot poeţi sunt/
un singur, neîmpărţit, neîntrerupt popor./ Vorbind sunt muţi. Prin evii ce se nasc
şi mor,/ cântând, ei mai slujesc-un grai pierdut demult [...]. Ei tac ca roua. Ca
sămânţa. Ca un dor./ Ca apele ei tac, ce umblă sub ogor,/ şi-apoi, sub cântecul
privighetorilor,/ izvor se fac în rarişte, izvor sonor” (Poeţii).
Odată (ne)rostind Cântecul mut, Anton Pann se întâlneşte cu propria-i
fiinţă, şi, implicit, cu şansa de a se contopi cu nepătrunsul cosmic, fapt ce
prevesteşte deznodământul. Cântecul mut, dincolo de a fi creat ca un răspuns la
tăcerea Ioanei („Ea a tăcut şi se-ntărâtă mai departe să tacă”) şi la însăşi tăcerea
poetului – „Au amuţit în mine toate cuvintele, Nuşca! M-a acoperit muntele!” (p.
204) –, se cere a fi desăvârşit prin renunţarea la iubire a lui Pann, asemenea lui
Noe sau lui Manole. Dacă privim cu atenţie, atât Povestea vorbei, cât şi Cântecul mut
blagian se aseamănă cu proverbul şi cu ceea ce desemna el; însuşi Blaga
mărturiseşte în studiul său că „în mijlocul interesului (proverbului) nu e nici cerul,
nici iadul, nici lumea, ci omul.”33 În acest fel, Povestea vorbei transgresată în
Cântecul mut cântă însăşi Fiinţa.
Finalul dramei stă sub auspiciile jocului, ale balului mascat, unde totul e
posibil şi toţi sunt învestiţi, de dragul jocului, cu alte trăsături, funcţii, cu alte
puteri. Astfel, Nuşca este o adevărată doamnă de societate, cei trei prieteni ai lui
Anton Pann se transformă în draci, pedepsind simbolic pe coana Safta fiindcă „a

Iosif Cheie-Pantea, De la Eminescu la Nichita Stănescu, Timişoara, Editura Excelsior, 2002, p. 130.
Lucian Blaga, apud idem, ibidem, p. 130.
32 Martin Heidegger, apud idem, ibidem, p. 131.
33 Lucian Blaga, Zări şi etape, ed. cit., p. 318.
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ţinut în robie pe Sfântul Duh”. În această lume halucinantă, de vis, va fi posibilă şi
reîntoarcerea Ioanei în preajma poetului şi, în acest fel, recuperarea iubirii
pierdute. Cu trupul slăbit, poetul primeşte vestea cu aşa mare impact, încât simte
nevoia să fie apărat de această bucurie. Din păcate, nici cea care i-a provocat
această mare bucurie nu-l va putea proteja. În acest fel, pe pragul morţii, poetul se
mărturiseşte în toate ipostazele fiinţării: „M-am dăruit... Am îndrăgit patima... mi-a
plăcut jocul... în străfund nu am cunoscut decât suferinţa... Gluma şi râsul meu au
scânteiat câte o clipă peste un adânc de tristeţe... S-a întâmplat nu arar să-ncerc o
aventură sau alta, stăpânit am fost totdeauna numai de suferinţa iubirii unice, ce-mi
devenea de neîndurat” (p. 213). Dacă această mărturisire „pare să creioneze o
autobiografie spirituală a dramaturgului însuşi”, ultima replică a personajului
„redeschide calea creaţiei”34: „Mi-e dor cumplit...”. Astfel, contopit în propria
creaţie, Anton Pann merge „după Drumul Robilor” (p. 215-216), eternizând-o şi pe
aceasta odată cu el.
Vorbind despre drama creatorului care sacrifică şi se sacrifică pentru
creaţie, Lucian Blaga se foloseşte în opera sa şi de folclorul românesc, prin
imaginea haiducului Groza, de un limbaj popular care abundă în învăţături,
glume şi snoave, toate brodate pe un fond de început de secol XIX, într-o cetate
aflată între Orient şi Occident, în plină transformare. Aici trebuie căutată influenţa
lui Anton Pann – dacă putem vorbi despre aşa ceva – într-o conştiinţă a
specificului românesc, al unui autohtonism sau a unui „apriorism românesc”, de
care vorbeşte Lucian Blaga, lucru pe care îl întâlnim şi la Anton Pann.
Oricâte definiţii, clasificări, exemple am putea da, conceptul de balcanism
rămâne interpretabil şi cu valenţe multiple. Asemenea unui perpetuum mobile, acest
concept a fost apropiat şi înţeles diferit de către posteritate, luând ca exemple
relevante pe cei doi poeţi discutaţi. Astfel, mă aflu în situaţia, după o lectură
destul de bogată, de a nu mai şti exact să definesc acest concept, şi atunci nu pot
decât să îi dau dreptate lui Paul Cornea, care consideră că acesta este un „mit”,
adăugând că „atracţia exercitată de Anton Pann rezidă mai mult decât orice în
această existenţă mitică, la frontiera dintre două lumi, o existenţă care nu
tranşează nimic, lăsând deschise suficiente ipoteze pentru ca cititorul să fie
solicitat, iar criticul să nu se plictisească”35.
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TEODORA DANCĂU
DESPRE SENSURILE METAFORICE

,,Omul, privit structural şi existenţial, se găseşte într-o situaţie de două ori
precară. El trăieşte de o parte într-o lume concretă, pe care cu mijloacele structural
disponibile nu o poate exprima; şi el trăieşte de altă parte în orizontul misterului, pe
care însă nu-l poate revela”1, aşadar într-un dublu blocaj ontologic pentru care nu
are resurse. Suspendarea între două imposibilităţi, pendularea constantă între
lumea sensibilă şi cea inteligibilă, care definesc existenţa în sine, fac substanţa unui
destin în care se caută o metodă de soluţionare a unei crize gnoseologice. Pentru
Lucian Blaga, ,,metafora se declară ca un moment ontologic complementar, prin
care se încearcă corectura acestei situaţii de două ori precară. Admiţând că situaţia
aceasta a omului rezultă din chiar fiinţa şi existenţa sa specifică, suntem constrânşi
să acceptăm şi teza despre rostul ontologic al metaforei ca moment complementar al
unor stări congenital precare.”2 Gândirea metaforică pare astfel să fie unul dintre
atributele ce fac diferenţa dintre om şi fiinţa cu trup omenesc care a fost înainte de
producerea procesului umanizării. Conştientizarea misterului, aducând după sine
nevoia de revelare a acestuia, a instituit adevăratul caracter uman, prin necesităţile
sale de cunoaştere, acestea având nevoie de o unealtă prin care pot fi împlinite. De
aceea, ,,metafora nu poate fi deci numai obiectul de cercetare şi de analiză al
«poeticei» sau al «stilisticei», ce figurează în programele şcolare; importanţa ei se
proiectează imensă pe zările meditaţiei.”3
Dincolo de caracterul său de instrument pentru atingerea unui scop de
natură pur gnoseologică, acest concept trece dincolo de barierele fizice, tangibile,
măsurabile, devenind ,,a doua emisferă prin care se rotunjeşte destinul uman, ea
este o dimensiune specială a acestui destin, şi ca atare ea solicită toate eforturile
contemplative ale antropologiei şi ale metafizicei”4. Astfel, metafora este
atemporală, avându-şi obârşiile dincolo de istorie, într-o lume-Idee care trimite
semne ce pot fi doar sugerate. Acest fel de a fi, fără coordonate care să ţină de
concret, trimite spre problematizări acute. Într-un univers bazat pe legi, pe
determinism, aşadar bine delimitat fizic, metafora îşi câştigă cu greu statutul în
rândul modalităţilor de cunoaştere tocmai prin esenţa ei bizară şi inedită, care nu
defineşte un stil, ci îl are pe al ei propriu. Aşadar, unde apare pentru prima dată
metafora? Blaga răspunde categoric: ,,geneza metaforei coincide cu geneza omului,
Lucian Blaga, Opere 9. Trilogia culturii, Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, studiu introductiv de Al.
Tănase, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, p. 365.
2 Idem, ibidem.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem.
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şi face parte dintre simptomele permanente ale fenomenului om”5. Poate că însăşi
existenţa este o metaforă, un mod indirect de a numi sau de a revela noi înţelesuri;
în acest caz, omul devine ,,animalul metaforizant”6 prin excelenţă.
Sunt dezvăluite două izvoare diferite ale metaforei. Unul vizează
,,structura spirituală a omului, cu acel particular dezacord dintre concret şi
abstracţiune”7, fiind primul blocaj ontologic pe care fiinţa l-a suferit la un moment
dat, sesizabil doar prin meditaţie si, ulterior, prin creaţie. Cea de-a doua sursă o
reprezintă ,,un mod de a exista, care caracterizează pe om în toată plenitudinea
dimensională a spiritului său, ca «om»: existenţa întru mister”8, fiind cel de-al
doilea blocaj existenţial, asumat la rândul său. Cu aceste două crize, omul îşi
trăieşte destinul, însă, dacă ele nu sunt conştientizate, nu îi afectează evoluţia în
plan temporal şi spaţial; e nevoie de o natură omenească înclinată spre
contemplaţie, spre plonjarea în sine, pentru cunoaştere şi autocunoaştere. De cele
mai multe ori, aceste atribute aparţin artiştilor, mai ales celor din sfera literaturii, cu
precădere poeţilor care îşi transformă poezia într-un instrument gnoseologic. Poezia
este genul metaforei prin definiţie. Chiar proza care se construieşte prin metafore
se metamorfozează în lirism.
Teoretizarea blagiană a metaforei se corelează cu cea a ,,matricei stilistice”9,
concept care luminează modalitatea prin care inconştientul explodează în creaţie,
fiind psihologic definit ca realitate psihică şi spirituală „cu caracter cosmotic”10.
Această componentă a eului poate fi o sursă a oricărui act de creaţie veridic şi,
implicit, o sursă a metaforei, un filtru prin care misterele se revelează. În acest caz, s-ar
putea răsturna polii, iar omul ar deveni el însuşi fântâna de mistere absolute care
zac latent în adâncimile sinelui. Cei care le intuiesc se autoiniţiază în procesul de
cunoaştere printr-o stare de meditaţie ce poate avea efecte şi concretizări estetice.
Tot în scop estetic, Blaga defineşte metafora, pornind de la atributele operei
de artă: stilul şi substanţa, cu menţiunea că stilul deghizează substanţa, ale cărei
particularităţi interesează: ea reprezintă orice ,,element sensibil sau conţinut ca
atare, anecdotic sau de idee, indiferent că e concret sau mai abstract, palpabil sau
sublimat”11, noţiunea păstrând sensul din greacă, ,,a duce dincolo, a duce încolo şi
încoace”12. Există două mari grupuri de metafore: metaforele plasticizante şi
metaforele revelatorii, diferite prin felul în care funcţionează.

Idem, ibidem, p. 357.
Idem, ibidem.
7 Idem, ibidem, p. 355.
8 Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem, p. 176.
10 Idem, ibidem, p. 85.
11 Idem, ibidem, p. 350.
12 Idem, ibidem, p. 350.
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Metaforele plasticizante ,,se produc în cadrul limbajului prin apropierea
unui fapt de altul, mai mult sau mai puţin asemănător, ambele fapte fiind de
domeniul lumii, date închipuite, trăite sau gândite”13. Sunt doar podoabă stilistică
şi nu sporesc cu nimic cunoaşterea; vin din incompatibilitatea dintre concret şi
abstract, care defineşte, în fond, lumea, incompatibilitate ce se vrea mereu
rezolvată, în acest scop omul ,,îşi creează un organ de redare indirectă,
instantanee, a concretului: metafora”14, pentru a-şi reduce drama, pentru a avea
iluzia revelării sau pentru a evita o numire directă a unui element. Această idee stă
la baza gândirii de tip magic, mai exact a invocaţiei unor factori de tip tabu, al
căror nume, rostit cu voce tare, ar determina chiar apariţia instanţei, materializarea
unui pericol considerat superior omului, ca diavolul – ,,Ucigă-l toaca” sau ,,Cel
de pe comoară” ori ursul, ,,Moş Martin”15. Un alt exemplu de astfel de metaforă
este cel al ploii: ,,Pe uliţi, subţire şi-naltă / ploaia umblă pe cataligi”16, privită ca
simplu joc liric, produs de imaginaţie, fiind artefact, ,,mister de laborator”17,
gândit, calculat, programat şi aplicat, cu un scop stabilit în prealabil, deci fără
substanţă.
Un tip special de metafore îl reprezintă cel al metaforelor revelatorii, care
dau omului atributul de omenesc: ,,metafora revelatorie începe în momentul când
omul devine în adevăr «om», adică în momentul când el se aşază în orizontul şi în
dimensiunile misterului”18, devenind un reper prin care universul cunoaşterii se
lasă intuit. Poetica blagiană este exemplul cel mai elocvent pentru felul în care se
manifestă această modalitate de creaţie ce mizează pe expansiunea misterului,
potenţarea sa, multitudinea sensurilor pe care unele concepte le primesc în
momentul în care sunt prezentate în mai multe contexte, mai ales nespecifice. De
aceea, la Blaga, jocul nu e doar un joc, tăcerea nu e doar absenţa cuvântului,
lumina nu e doar cunoaştere, somnul nu e doar repaos fizic, iar Dumnezeu nu e o
simplă instanţă ce guvernează miturile biblice, ci toate acestea sunt metafore care
dezvoltă alte înţelesuri încărcate de valenţe noi.
Autoportret este un poem al ,,nebănuitelor trepte” pe care poetul urcă sau
coboară către o lume care există sau nu. Primul pas îl reprezintă
autoreferenţialitatea: „Lucian Blaga e mut ca o lebădă.”19 Ion Pop vorbeşte despre
tăcere ca fiind ,,ipostaza cea mai definitorie a omului blagian [...] ce se dispensează
Idem, ibidem.
Idem, ibidem, p. 352.
15 Idem, ibidem, p. 353.
16 Idem, ibidem, p. 356.
17 Idem, ibidem, p. 359.
18 Idem, ibidem, p. 355.
19 Pentru citarea versurilor lui Lucian Blaga am folosit ediţia: Opera poetică, Cuvânt înainte de Eugen
Simion, prefață de George Gană, ediție îngrijită de George Gană și Dorli Blaga, Editura Humanitas,
București, 1995.
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cu uşurinţă de rostire, lăsând mai degrabă lumea să se rostească în ea. Nu cuvântul
este cel ce se impune acum, ci contrariul său, tăcerea, liniştea – o tăcere
germinativă, străbătută doar de tulburările sevelor ori ale sângelui şi luminii, ce
urmează căile ascunse ale impulsurilor vitale celor mai incontrolabile”.20 Prin
suspendarea unei facultăţi intelectuale, prin reducerea ei la minimum, prin refuzul
de a mai articula dimensiunea logosului, creatorul plonjează în sine, se descoperă
prin meditaţie, interiorizează lumea, observând-o nu prin mijloace empirice,
bazate pe determinism, ci invers, de la esenţă spre exterior, printr-un traseu opus
celui obişnuit. Tăcerea devine astfel metaforă revelatorie, devenită ea însăşi
metodă prin redefinirea ei, prin reconceptualizare. Ceea ce ar fi în plan real defect,
absenţă devine calitate, prezenţă activă cu finalităţi gnoseologice: ,,Este, însă, în
această zăpadă a făpturii, şi neprihănirea chemând elogiul, şi un sentiment al
fragilităţii, care-l îmbogăţeşte cu o nuanţă nouă pe cel al marii treceri de
odinioară”21. Poezia este o asumare a efemerităţii, transfigurate într-o căutare
perpetuă ce sensibilizează omul, miza fiind ,,apa din care bea curcubeul”, aflată în
,,cele din urmă hotare”. Metafora-cheie, tăcerea, întâi determinată biologic, apoi
autoimpusă, devine cale de accedere la poarta Marelui Anonim, loc în care se află
marele mister, sugerat prin curcubeul ce se defineşte prin frumuseţe şi nefiinţă şi
trimite la o lume a ideilor pure, platonice, la o existenţă inteligibilă.
Gorunul este încă o metaforă revelatorie pentru un alt mister de factură
existenţială – moartea, intuită prin sângele preschimbat în linişte, adică prin
spiritualizarea materiei. Eugen Todoran îl defineşte ca ,,centru al lumii, prin care
omul, în mentalitatea lui arhaică, se contopeşte cu realul existenţei, integrându-se
astfel în eternitate”22. Tot contemplaţia naşte pacea interioară: ,,Gorunule din
margine de codru,/ de ce mă-nvinge/ cu aripi moi atâta pace/ când zac în umbra ta/
şi mă dezmierzi cu frunza-ţi jucăuşă?”, sub semnul unor premoniţii ale dispariţiei
în liniştea absolută: ,,şi mut/ ascult cum creşte-n trupul tău sicriul,/ sicriul meu,/ cu
fiecare clipă care trece,/ gorunule din margine de codru”. Natura morţii se
revelează prin ,,ipostaza embrionară a subiectului situat în relaţie viscerală cu
universul”, prin arborele care cuprinde ,,embrionul nocturn al sicriului, într-un
trup care îl alimentează matern”23. Prin structura gorunului, privită ca proiecţie a
celeilalte lumi, dar la scară redusă, are loc reîntoarcerea ,,spre centrul fiinţei, ca
stare edenică”24, adică autocunoaşterea bazată pe recuperarea originii, prin
revelarea primului punct al existenţei.

Ion Pop, Lucian Blaga – Universul liric, Ediţia a 2-a, adăugită, Piteşti, Editura Paralela 45, 1999, p. 161.
Idem, ibidem, p. 52.
22 Eugen Todoran, Lucian Blaga. Mit. Poezie. Mit poetic, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura
Naţională, 1997, p. 234.
23 Ion Pop, op. cit., p. 80.
24 Eugen Todoran, op. cit., p. 234.
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În Paradis în destrămare, Blaga foloseşte mai multe metafore revelatorii ce au
ca scop descoperirea unei lumi ruinate, private de spiritualitate, printr-o
umanizare care se dovedeşte seacă, nefertilă, într-un proces al degradării ce are ca
final un pământ devenit mormânt universal. ,,Oboseala şi inerţia din Paradis în
destrămare sunt însă ale unor creaturi în care nu mai circulă semnele vitale; avem
în faţă spectacolul unei lumi vlăguite, învinse fără luptă, mişcându-se fără
îndemn”25. O lume în plină agonie este o lume căreia i s-a furat paradisul, o lume
care nu mai are dreptul la alegere, prinsă într-o resemnare devenită maladivă.
Portarul din incipitul poeziei este cel care, în plan real, are atribute benefice, este
cel care păzeşte intrarea în paradis. În sens blagian, acesta devine o metaforă
revelatorie cu noi sensuri: este învinsul, nu păzeşte nimic pentru că nu există luptă,
nu are arme, ,,mai ţine întins/ un cotor de spadă fără de flăcări./ Nu se luptă cu
nimeni,/ dar se simte învins”. Îngerii, făpturi perfecte, frumoase, puternice,
emanaţii ale divinităţii, sunt transformaţi în oameni prin durere, povară, greutate,
muncă pentru satisfacerea nevoilor materiei în care au fost aruncaţi, pentru viaţa
sensibilă la care sunt condamnaţi: ,,Noaptea îngerii goi/ zgribulind se culcă în fân”.
Degradarea vieţii îşi are cauzele în absenţa energiei primordiale ce acţiona ca un
liant, ca un principiu al echilibrului: „Un Dumnezeu ascuns în transcenderea lui
absolută este un Dumnezeu uitat”, datorită căruia ,,sufletul omului plecat peste
margine cade în gol”26. Finalul este apocaliptic, sugerând distrugerea totală a
lumii, prin imagini aproape violente, ce trimit spre „o destrămare a transcendenţei
absolute”27, spre un Dumnezeu care nu mai există ca scop pentru nimeni.
Teoretizarea metaforelor din studiile lui Lucian Blaga despre geneza şi
rostul lor în creaţie luminează sensurile de profunzime şi substanţa poeziei
blagiene. Fără metafore, muţenia din Autoportret ar rămâne doar un defect
biologic,Gorunul ar fi un simplu copac din al cărui trup s-ar putea ciopli orice
obiect, fie el şi un simplu sicriu, fără valenţe, fără înţelesuri care să vizeze
cunoaşterea, iar Paradis în destrămare ar rămâne doar încă o poezie despre sfârşitul
lumii, construită aproape simbolist, însă, după accesul la cheia de lectură propusă
de autor, aceste titluri rămân emblematice pentru o poetică ce poartă amprenta
unui sistem filozofic riguros despre om şi condiţia sa.
BIBLIOGRAFIE:
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DIANA RUICAN
CROMATICA BLAGIANĂ

Lucian Blaga împleteşte dimensiunea artistică şi cea filosofică a
personalităţii sale sub semnul dualităţii spiritului său creator. Filosoful lucrează cu
un suport conceptual şi viziuni abstracte, pe când materialul artistului ţine mai
mult de intuiţie şi sensibilitate. Creaţia sa este un spaţiu al experienţelor esenţiale,
o posibilitate de revelare a misterului. Lirica blagiană oglindeşte fărâme din
cuvântul creator, construindu-se în jurul unor imagini realizate prin comparaţia
elementului abstract cu un aspect al lumii materiale.
Prin prezenta lucrare, propunem o abordare şi, implicit, o interpretare a
dualităţii spiritului creator blagian din perspectiva imaginilor cromatice din
poeziile sale.
Culoarea roşie este des întâlnită în poeziile lui Blaga. Este ambivalentă,
fiind văzută ca o condiţie a vieţii, simbolizând sufletul, inima, sângele, dar, în
acelaşi timp, culoarea roşie a sângelui poate fi o sugestie a morţii. În poezia Flori de
mac1 observăm o legătură între roşul macilor şi stropii sângelui de pe fruntea lui
Iisus. Aici, roşul trimite la starea de somnolenţă, asemănătoare sau identică morţii.
Acest principiu vital este râvnit de poet („Aş vrea să vă cuprind,/ că nu ştiu
cum, petalele ce le purtaţi” – Flori de mac), care vrea să-l înţeleagă şi să-l asimileze
ca pe o componentă indispensabilă vieţii. Roşul florilor de mac este viu, solar,
îndemnând la acţiune, fiind dovada înflăcărării şi a unei frumuseţi care stârneşte
impulsivitatea („Şi-aş vrea să vă strivesc/ că sunteţi roşii, roşii”).
Tot o culoare a morţii este reprezentată de crini, întâlniţi în Cântăreţi
bolnavi, unde aceste flori trimit spre o stingere lentă, spre finitudine. Poetul
întrezăreşte drumul pe care fiecare muritor îl parcurge spre moarte, diferite fiind
doar „punţile de baladă”. Fiecare păstrăm în noi un sfârşit („Închidem în noi un
sfârşit sub armură”).
Crinul este considerat „reprezentantul morţii” din cele mai vechi timpuri.
Un exemplu ar fi legenda Persefonei: aceasta culegea crini pe un câmp atunci când
a fost furată de Hades, îndrăgostit fără măsură de ea. Zeul a purtat-o, printr-o
deschizătură ivită în pământ, până în regatul său subpământean. Astfel, crinul
simbolizează trecerea în nefiinţă.2
Versurile blagiene vor fi citate din următoarea ediţie: Lucian Blaga, Poezii, Ediţie îngrijită şi studiu
introductiv de George Ivaşcu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966.
2 Vezi Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Mituri, Vise, Obiceiuri, Gesturi, Forme,
Figuri, Culori, Numere, Vol. 1. A-D, Traducere de Micaela Săvulescu, Laurenţiu Zoicaş, Daniel
Nicolescu, Doina Uricariu, Olga Zaicik, Irina Bojin, Victor-Dinu Vlădulescu, Ileana Cantuniari, Liana
Repeţeanu, Agnes Davidovici, Sanda Oprescu, Bucureşti, Editura Artemis, 1993, p. 387.
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Şi în Biblie crinii dobândesc valenţe simbolice, sugerând abandonul mistic
în mâinile lui Dumnezeu: „Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc, nu se
ostenesc, nici nu torc” (Matei, 6, 28)3. La o lume „de dincolo” îndeamnă şi poezia
Cântăreţi bolnavi, relevante fiind ultimele versuri: ,,Sporim nesfârşirea/ c-un cântec,
c-o taină.”
Poezia Vară reprezintă o acumulare de culoare şi semnificaţie. Lanul de
grâu – o infinitate de galben – este înfăţişat ca o mamă ce-şi hrăneşte copiii –
grăunţele. Dominanta cromatică în această poezie este galbenul – „Pământu-ntreg
e numai lan de grâu”; „În soare spicele îşi ţin la sân grăunţele”.
Simbolistica acestei culori solare are o bogată încărcătură mitică, iar o
incursiune în mitologie oferă incitante sugestii hermeneutice. Astfel, în cultura
aztecă razele Soarelui simbolizează divinităţile din lumea cealaltă, zeul Soarelui de
Amiază fiind vopsit în albastru şi galben4: „Lumina de aur devine uneori o
comunicare cu sens dublu, un mijlocitor între oameni şi zei. […] în India, pentru
marile sacrificii cabaline, se folosea un cuţit de aur, pentru că aurul este lumină, iar
cel sacrificat nu poate atinge tărâmul zeilor decât cu sprijinul Luminii aurite. Galbenul
este culoarea veşniciei, tot aşa cum aurul este metalul nemuririi. […] În
simbolistica chineză , galbenul se naşte din negru, tot aşa cum pământul se iveşte
din apele primordiale. În China, galbenul este culoarea Împăratului, pentru că
acesta se află în centrul Universului, tot aşa cum soarele se află în centrul cerului.”5
Şi în poezia Vară galbenul „stăpâneşte” lumea, învăluind-o şi copleşind-o
cu dogoare. Se creează astfel o armonie între marea de galben şi cântecul
lăcustelor şi, în final, al greierului. Adevărata frumuseţe constă în imagini şi
muzică – „Pământu-ntreg e numai lan de grâu/ şi cântec de lăcuste”. „Aţipirea
între flori de mac” poate fi asociată somnului etern, la care am făcut referire mai
înainte. În acest fel, imaginea solară înfăţişată de Lucian Blaga pregăteşte intrarea
într-o „moarte” a timpului, văzut asemenea unei fiinţe adormite, copleşite de
dogoarea verii.
Verdele este contopirea galbenului şi albastrului, fiind ambivalent – la
graniţa dintre cald şi rece. Primăvara este „declanşatorul” renaşterii, al învierii, al
revărsării verdelui. Încă din cele mai vechi timpuri această culoare este preţuită,
fiind prezentă în viaţa cotidiană a oamenilor. Toga medicilor din Evul Mediu era
*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, p. 1103.
4 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Mituri, Vise, Obiceiuri, Gesturi, Forme, Figuri,
Culori, Numere, Vol. 2. E-O, Traducere de Micaela Săvulescu, Laurenţiu Zoicaş, Daniel Nicolescu,
Doina Uricariu, Olga Zaicik, Irina Bojin, Victor-Dinu Vlădulescu, Ileana Cantuniari, Liana
Repeţeanu, Agnes Davidovici, Sanda Oprescu, Bucureşti, Editura Artemis, 1993, p. 82.
5 Idem, ibidem, p. 82-83.
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verde, datorită folosirii diverselor plante şi ierburi, ca metodă de tratare a
anumitor boli, iar un exemplu din sfera mitologiei ar fi zeitatea indiană, Vishnu,
faţa acestuia fiind verde.6 Putem discuta despre o culoare a puterii, a nemuririi,
verdele vegetal fiind sugestiv în susţinerea acestui argument. Puterea şi enigma
acestei culori pot fi regăsite şi în credinţele egiptenilor, care se temeau de pisicile
cu ochi verzi, iar cei ce îndrăzneau să le ucidă erau aspru pedepsiţi.7 Astfel,
verdele îşi are propriile secrete, nuanţele diferite ale acestuia denotă existenţa unui
verde al morţii şi unul al vieţii. Însuşi Van Gogh într-o scrisoare destinată fratelui
său Theo, mărturiseşte: „Am vrut să exprim cu roşul şi cu verdele groaznicele
pasiuni omeneşti”.6
Şi Lucian Blaga este un Van Gogh al literelor, pentru care verdele creează o
sacră şi misterioasă „oază” a eternităţii. Relevante în acest sens sunt poeziile: Inima
pădurii şi De mână cu marele orb. Prima ne înfăţişează uimirea omului în faţa
frumuseţii vegetale a pădurii, care îşi ocroteşte matern şi-şi îngrijeşte progeniturile
ivite în inima ei – „locul unde toate cresc”. Pădurea este spaţiul unei geneze
permanente, vegetalul fiind substanţa vitală inepuizabilă. Întreaga făptură este
subordonată pădurii, asemenea unui copil încă nedesprins de cordonul hrănitor şi
protector al mamei. Psihanalistul modern Carl Gustav Jung considera că pădurea
este un simbol al înrădăcinării, un spaţiu sacru, matern, reflectat în fiecare dintre
noi, asemenea unei cicatrici a sufletului.
Poezia De mână cu marele orb stă sub semnul naturii, al verdelui. Întâlnim
chiar arborele totem, simbol al unui templu păgân, natural. Blaga aşază în mijlocul
universului său un arbore, deoarece acesta emană vitalitate, simbolizând însăşi
viaţa. Intrarea „subt bolta aspră de stejar” este solemnă, amintind de practicile
unui ritual.7
Întreaga natură se subordonează Tatălui, conturându-se o armonie divină.
Regnul vegetal se închină în faţa Tatălui orb, pentru care tăcerea e sfinţenie.
Vorbele sunt inutile, fără nicio valoare emoţională, poate doar socială. Vorba
distruge farmecul tăcerii – al adevăratelor realităţi, care se lasă cunoscute prin alte
mijloace („El tace – fiindcă orice vorbă la el se schimbă-n faptă”).
Călătoria prin păduri a celor doi este una iniţiatică, o reîntoarcere şi o
regăsire a esenţei existenţiale, care ţine doar de simplitate şi contemplare. Această
călătorie este epuizantă, necesitatea odihnei pe parcursul drumului se face simţită.

Idem, Dicționar de simboluri. Mituri, Vise, Obiceiuri, Gesturi, Forme, Figuri, Culori, Numere, Vol. 3. P-Z,
Traducere de Micaela Săvulescu, Laurenţiu Zoicaş, Daniel Nicolescu, Doina Uricariu, Olga Zaicik,
Irina Bojin, Victor-Dinu Vlădulescu, Ileana Cantuniari, Liana Repeţeanu, Agnes Davidovici, Sanda
Oprescu, Bucureşti, Editura Artemis, 1993, p. 436-437.
7 Idem, ibidem, pag. 440.
6 Idem, ibidem, pag. 442.
7 George Gană, Opera literară a lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 188.
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Aureola făcută de ţânţari sugerează că sub „braţele verzi” ale stejarului se petrece
cu adevărat un ritual.
Ultima problematică pe care dorim să o abordăm se referă la posibilitatea
încadrării luminii în cromatica blagiană, referindu-ne la poezia Lumina.
„Lumina urmează întunericului (Post tenebras lux), atât în ordinea
manifestării cosmice, cât şi în cea a iluminării interioare. […] lumina solară este
expresia puterii cereşti, a fricii şi speranţei omeneşti”; cultul zeului Soarelui
implică numeroase sacrificii, tocmai pentru a-i alimenta lumina8. Aceasta este un
simbol al vieţii şi al mântuirii, fiind strâns legată de creştinism, iar la începuturile
acestuia, botezul purta numele de Iluminare – „Lumina este dragoste deoarece se
degajă din foc, precum dragostea se degajă din voinţa lui Dumnezeu”9.
În acest sens, în poezia Lumina, iubirea este înţeleasă ca o „absorbţie” din
originarul lumii, aceasta integrându-se în absolutul universal. Lucian Blaga îşi
începe poezia prin „simţirea luminii”. Încă din primul vers apare o altfel de
cunoaştere a luminii. Prin urmare, ce este lumina? Am putea răspunde că este
simţire, având diferite valenţe, este culoare, de fapt, toate culorile discutate până
acum şi multe altele.
Omul are privilegiul de a trăi în lumină. „Să fie lumină!” („Fiat lux”)
distruge bezna necunoscutului, îndemnând atât spre o cunoaştere fizică, cât şi
spre una spirituală. Însuşi poetul vede această lumină primordială („în piept când
te văd-minunato”), nouă revenindu-ne în minte enigmatica întrebare, care este
culoarea luminii?
Un posibil răspuns ar fi că lumina conţine, latente, toate culorile
curcubeului. De exemplu, dacă e să privim o piatră semipreţioasă sau o bucată de
sticlă în razele soarelui, putem vedea secretul luminii revelat, întrucât acestea
reflectă culorile curcubeului. O astfel de lumină este divină, eternă, fiind dătătoare
de viaţă şi călăuza omului prin negura vieţii în care fiecare intrăm, chiar după
prima răsuflare („lumina aceea-nsetată adânc de viaţă”).
În articolul consacrat „Noului stil”, Lucian Blaga scrie despre violenţa
cromatică a picturii lui Van Gogh, care este definită sugestiv: „un temperament
văzut printr-un colţ de natură”10. În unele dintre poeziile lui Blaga, tocmai asta am
sesizat: poezia are o puternică dimensiune vizuală, astfel încât materialul poetic
constă în imagini sugestive prin simbolistica lor cromatică.
BIBLIOGRAFIE:
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ANAMARIA GARAŞ
ÎNTRE PSALMII LUI BLAGA ŞI PSALMII LUI ARGHEZI
„Este oare ceva mai plin de-nţeles ca neînţelesul?”1
Lucian Blaga și Tudor Arghezi, cunoscuți de noi astăzi ca două „nume
adunate” pe mai multe cărți, stihuitorii care tălmăcesc în cuvinte cuvântul originar,
apar în viziunea mea drept „jucătorii” ce respectă regulile jocului (căci arta este un
joc al artistului, coordonat de reguli, nu o joacă de copil), unele dintre aceste jocuri
cu aceleași reguli sunt jucate atât de Lucian Blaga, cât și de Tudor Arghezi, însă,
uneori, jocurile sunt diferite.
În analiza operei celor doi poeți voi pleca de la reliefarea laturii religioase,
latură care și-a pus amprenta asupra vieții şi creaţiei acestora, pentru Arghezi
preocuparea religioasă fiind chiar echivalentul obsesiei: „Jocul este singura
legătură cu eternitatea pe care şi-o îngăduie viziunea poetică argheziană”2.
Împărţind acelaşi tărâm, cel al literaturii, presupusa prietenie dintre cei doi
poeţi a fost umbrită de concurenţa celor două personalităţi în ierarhiile valorice ale
vremii. Exista sau nu o prietenie între cei doi? Deşi Blaga îi purta respect şi îl
aprecia pe Arghezi, ulterior, atitudinea se pare că i se schimbă, după cum putem
deduce din articolul lui Şerban Cioculescu, în care acesta scrie că Blaga „nu
suferea să fie comparat cu Tudor Arghezi”3. De-a lungul timpului, relaţia dintre
cei doi poeţi a fost mult discutată, fiind puse în evidenţă asemănări, diferenţe, dar
şi efectul pe care l-a avut balanţa înclinată înspre unul dintre poeţi.
O primă punere în oglindă a celor două conştiinţe poetice – cea blagiană şi
cea argheziană – va viza atitudinea lor faţă de rostirea poetică. Dacă „la început a
fost Cuvântul”, acesta însemnând o ieșire din sine – creația, care, ulterior, l-a
dezamăgit pe Dumnezeu (Marele Anonim) –, la Blaga apare cuvântul de care
acesta se teme, la fel ca Marele Orb: „El tace – pentru că-i e frică de cuvinte./ El
tace – fiindcă orice vorbă la el se schimbă-n faptă” (De mână cu marele orb)4. Lucian
Blaga mărturisea: „Cea mai importantă operă spirituală a mea este tăcerea, pe care
am pus-o şi am închis-o în toate operele mele poetice şi filosofice.”5 Din acest
Lucian Blaga, Pietre peste templul meu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1920, p. 7.
Nicolae Balotă, Miniaturale: Domestice şi Copilăreşti, în Opera lui Tudor Arghezi, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1979, p. 258.
3 Şerban Cioculescu, Portretul lui Lucian Blaga, în „România Literară”, anul XXI, nr. 6, 4 februarie
1988, p. 7.
4 Versurile blagiene sunt citate din Lucian Blaga, Opera poetică, Ediţie îngrijită de George Gană şi
Dorli Blaga, prefaţă de George Gană, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007.
5 Idem, Elanul insulei – aforisme şi însemnări, Ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi George Gană, prefaţă,
text stabilit şi note de George Gană, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 196.
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motiv, Lucian Blaga „e mut ca o lebădă” (Autoportret). Surprindem aici neputința lui
de a-și îndura condiția umană. Între poet și cei care așteaptă ca el să vorbească
există o barieră; ca poet al tăcerii, refuză cuvântul; așadar, începe prin a se refuza.
„Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit
așa de mult să plângă și n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele,
de aceea – lăsați-mă
să umblu mut printre voi,
să vă ies în cale cu ochii închiși”.
(Către cititori)
În fond, „în secolul al XX-lea, tăcerea devine o componentă a poemului”6,
poeţii necomunicând de fapt „nimic decât nevoia sufletului uman de a prinde
sensul lumii.”7
O atitudine față de negrăit întâlnim și la Tudor Arghezi. Din aspiraţia
omului spre divinitate se naşte atitudinea față de o tăcere grăitoare (negrăit) și
cuvântul impregnat de materialitate (grăit). În Evanghelia lui Ioan „la început era
Cuvântul”. La Tudor Arghezi apare o „tăcere de-nceput de leat” (Belșug),
anterioară Logosului, tăcerea necreatului, a lui Dumnezeu cufundat în tăcere. E
tăcerea mare, cosmică, tăcerea care întemnițează cuvântul („lacătul tăcerii”), iar
dacă Dumnezeu-Tatăl tace (Dumnezeul-Demiurg, care a creat universul), la fel va
proceda şi Scriitorul-Demiurg, după chipul și asemănarea Lui, omul creator va fi
copia Celui-ce-tace – iar ruga tăcerii e tocmai cântecul fără glas al psalmistului:
„Ruga mea e fără cuvinte,
Și cântul, Doamne, mi-e fără glas”
(Psalm)8
„Puţini poeţi au atins, asemenea lui Arghezi, limitele cuvântului. Puţini au
resimţit ca şi el neputinţa de a da cuvânt intimităţii celei mai profunde, propriei
identităţi. Ruga fără cuvinte ca şi cea prin cuvinte sunt la fel de limitate: cuvântul
are la limită inefabilul, neputinţa, lipsa cuvintelor; la limita lipsei de cuvinte apar
însă tot cuvintele.”9
Pompiliu Crăciunescu, Eminescu – paradisul infernal şi transcosmologia, Prefaţă de Basarab Nicolescu,
Iaşi, Editura Junimea, 2000, p. 48.
7 George Călinescu, Curs de poezie, în Principii de estetică, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 72-73.
8 Versurile argheziene sunt citate din Tudor Arghezi, Cuvinte potrivite – Versuri, Prefaţă de Liviu
Papadima, antologie şi tabel cronologic de Mitzura Arghezi şi Traian Radu, Bucureşti, Editura
Minerva, 1990.
9 Nicolae Balotă, Scholii la Psalmi, în Opera lui Tudor Arghezi, ed. cit., p. 168-169.
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Atât Lucian Blaga, cât și Tudor Arghezi au fost căutătorii absolutului.
Îndelunga căutare a divinităţii l-a pus pe Arghezi în situația de a reflecta la
rosturile și rezultatele creaţiei sale. Atunci când cercetăm poezia lui Tudor Arghezi
trebuie să ne oprim, în primul rând, la poezia Portret (din Cuvinte potrivite), în care
poetul se autodefineşte:
„M-am zămislit ca-n basme, cu şapte frunţi şi şapte
Grumazi şi şapte ţeste.
Cu-o frunte dau în soare, cu celelalte-n noapte,
Şi fiecare este
Şi nu este. […]
Am ochi ce bat alene ca apa.
Am lăcrimile milei şi mângâierea moale.
Un fulger negru îmi sângeră pleoapa.
Ia seama: bruta de fier va să se scoale.”
Şi în ceea ce îl priveşte pe Lucian Blaga, cel care a ştiut mai întâi să tacă şi
apoi să vorbească, ascultând lumea pentru a o recrea, întâlnim autodefinirea, în
poezia Autoportret („Lucian Blaga e mut ca o lebăda/ În patria sa/ zăpada făpturii
ţine loc de/ cuvânt/ Sufletul lui e în căutare,/ în mută, seculară căutare,/ de
totdeauna, şi până la cele din urmă hotare”), dar şi în Biografie: „Unde şi când m-am
ivit în lumină nu ştiu,/ din umbră mă ispitesc să cred/ că lumea e o cântare.”
La ambii poeți absolutul este identificat cu divinitatea, ambii sunt în
căutarea dumnezeirii. Arghezi atribuie astfel „psalmului” o funcție metafizică,
prin care acesta devine o specie a liricii filosofice cu valenţe religioase, direcţie care
se regăseşte în poezia românească şi la Lucian Blaga, Aron Cotruș, Șt. Aug.
Doinaș.
Sentimentul religios, atât de discutat în cazul lui Arghezi, e prezent în
partea cea mai rezistentă a operei sale. Religiozitatea poeziei lui Tudor Arghezi a
fost intens problematizată, fiind adesea asociată cu episodul biografic al
experienţei monahale de la mănăstirea Cernica. Mă întreb de ce Tudor Arghezi își
intitulează Psalmi un ciclu de poezii străbătute de incertitudine, o pendulare
istovitoare între afirmaţie și negaţie. Psalmul este cântarea de laudă ce are la bază
o încredere nezdruncinată în Dumnezeu. Însă niciunul dintre Psalmii arghezieni
nu se încadrează în această sferă. Nu întâmplător, Ovid S. Crohmălniceanu îl
numește pe Arghezi „poetul deopotrivă al credinței și al tăgadei”10. Chiar în
primul lui psalm se conturează o atitudine incertă, întunecată, de refuz al
umilinţei în faţa divinităţii.
10 Ovid S. Crohmălniceanu, Tudor Arghezi, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1960,
p. 125.
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„Pentru ce, Părinte-aș da și pentru cine
Sunetul de-ospețe-al bronzului lovit?
Pâinea nu mi-o caut să te cânt pe tine
Și nu-mi vreau cu stele blidu-nvăluit.”
(Psalm)
„Mânuitor” al cuvintelor, Arghezi este şi un „mântuitor” al lor, în înţeles
blagian: un făuritor care le restituie cuvintelor „starea de graţie”. Expresiile conţin
cuvinte ce îşi redobândesc sensul originar: cuvinte comune, ca mare sau greu,
folosite în sintagme precum „tăcerea cea mare”, „cântecele grele”, „noaptea grea”,
ies din sfera banalităţii.
Psalmii ni-l înfățișează pe poet singur în fața unui Dumnezeu ineficient,
dornic să evadeze din această singurătate, copleșit de certitudinea inexistenței
divine11: „Şi te slujesc; dar, Doamne, până când?” Drumul poetului către
dumnezeire se așterne pieziș:
„Tare sunt singur, Doamne, și pieziș.
Copac pribeag uitat în câmpie,
Cu fruct amar și cu frunziș
Țepos și aspru-n îndârjire vie”.
(Psalm III)
Versurile menţionate poartă, parcă, ecoul cuvintelor biblice: „Până când,
Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa ta de la mine?”
(Psalmul 12, 1), sau „Pentru ce, Doamne, stai departe?” (Psalmul 9, 21)12.
După cum surprinde Şerban Cioculescu, atitudinea şi structura interioară,
în cazul lui Arghezi, nu sunt ale unui metafizician în căutare patetică de
transcendenţă divină, ci, mai degrabă, ale unui primitiv care bâjbâie în obscuritate,
căutând ceva palpabil, în stare să-i certifice credinţa.13 Poetul nu poate iubi de la
distanţă o fantasmă, are nevoie de certitudini palpabile, asemenea lui Toma
necredinciosul: „Vreau să te pipăi și să urlu: «Este»!”(Psalm VI).

Nicolae Manolescu, Poeți moderni, Brașov, Editura Aula, 2003, p. 81. Nicolae Manolescu vorbește
despre Psalmi ca nefiind expresia îndoielii, „nu este incertitudinea existenței, dar certitudinea inexistenței
divine”.
12 *** Noul Testament cu Psalmii, Tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod, sub îndrumarea şi cu purtarea
de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2002, p. 619 şi p. 616.
13 Şerban Cioculescu, Introducere în poezia lui Tudor Arghezi, Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită,
Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p. 45.
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Mai mult decât atât, poetul este sfâşiat de îndoieli, nehotărât, derutat,
ezitant în ceea ce privește existența lui Dumnezeu, copleşit de sentimentul
zădărniciei: „Pari când a fi, pari când că nu mai ești.” (Psalm VI); „Un nebun a
înfipt lopata în adâncul cerurilor şi a scos măguri de argint, – şi lopata a trecut din
mână-n mână până la noi. Săparăm noaptea întreagă, – şi, cu ivirea dimineţii
gropile s-au umplut zilnic la loc, – şi, cu căderea serii, lopata începe din nou să
muncească. Ne găsim şi-acum într-acelaşi loc. Braţele noastre muriră mereu, dar n-au
ostenit. [...] Eu, Doamne care te caut de la facerea lumii și care știu că osânda mea
e în zadar!”14
Poetul oscilează între implorări şi reproșuri către cerul care rămâne
impasibil. Poetul este în căutarea lăcaşului în care sălășluiește Dumnezeu: „În
care-anume floare şi tulpină/ Dospeşte sucul fructului Său cald?” (Psalm IV –
„Ruga mea...”), interogaţiile izvorând din dorinţa de regăsire a stării edenice:
„Tânjesc ca pasărea ciripitoare/ Să se oprească-n drum,/ Să cânte-n mine şi să
zboare/ Prin umbra mea de fum”. (Psalm)
Ghiersul îngânat pe care îl înalţă lui Dumnezeu sugerează existenţa unei
posibile legături tainice, întemeiate pe simţire:
„Nu te-am văzut la faţă, dar, vecine,
Te simt alăturea de mine.
Nu te-aud când intri, ci, desluşit în şoapte
Te-ntrezăresc de cum se face noapte.”
Cu toate acestea, Arghezi respinge formula „crede și nu cerceta”, mai exact
ar trebui spus „infirmând dictonul biblic, Arghezi cutează să creadă cercetând”15:
„Eu, totuşi, slugă veche a Domnului rămân” (Psalmistul). În acest sens, sugestive
sunt și versurile:
„Isus mi se-arătase la lună, prin livede.
Parc-ar fi spus în șoaptă: Nu cerceta, ci crede.”
(Psalmistul)
Omului arghezian i se potrivesc gândurile lui Blaise Pascal: omul este
„incapabil de a vedea neantul din care e scos şi infinitul care-l înghite.”16 Poetul
întâmpină bariere în calea cunoașterii, similare, în termeni blagieni, „cenzurii
transcendente”, care îl ţin captiv în limitele firii:

Tudor Arghezi, Scrieri 6, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1964, p. 160.
Mircea Scarlat, Istoria poeziei românești, vol. III, București, Editura Eminescu, 1986, p. 173.
16 Şerban Cioculescu, Argheziana, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 193.
14

15
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„Sunt înger, sunt diavol și fiară și-alte asemeni
Și mă frământ în sine-mi ca taurii-n belciug”.
(Portret)
„Cine vrea să înțeleagă imaginarul arghezian trebuie să-i citească poemele
cu Biblia alături”17 – recomandă Nicolae Balotă. O lectură paralelă cu versetele
biblice care îl inspiră pe Arghezi dezvăluie că versurile acestuia se situează, „prin
arta îmbinărilor șocante, la mare distanță de textul originar”18. Un exemplu în
acest sens este de remarcat în Psalmul XIV („Am fost să văd pe Domnul bătut de
viu pe cruce”), unde apare ipostaza „Mântuitorului, înfăţişând, după Evanghelie,
drama omenească a singurătăţii Mântuitorului”19 într-o imagine memorabilă:
„Din fundul Mării Moarte până-n văpaia Cloştii
Nu-i nimenea nemernic şi singur ca Isus”.
Lumea poetului, părăsită de un Dumnezeu ascuns, care refuză să se
reveleze, este văduvită de mister, lăsată sub semnul neantului. Rugăciunea se
îndepărtează de cea a psalmistului biblic, îndrăznind mai mult decât acesta:
„Nici rugăciunea, poate, nu mi-e rugăciune,
Nici omul meu nu-i poate omenesc.
Ard către tine-ncet, ca un tăciune,
Te caut mut, te-nchipui, te gândesc.”
(Psalm IV – „Ruga mea...”)
Nicolae Manolescu afirmă că „Psalmii sunt o luptă a poetului cu sine însuși,
cu evidența sentimentului de solitudine ce-l copleșește”20. Poetul invocă
divinitatea, întrebările sale rămân fără răspuns, dialogul devine monolog. Am
putea compara fiinţa omenească a lui Arghezi cu apostolul Toma, însă aceasta nu
are şansa miracolului care să-i ilumineze calea, întărindu-i credinţa.21 Sufletul
poetului tânjeşte după dumnezeire, după dimensiunea ei invizibilă, ascunsă,
căutată pretutindeni, însă de negăsit:
„Mă uit în mine, ca într-o chilie
Vezi Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, capitolul Scholii la Psalmi, ed. cit., p. 149-214, unde
criticul e preocupat de fidelitatea dogmatică a Psalmilor arghezieni.
18 Al. Andriescu, Psalmii în literatura română, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2004,
p. 188.
19 Ion Buzaşi, Poezia religioasă românească, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 166.
20 Nicolae Manolescu, op. cit., p. 82.
21 Marin Beşteliu, Tudor Arghezi – poet religios, Craiova, Editura Cartea Românească, 1999, p. 49.
17
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Mă uit în ceruri în împărăție,
Mă uit în gol, mă uit în vizuini,
Te caut printre spinii din grădini,
Dau buruienile deoparte, cu otravă
Și pipăi locul urmei tale cu zăbavă.”
(Mă uit la flori)
În ceea ce îl privește pe Lucian Blaga, poetul ce sporește taina lumii, vrăjit
fiind de farmecul misterului, intuiește frumuseţile acestuia diferit de Tudor
Arghezi, care dorește, în schimb, desacralizarea misterului divin. Cu toate acestea,
şi Blaga aşteaptă ca Dumnezeu să coboare în bătătură pentru a intra în dialog cu
robul său. În Psalm, din ciclul Cântecul focului, comuniunea cu Dumnezeu se
realizează dincolo de cuvânt, prin iubire:
„Iubind – ne-ncredințăm că suntem. Când iubim,
oricât de-adâncă noapte-ar fi,
suntem în zi
Suntem în tine, Elohim. [...]
Umblăm prin marea săptămână
gând cu gând și mână-n mână.
Și cum am vrea să te slăvim
pentru iubirea ce ne-o-ngădui, Elohim!
Dar numai rană a tăcerii
e cuvântul ce-l rostim...”
În volumul Poemele luminii Blaga tratează câteva teme biblice: Lumina
amintind de actul creator din Geneză, asociat iubirii, forţa prin care a creat
Dumnezeu lumea. Lacrimile imaginează episodul ce urmează izgonirii lui Adam
din rai: tulburat de frumusețile lumii, care-i amintesc de paradis, el se roagă lui
Dumnezeu fie să-i ia vederea, fie să-i împăienjenească ochii c-un giulgiu, ca să nu mai
vadă nici flori, nici cer, nici zâmbetul Evei, care-i provoacă o insuportabilă
suferinţă. Și la Arghezi există trimiteri la căderea în păcat a lui Adam, Al.
Andriescu vorbește despre o culpabilizare colectivă22 întrucât, de la păcatul primilor
oameni, toți descendenții lui Adam au devenit la fel de vinovați: „odrasla vie-a
crimei tuturor” (Testament).
În Pietre peste templul meu, Blaga considera că dacă „Dumnezeu a făcut pe
om după chipul și asemănarea Sa, nu înseamnă că Dumnezeu e un om în cer, ci
înseamnă că omul e un Dumnezeu pe pământ.” În Poemele luminii influențele
eretice irump printre rânduri, ca şi în versurile argheziene. Aşa cum recunoaşte şi
22

Idem, ibidem, p. 196.
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Arghezi, poemele de inspiraţie satanică, scrijelite pe tencuiala rece, cu „unghiile de
la mâna stângă”, sugerează prezenţa demoniei într-o mai mare măsură decât cea a
sfinţeniei. Mai mult, aflat în căutarea sacrul, poetul se confruntă cu demonicul
tulburător, aude voci stranii:
„Al cui e glasul mare care bate?
Au vine din Psaltire?
Au vine din cetate?”
Dumnezeul arghezian poartă nume nedefinite, e Domnul, Părintele, Tatăl,
Cineva, Careva. Este avansată ideea că divinitatea și diavolul sunt semeni, așa
cum pentru Blaga raiul este luminat de flăcările iadului (Lumina raiului). Întreaga
creaţie argheziană este străbătută de năzuinţa spre cunoaşterea divinităţii, poetul
formulează întrebări la care încearcă să răspundă în chip raţional. Eşecul său poate
fi dedus dintr-o tabletă din Icoane de lemn, unde într-o Meditaţie se găsesc
interogaţii fără răspuns:
„1. Este Dumnezeu ori ce este? Nevoia de a-l cunoaşte explică existenţa lui?
2. Omul este responsabil? Care este rezultatul unei responsabilităţi
absolute?
3. Trebuie omul să speculeze asupra necunoscutului?
4. Care este binele şi răul mistic?
5. Dacă Dumnezeu este şi nu-l poţi percepe, înseamnă că nu trebuie să-l
cunoşti. De ce nu se arată El?” (vol. 12, p. 231).
Frământările se acutizează, singura certitudine este că „Dumnezeu nu este
cel pe care proştii sau negustorii de Dumnezeu se înfumurează că-l cunosc.”23
Astfel, dezamăgirea lasă un gust amar, iar ruga psalmistului se converteşte
în revoltă:
„Să-mi fie versul limbă
De flăcări vaste ce distrug,
Trecând ca şerpii când se plimbă;
Cuvântul meu să fie plug,
Ce faţa solului o schimbă
Lăsând în urma lui belşug.”
(Rugă de seară)
Sufletul este chinuit de indecizie, de absenţa unei dovezi palpabile care să
pună capăt frământărilor sale, pendulând între cele două extreme, de la credinţă la
tăgadă:
23

Tudor Arghezi, apud Marin Beşteliu, op. cit., p. 48.

80

„Şi te pândesc în timp ca pe vânat,
Să văd: eşti şoimul meu cel căutat?
Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere.
Pentru credinţă sau pentru tăgadă,
Te caut dârz şi fără de folos.
Eşti visul meu, din toate, cel frumos
Şi nu-ndrăznesc să te dobor din cer grămadă.
(Psalm VI)
Sufletul arghezian aşteaptă un semn care să-i aducă alinare, să-i oblojească
rănile sufleteşti: „Sufletul meu, deschis ca şapte cupe,/ Aşteaptă o ivire din cristal,/
Pe un ştergar cu brâie de lumină.” (Psalm), „Trimite, Doamne, semnul depărtării,/
Din când în când câte un pui de înger./ Să bată alb din aripă la lună,/ Să-mi dea
din nou povaţa ta cea bună.” (Psalm), „Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea/ Şi
pruncul şi bărbatul şi femeea./ Doar mie, Domnul, vecinicul şi bunul,/ Nu mi-a
trimis, de când mă rog, niciunul.” (Nu-ţi cer un lucru).
În ceea ce îl priveşte pe Lucian Blaga, versurile sale sunt impregnate de
„tristețe metafizică”, de absența revelaţiei divinului, poetul ajunge la intense
implorări („în spinii de-aci, arată-te, Doamne!”). Până și somnul are conotație
religioasă – uneori, este privit ca „stare dumnezeiască”: în poezia Zi și noapte
(Corăbii cu cenușă) este „mai mult decât «stare dumnezeiască»”, reprezintă o
„ființare în divin, anulare a lumii și percepere a Ființei ca parte dintr-un întreg”24:
„Când suntem treji suntem în lume.
Când dormim, dormim în Dumnezeu”.
În volumul În marea trecere, suferința derivă nu din pierderea identității, ci
tocmai din „integralitatea identității”25, ipostaziată în Dumnezeu, care este „muta,
neclintita identitate”, într-o perfectă închidere în sine, care „nu cere nimic”, „nici
măcar rugăciunea mea” (Psalm). Lipsa de comunicare cu divinitatea aduce cu sine
regretul poetului de a se fi născut:
„Dar mi-aduc aminte de vremea când încă nu eram,/ ca de-o copilărie
depărtată,/ și-mi pare-așa de rău că n-am rămas/ în țara fără nume.” (Liniște între
lucruri bătrâne). De aici și interogaţia dureroasă: „De ce m-ai trimis în lume,
Mamă? (Scrisoare)

24 Florin Oprescu, Model și cataliză în lirica românească modernă, Cuvânt înainte de Iosif Cheie-Pantea,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2007, p. 62.
25 Rodica Marian, Identitate si alteritate in lirica lui Lucian Blaga, în „Revista Română de Studii
Culturale”, nr. 1, 2006, p. 16.
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Dumnezeu se închide în muțenie în Psalm, poetul deplânge singurătatea lui
Dumnezeu, resimţită ca o pierdere dureroasă:
„O durere totdeauna mi-a fost singurătatea ta ascunsă
Dumnezeule, dar ce era să fac?”
Din această singurătate și izolare provin interogațiile disperate, „într-un
metaforism al închiderii”26, cu implicații filosofice:
„Iată, e o noapte fără ferestre-n afară,
Dumnezeule, de-acum ce mă fac?
În mijlocul tău mă dezbrac. Mă dezbrac de trup
ca de o haină pe care-o lași în drum”.
(Psalm)
Fără credință, şansa găsirii divinităţii se diminuează: „Dumnezeu se face
mai mic” (În munți), iar, întrucât ceea ce nu vedem se uită, apare întrebarea din
următoarele versuri:
„Ai fost cândva, dar unde eşti acum?
Te-ntreb, căci s-ar putea să fii trecutul, Doamne”
(Psalmul 151)
În concluzie, pot spune că Lucian Blaga și Tudor Arghezi sunt diferiți în
unele aspecte (așadar jocuri diferite, cu reguli diferite). Chiar Lucian Blaga sprijină
această idee într-o scrisoare din 15 februarie 1947, publicată în Luceafărul: „Eu simt
doar că cei doi autori, pe lângă un fel de modernitate şi înrădăcinare a lor în ceea
ce a fost, au un foarte deosebit sentiment al artei. În meșteșugurile lor unul
purcede dela întreg, celălalt de la detaliu. Unul dela substanță, celălalt de la
accident. Unul are un stil de ansamblu, şi cultivă în primul rând viziunea
(cuvântul decurge din ea); celălalt are un stil de detaliu, şi cultivă în primul rând
amănuntul (cu plasticitatea şi savoarea ce rezultă din cuvânt). Unul are un
sentiment dominant al necesarului, celălalt al jocului. Unul tinde spre marea
simplitate, celălalt spre întortochiat, spre belşugul amănuntelor, până la pierderea
firului călăuzitor”.27

Simion Mioc, Modalităţi lirice interbelice: Tudor Arghezi – Lucian Blaga, Timişoara, Editura Amarcord,
1995, p. 131.
27 Melania Livadă, Iniţiere în poezia lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974, p. 8-9.
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Pentru că uneori jocurile sunt asemănătoare, Lucian Blaga și Tudor Arghezi
se întâlnesc în unele jocuri și pot fi considerați egali dacă ne gândim că amândoi,
doar jucându-se, au făcut lumea să cânte, iar fără Psalmii lor am fi mai altfel și mai
săraci.
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DANIELA VARAN
BLAGA – STĂNESCU: FEŢE ALE EROSULUI

Pornind de la câteva poeme din opera lui Lucian Blaga și Nichita Stănescu,
vom pune în lumină diverse fețe ale erosului în lirica blagiană, respectiv
stănesciană, reliefând fie puncte comune ale acestora, fie particularități.
Încă din volumul Poemele luminii, Lucian Blaga face referiri relevante la
eros și la rolul pe care acesta îl are în integrarea individului în univers. În poemul
Lumina, poetul sugerează prezența erosului încă de la începuturi, de când
„Nimicul zăcea-n agonie” și „O sete era de păcate, de doruri, de-avânturi, de
patimi”1. În acest volum sunt numeroase poemele care tratează tema erosului, un
eros care pare să integreze îndrăgostitul în metafizic. Rolul femeii iubite este acela
de a-l purta pe îndrăgostit pe drumul spre mister și revelare. Iubita poartă cu sine
misterul întregului univers și este aceea care îl va ajuta pe îndrăgostit să-l reveleze;
de exemplu în poezia Din părul tău, părul femeii, care îi îneacă obrajii iubitului, ia
proporții cosmice, devenind „vălul ce preface în mister tot largul lumii”. Femeia se
confundă cu natura, cu elementele universului: „ochii tăi adâncii, sunt izvorul/ din
care tainic curge noaptea peste văi…” (Izvorul nopții).
Apare o viziune foarte specială pe care Lucian Blaga o are despre femeie:
ea nu mai este fata pentru care Hyperion și-ar pierde nemurirea în schimbul unei
ore de iubire (precum la Eminescu), ci este, dimpotrivă, „edenică-ntrupare”
primită de eul liric ca un dar de mare preț: „O oră între-abis și umbre/ la răscruci
de veac și teamă/ o oră prelungită-n slavă/ mi te-a dat ca-n vis, în seamă” (Extaz).
„Oricât ar idolatriza femeia și oricât i-ar cerși dragostea, Eminescu păstrează
conștiința superiorității (și tot așa și Arghezi), el rămâne Hyperion. La Blaga
raportul este, am spune, inversat, superioară, prin condiție ontologică, e femeia,
poetul e un închinător pe treptele templului, la picioarele statuii, împărtășindu-se
din lumina ei”.2 Blaga se prosternează în reverență în fața femeii precum în fața
unei minuni – „Și lângă minunea cea mai simplă/ am stat cum se cuvine” (M-am
oprit lângă tine) – , slăvind-o și cântând-o: „Viori sânt femeile […] le slăvesc și le
cânt” (Viori aprinse, femeile). La Nichita Stănescu, iubita apare în amintirea eului ca
o necesitate vitală; „chipul prelung” al acesteia rămâne rezemat „între două bătăi
ale inimii [sale]/ ca între Tigru/ și Eufrat (Sunt un om viu)3.

1 Versurile blagiene sunt citate din Lucian Blaga, Opera poetică, Ediţie îngrijită de George Gană şi
Dorli Blaga, prefaţă de George Gană, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007.
2 George Gană, Opera literară a lui Lucian Blaga, București, Editura Minerva, 1976, p. 261.
3 Versurile lui Nichita Stănescu sunt citate din Leoaică tânără, iubirea – poezii de dragoste, Antologie şi
postfaţă de Alexandru Condeescu, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 1995.
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Femeia este asemenea Creatorului care se plimba la începutul creației pe
deasupra întinderilor de ape, este divinizată, deci superioară masculinului în lirica
lui Lucian Blaga „Purtată ești tu peste-ntinderi/ ca duhul cel singur/ deasupra
întâielor ape” (Începuturi). Cele 11 Elegii stănesciene sunt percepute de critica
literară ca având o tematică mai degrabă filosofică, dar Elegia a opta, hiperboreeana
este diferită de celelalte pentru că aici apare o trimitere la erotic. Femeia îi propune
eului o călătorie într-un univers rece, în Hiperboreea, unde aceasta îl va „naște
viu”, asemenea cerboaicei, „pe zăpadă”; această naștere poate fi înțeleasă ca o
transcendere într-o nouă lume, o nouă reprezentare a umanului, femeia devenind
astfel, precum în lirica blagiană, un creator.
În Psalm dragostei, Lucian Blaga atribuie dragostei forța eliberatoare, acea
minune care transformă eul, ispitit să fie tulburat de „neguri” care „stăruie-n
gând”, dându-i bucuria eliberării. Această forță eliberatoare, care apare în
versurile lui Lucian Blaga, o regăsim și în cele din Poetul și dragostea ale lui Nichita
Stănescu, în care sentimentul dragostei este, în schimb, dureros, încărcat de
semnificație, greu: „și un sentiment ciudat care te doare,/ și ești mândru, și-l porți
pe umăr/ ca pe-un șoim de vânătoare”.
Cuplul de îndrăgostiți este singularizat, rămas într-un univers desprins de
teluric și numai celestul cu lucirea lui este lumea în care cei doi cumpănesc „ce e,
ce-a fost” (Umblăm pe câmp fără popas). „Un basm al iubirii troienite de aurul fin al
polenului germinativ”4 este poezia Risipei se dedă florarul, o superbă proiectare a
îndrăgostiților într-un cadru mirific, o natură splendidă în care cei doi, stând
„tâmplă fierbinte lângă tâmplă”, visează și întrezăresc „păduri ce ar putea să fie/ și
niciodată nu vor fi”. Atribuind iubitei puteri zodiacale (Ardere), poetul nu găsește
cuvinte pentru a-i cuceri simțirile: „unde și când găsi-voi singurul cuvânt/ în cercul
nopții să te-ncânt?”. Așteptând cu nerăbdare prezența iubitei, pe care o numește
„stăpâna mea”, îndrăgostitul din poezia stănesciană interacționează și el cu un
cadru special, mitic chiar: „pe câmpul unde-n vechime zeii/ n-au trecut decât
călări,/ unde pietrele-și arată colții albi, și iarba/ fuge speriată-n verzuiele zări”
(Amfion, constructorul), pregătit să întâmpine femeia „zveltă și sălbăticită de
frumusețe”. Este evident că la ipostazele erosului din poezia stănesciană participă,
în mod repetat, natura (în poezii precum Cântec de dragoste la marginea mării,
Amfion, constructorul, Să ne iubim ca florile etc.), dar nu în felul în care aceasta apare
la romantici. În lirica lui Nichita Stănescu, „deși elementele sunt cosmice, există o
conștiință a limitelor cosmosului, care devine deodată umanizat [...]. E un revers
față de modelul romantic și postromantic în care ființa apela la categoriile
universului pentru a-și procura senzația și starea de limitat, pentru a-și depăși

4

Călin Teutișan, Eros și reprezentare: convenții ale poeziei erotice românești, Pitești, Paralela 45, 2005, p. 202.
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astfel propriile granițe. Aici, umanul împrumută cosmosului limitele sale, în
procesul osmozei integrative”5.
O imagine asemănătoare celei din Luceafărul lui Eminescu o întâlnim la
Nichita în Ploaie în luna lui Marte, poem în care, contrar atitudinii lui Blaga față de
femeia iubită, îndrăgostitul se consideră superior acesteia, el căpătând atribute
angelice „O să te plouă pe aripi, spuneai”; aceeași idee este abordată și în Emoție de
toamnă, poem în care Nichita oferă imaginea unui îndrăgostit care se teme de o
metamorfozare prin care ar putea pierde persoana iubită: „Mă tem că n-am să te
mai văd, uneori/ că or să-mi crească aripi ascuțite până la nori”.
Femeia, „minune fără veșminte”, este prezentată într-un poem cu nuanță
eretică, Cântecul focului, contopită cu natura și având atributele acesteia, „tu crengi
ai, iubito, nu brațe”. Ea, într-un spațiu incendiat de iubire – „Iubirea țâșnește din
țărână și face pământului aură” – , arde și se mistuie alături de iubitul mistuit la
rându-i: „noi ardem, ah, cu ce cruzime-n văpăi,/ mistuindu-ne unul pe altul”
(Cântecul focului). O imagine violentă a iubirii apare şi în Leoaică tânără, iubirea,
unde îndrăgostitul este prada fioroasei iubiri: „Colții albi mi i-a înfipt în față/ m-a
mușcat, leoaica, azi, de față”, datorită căreia nu-și mai poate recunoaște propriul
trup: „Mi-am dus mâna la sprânceană/ la tâmplă și la bărbie/ dar mâna nu le mai
știe”.
Contrar credinței creștine, Blaga privește femeia într-o nouă lumină,
făcând numeroase referiri la cuplul primordial, la femeia care pare să ascundă un
mister necunoscut chiar de Dumnezeu, un secret al ei și al șarpelui: „De-atunci
femeia-ascunde sub pleoape-o taină/ și-și mișcă geana parc-ar zice/ că ea știe ceva/
ce noi nu știm/ ce nimenea nu știe/ nici Dumnezeu chiar”. Imaginea femeii
divinizate apare în mai multe poeme ale lui Blaga; se regăsește și în poezia Nu-mi
presimți?: „Nu-mi presimți iubirea când privesc/ cu patimă-n prăpastia din tine/ și-ți
zic: O, niciodată n-am văzut pe Dumnezeu mai mare!?”, dar și în ultimele cinci
versuri ale poemului Veșnicul. Asemănătoare imaginilor eretice blagiene este și
imaginea din poemul lui Nichita Stănescu Dezîmblânzirea, unde eul îi cere femeii o
răstignire „pe crucea de carne”, un gest de modificare a stării precare în care
acesta se află, un act de dominare.
În poezia Noi și pământul avem imaginea unui îndrăgostit năpădit de
patimi, cuprins de un puternic sentiment de „nebunie”, care-și întinde brațele „ca
niște limbi de foc” să domine „puterea, sângele, mândria, primăvara, totul” din
persoana iubită. Aceleași porniri le regăsim și în poezia Noapte în care eul
capitulează în fața gesturilor cuceritoare ale iubitei: „cu un surâs amețitor tu-mi
răscolești/ tot furnicarul de porniri,/ care nu-și mai afl-apoi odihna”. La Nichita
Stănescu, în volumul O viziune a sentimentelor, poemul Vârsta de aur a dragostei redă

5

Idem, ibidem, p. 258.
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imaginea „iubirii-calamitate”6, care se accentuează în finalul poeziei prin versurile
„te caut pretutindeni și lucrurile vin/ tot mai aproape/ și pieptul mi-l strâng și mă
dor”.
Amintirea femeii iubite rămâne stăruitoare „în inima supusă”; așa cum
slovele se extind în scoarța copacului odată cu trecerea timpului, și amintirea
iubitei se adâncește în inima îndrăgostitului, numai că, pentru Blaga, trecerea
timpului pare să fie favorabilă: „Și după ani/ și ani de zile-l vei găsi/ cu sloveadânci și uriașe.” (Cresc amintirile). La Nichita, în poezia Îmbrățișarea, îndrăgostiții
schimbă prin îmbrățișarea lor timpul, care se comprimă din ore în minute, într-o
superbă imagine a trecerii timpului în cadrul pasiunii, a unei iubiri dinamice: „Oh,
ne-am zvârlit, strigându-ne pe nume,/ unul spre celălalt, și-atât de iute”, o iubire
în care îndrăgostiții se unesc spărgând astfel orele nemiloase care îi despart.
Aceeași distanță, măsurată în ore, între cei doi îndrăgostiți o întâlnim și în Poveste
sentimentală: „Eu stăteam la o margine a orei,/ tu – la cealaltă”.
Introducând femininul chiar și în sfera morții, Lucian Blaga surprinde
delicatețea femeii în Frumoase mâini, însă atmosfera caldă a poeziei se tulbură
odată cu prezența necruțătoarei morți: „frumoase mâini, cum îmi cuprindeți astăzi
cu căldura voastră capul plin de visuri/ așa îmi veți ținea odată/ și urna cu cenușa
mea”, o imagine funestă asociată prezenței feminine. Și Nichita „șochează”
oarecum cititorul în poezia O viziune a păcii, unde sentimentul iubirii este „atribuit
unor elemente corporale sau chiar gândirii. Imaginea gândului îndrăgostit e
nemaiîntâlnită în poezia majoră de până la Stănescu, și iese complet din
paradigma clasică a poeticului care opune drastic gândirea afectelor”7: „Eu te
iubesc cu dragostea ochiului/ pentru ochiul lui geamăn/ cu dragostea mâinii
pentru cealaltă mână,/ cu dragostea gândurilor pentru cuvintele în care se
scufundă întocmai”.
Observăm că la Blaga eroticul are un rol foarte important în ceea ce rămâne
emblematic pentru creația lui, și anume problematica atingerii absolutului, a
misterului și a revelării acestuia. Femeia, cuplul de îndrăgostiți, sentimentul iubirii
sunt pași pe scara către revelarea misterului, spre absolut. Astfel, când Blaga
vorbește despre pierderea iubirii, despre tristețe în amor, acesta exprimă „cu mult
mai mult decât o durere afectivă, o adevărată tristețe metafizică, fiind vorba
despre înstrăinarea de absolut”8. De asemenea, în ceea ce-l privește pe Nichita
Stănescu, este foarte cunoscut că, în poezia lui, limbajul capătă valențe noi,
cuvintele devin necuvinte, pentru că ele nu mai desemnează obiecte, ci se
comportă ca acestea, iar obiectele, de asemenea, pot să posede o însemnătate

Idem, ibidem, p. 261.
Idem, ibidem.
8 George Gană, op. cit., p. 263.
6

7
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lingvistică și să alcătuiască fraze, așa cum afirmă Călin Teutișan.9 În sprijinul
părerii criticului aducem poemul Împotriva cuvintelor: „Ah, cuvintele, tristele,/ ele
curg în ele însele,/ deși sensul lor este static”. În prima parte a poemului, poetul
silabisește cuvântul „iubito”, arătând că există o trecere a timpului chiar și în
interiorul literelor unui cuvânt, „deși Iubito nu are timp”. Ca o obsesie parcă a
timpului, iubita rămâne neîncadrată în timp, fără identitate – „Iubito, iubito,/
pururi fără de nume, iubito” –, neavând stabilitate decât prin raportarea la
masculin: „Tu eşti cerul gurii mele/ și dacă ai să râzi/ și ai să-mi spui că ai chip/ și
făptură cu brațe,/ am să-ți spun: nu-i nimic,/ eu nu am nici făptură, nici chip...”.
Așadar, analizând fragmente din creația erotică a lui Lucian Blaga și
Nichita Stănescu, observăm că, deși diferite, operele lor au puncte comune,
viziunile celor doi întâlnindu-se pe alocuri. Astfel, am remarcat predilecția
amândurora pentru cadrul mirific al naturii, aprecierea femininului până la
idolatrizare (firește, cu intensitate diferită la Blaga şi la Nichita Stănescu),
preferința celor doi pentru imagini șocante în cadrul erosului, precum și poziția
însemnată pe care o ocupă acest tip de poezie în cadrul creației lirice a celor doi
poeți.
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MARTA RUS
DAIMONION ŞI FEMININUL

În accepţie blagiană, demonicul are un rol determinant în creaţie deoarece el
este „înfăptuitorul”. Calitatea de „creaţie” a unei fapte umane e condiţionată de
existenţa ei sub semnul demonicului, înţeles de către Blaga ca fiind „o negativitate
care se manifestă pozitiv”.1
Ana din piesa de teatru Arca lui Noe şi Ivanca din piesa cu acelaşi nume,
scrise de Lucian Blaga, sunt personaje feminine în care regăsim o dimensiune
demonică. Atât Ana, cât şi Ivanca sunt unelte în mâna demonicului, prin care
forţele obscure îşi exercită influenţa asupra creatorului de artă. Ana devine o sursă
preţioasă de informaţii, prin intermediul căreia demonicul are acces la planurile
divinului. „Cât timp este femeie în lume, mai descoperi cu hâr cu mâr câte ceva…”
îi mărturiseşte Nefârtate Moşului2. Relaţia dintre feminin şi demonic devine una
foarte strânsă, comunicarea fiind aceea care le favorizează apropierea.
Arma pe care Nefârtate o foloseşte pentru a o înşela pe Ana este minciuna,
care nu e altceva decât un adevăr alterat. Aceasta este explicaţia pentru care Ana
crede în spusele lui Nefârtate. Ea se află în căutarea adevărului, iar Nefârtate îi
oferă o variantă a acestuia, însă „alterată”. Se stabileşte prin aceasta o asociere cu
scena biblică în care şarpele în conversaţia sa cu Eva a aplicat aceeaşi metodă
persuasivă, bazată pe falsificarea adevărului divin şi stimularea dezvoltării
sâmburelui de scepticism existent în sufletul femeii. Ana deplânge lipsa de gust a
lui Nefârtate în ceea ce priveşte alegerea femeilor şi îşi exprimă ipotetic dorinţa de
a fi cu acesta: „Păcat nu-i aşa? Poate că ar avea mai mult noroc decât îşi închipuie,
dacă îşi închipuie!”, afirmaţie care aprinde o lumină ciudată în ochii lui Nefârtate,
aceeaşi lumină pe care o remarcă şi Ivanca în ochii Tatălui. Nefârtate cunoaşte
slăbiciunea femeii şi caută să-şi satisfacă propriile interese profitând de acest
lucru. Este evident faptul că apropierea Anei de Nefârtate o influenţează negativ,
făcând-o extrem de vulnerabilă. Trecând de partea lui Nefârtate, ea nu mai face
distincţia clară între adevăr şi minciună, astfel încât nu-şi mai poate crede soţul.
Strategia Răului nu vizează altceva decât depărtarea de Bine, fapt ce are drept
consecinţă creşterea credulităţii personajului feminin. Ana e dispusă să accepte
orice e în acord cu propriile suspiciuni.
Remarcăm faptul că misiunea demonicului nu mai este atât de dificilă, în
condiţiile în care acesta găseşte imediat o portiţă de acces la planurile
Eugen Todoran, Lucian Blaga – mitul dramatic, Timişoara, Editura Facla, 1985, p. 340.
Pentru citatele din Arca lui Noe am folosit ediţia Lucian Blaga, Opere 5. Teatru (Anton Pann, Arca lui
Noe), Ediţie critică şi studiu introductiv de George Gană, Bucureşti, Editura Minerva, 1993.
1

2
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adversarului. Tactica adoptată de Nefârtate îşi dovedeşte în scurt timp eficacitatea,
deoarece Ana cedează în faţa lui. Ea se dovedeşte a fi un fel de fisură în zidul ce
desparte forţele pozitive de cele negative, fapt care îi facilitează lui Nefârtate
punerea în aplicare a planului său. Nefârtate intuieşte anumite asemănări şi
interese comune între el şi Ana atunci când remarcă faptul că li se apropie cărările:
„ne-am putea fi de folos unul altuia…”, propunându-i prin aceasta o colaborare.
De fapt, această „alianţă” se dovedeşte eficientă numai pentru Nefârtate, căci Ana
are doar dezavantaje de pe urma ei. Acceptând rolul de colaborator, ea nu face
altceva decât să descurajeze acţiunile lui Noe. Acesta, însă, nu cedează presiunilor
venite din partea femeii. Motivul pentru care Ana e de acord cu propunerea lui
Nefârtate are la bază setea de cunoaştere. La fel ca şi în cazul primei femei, Eva,
dorinţa de a cunoaşte o determină pe Ana să facă unele compromisuri.
La fel ca Ana, Ivanca este un personaj aflat sub semnul demonicului.
Dimensiunea obscură e conferită de afirmaţia pictorului Luca, pentru care „fata cu
părul roşu” e ridicată din „noaptea lui lăuntrică”3. Aspectul fizic al fetei constituie
un indiciu al acestei dimensiuni: „Roşul este […] culoarea lui Dionysos”,
„Roşcatul semnifică flacăra, evocă delirul, dezmăţul, patima dorinţei […]
senzualitatea distrugătoare, orgia, eliberarea, […], focul impur care arde sub
pământ, focul infernului”4. De asemenea, remarcăm similitudini între Ivanca, „fata
cu părul roşu”, şi roşcovanul Nefârtate din perspectiva detaliului referitor la
aspectul fizic al acestora, care face în mod simbolic trimitere la focul infernului.
Stabilind o legătură cu aceste semnificaţii simbolice ale personajului
feminin, putem vedea în Ivanca o proiecţie a laturii obscure, întunecate a
pictorului Luca. Atributele femeii, gesturile şi simbolistica lor denotă nevoia
creatorului de a se elibera. Intuim o luptă lăuntrică a personalului, care se dă pe
frontul său sufletesc.
Acest zbucium este alimentat de trăiri şi sentimente de o mare profunzime,
ce creează tensiune şi generează dezechilibru. Scena dansului strămoşilor este
semnificativă în acest sens. Este subliniată aici tendinţa de eliberare totală, mereu
suprimată. Această latură a personajului, cu valenţe obscure, se manifestă tocmai
prin dorinţa de a da frâu pornirilor instinctuale, de a ieşi din limitele normalului şi
moralului şi de exprimare totală a menirii sale creatoare, în lipsa oricăror
constrângeri.
De fapt, putem afirma că latura creatoare a pictorului stă sub semnul
acestor porniri negative care tind să se manifeste plenar. Actul creator presupune
Pentru citatele din Ivanca am folosit ediţia: idem, Opere 3. Teatru (Zamolxe, Tulburarea apelor, Ivanca,
Daria, Înviere), Ediţie critică şi studiu introductiv de George Gană, Bucureşti, Editura Minerva, 1986.
4 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri,
culori, numere, Vol. 3, P-Z, Traducere de Micaela Săvulescu, Laurenţiu Zoicaş, Daniel Nicolescu,
Doina Uricariu, Olga Zaicik, Irina Bojin, Victor-Dinu Vlădulescu, Ileana Cantuniari, Liana
Repeţeanu, Agnes Davidovici, Sanda Oprescu, Bucureşti, Editura Artemis, 1994, p. 171-173.
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trăiri intense şi emoţii superioare ce marchează fiinţa. Imboldul îl reprezintă
Ivanca, ce se naşte din „noaptea lui lăuntrică”, această zonă întunecată despre care
vorbeşte pictorul.
În opoziţie cu Luca, întruchipare a apolinicului, Ivanca simbolizează
dionisiacul, fapt sugerat atât de aspectul fizic, cât şi de comportamentul ei. Dansul
fetei goale în mijlocul furtunii traduce manifestarea instinctualităţii primare,
eliberate de orice cenzură. Soluţia oferită de Ivanca pentru a-l ajuta pe Luca nu
este fuga pictorului de „faptă”, ci îndeplinirea acesteia. Ivanca are o misiune
salvatoare pe care reuşeşte să o ducă la bun sfârşit alături de Tatăl. Totodată,
remarcăm că demonicul constituie dimensiunea comună a acestor două personaje.
Criticul literar Lucian Bâgiu vede în Luca, Ivanca şi Tatăl ,,trei frânturi de
individualitate” reunite într-un „tot al fiinţei”, ,,stratul de profunzime” fiind
reprezentat de Ivanca şi Tatăl, care sunt în concepţia criticului “nuanţe ale
inconştientului”5. Ei reprezintă întruchipări ale instinctualului, ale senzualităţii
primare. Inconştientul devine spaţiul de manifestare a demonicului, fapt remarcat
şi de Lucian Blaga în studiul Zări şi etape: „demonicul lucrează în mare parte în
întuneric, inconştient”6.
În acest context, la un nivel mai abstract de interpretare a semnificaţiilor
piesei, Ana şi Nefârtate pot fi, la rândul lor, consideraţi ca fiind componente ale
individualităţii creatorului Noe. Ei reprezintă două laturi obscure ale personajului,
întruchipând îndoiala şi necredinţa, ce au la bază principiul negativităţii. Rolul lor
este acela de a zădărnici planul divin de salvare. Ei seamănă în mintea lui Noe
îndoiala în ceea ce priveşte misiunea sa creatoare şi se află într-o relaţie tensionată
cu latura pozitivă, echilibrată a eroului, ce dă curs manifestărilor creatoare în
favoarea divinului. Noe încearcă să menţină o stare de echilibru între aceste forţe,
însă în finalul piesei cedează, atunci când îşi vede distrusă creaţia. Aceasta nu se
dovedeşte a fi trainică decât învestită cu putere divină. Ceea ce a construit Noe
rămâne în picioare atâta vreme cât are credinţă, atunci când începe să se îndoiască
de misiunea ce i-a fost încredinţată, toate se strică, forţele negative fiind cele care
preiau controlul. Dărâmarea arcei poate fi asociată simbolic cu prăbuşirea
credinţei personajului.
Definiţia pe care Lucian Blaga o dă demonicului, ca fiind o forţă
participantă la actul creaţiei, are la bază o idee eretică de sorginte bogomilică,
potrivit căreia Binele îşi găseşte sursa în Rău, iar negativitatea, principiul
guvernator al Răului, are manifestări pozitive. Ideea forţei creatoare a Răului şi a
repercusiunilor sale pozitive se află în contradicţie cu adevărul biblic, potrivit
căruia între cele două principii se stabileşte o relaţie de opoziţie totală, colaborarea
Lucian Bâgiu, Dramaturgia blagiană. Instituirea estetică a absolutului, Sibiu, Editura Imago, 2003, p. 66.
Lucian Blaga, Zări şi etape – studii, aforisme, însemnări, Ediţie îngrijită şi repere istorico-literare de
Dorli Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 1990, p. 182.
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lor fiind în mod categoric respinsă. Creştinismul lui Blaga este unul „alterat” prin
ideile eretice inserate pe parcursul pieselor de teatru.
Aceste inserţii urmăresc deconstrucţia concepţiei creştine referitoare la
principiile fundamentale ale Binelui şi Răului. Dacă Blaga adoptă ideea mixturii
dintre Bine şi Rău, Biblia interzice orice fel de amestec al acestora.
O erezie blagiană o constituie personificarea sacrului şi situarea lui în
profan, în contingent, dobândind atributele acestuia. Este vorba despre modul de
reprezentare imagistică a divinităţii la Lucian Blaga. În piesa de teatru Arca lui
Noe, divinitatea este întruchipată de Moşul. Potrivit concepţiei creştine, unul
dintre atributele divinului îl reprezintă nemurirea. Dumnezeu nu este supus
legilor umane ale destructibilităţii, nefiind atins de boală sau de suferinţă. Acestea
sunt consecinţe ale păcatului, în viziune creştină; or, un alt atribut principal al lui
Dumnezeu este sfinţenia. La Blaga însă, divinul apare atins de semnele profanului
şi este afectat de legile implacabile ale perisabilităţii ce îi sunt caracteristice fiinţei
umane căzute în păcat. Divinitatea creştină apare reprezentată diferit de cea
blagiană. În condiţiile în care Moşul se află la vârsta senectuţii şi suferă de
reumatism, este evident faptul că la Blaga divinitatea îşi pierde din atribute.
Ana acţionează de partea forţelor demonice contrare creatorului. Ea îl
consideră pe Noe nebun şi cere ajutor oamenilor pentru ca „să se facă sfârşitul
visului rău!”. Faptul că femeia nu mai are capacitatea de a distinge adevărul de
minciună este o consecinţă a pericolului la care s-a expus prin apropierea de
demonic, al cărui spaţiu de manifestare este întunericul, obscurul, crepuscularul.
Refuzul ei de a asculta de „porunca de sus” e generat de necredinţă, dar şi de forţa
persuasivă pe care cuvintele mincinoase ale lui Nefârtate au avut-o asupra ei.
Vestea răscoalei roşcovanului Nefârtate, „cumplit la chip şi cu ochi fioroşi”, îl
determină pe Noe să conştientizeze slăbiciunea femeii în faţa „fructului oprit”.
Noe, în ciuda protestului Anei, o comparase pe aceasta la începutul piesei cu Eva:
„Cu păcătoasa aceea pe mine să nu mă asemeni. Că eu nu mi-am pierdut firea să-mi
dau întâlnire cu şerpii”. Ana dă dovadă de aceeaşi curiozitate demonică ce-i e
caracteristică şi lui Nefârtate: „I-am spus omului totul pentru că voiam să aflu cine
era Moşul cu adevărat!”.
Ion Breazu consideră că acţiunile Anei în încercarea de a afla adevărul îşi
au drept motivaţie „dorinţa de a stoarce marea taină”7. Asemănarea ce se
stabileşte între Ana şi Nefârtate constituie un indiciu al laturii negative a
personajului feminin.
„Sfinţenia” creatorilor Noe şi Luca este prezentată în opoziţie cu
dimensiunea demonică a personajelor feminine Ivanca şi Ana. Luca practică
asceza, pictează îngeri şi, în concepţia Ivancăi, seamănă cu aceştia, e „copil
7 Ion Breazu, Lucian Blaga: Arca lui Noe, în Studii de literatură română şi comparată, Vol. II, Ediţie
îngrijită, postfaţă, bibliografie şi indice de nume de Mircea Curticeanu, Cluj, Editura Dacia, 1973, p. 286.
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bătrân”, Noe „e mai copil decât copiii lui”, iar felul său exemplar de a vorbi şi de a
se comporta îl determină pe Moşul să îl aleagă pentru a-l salva. Infantilismul
creatorilor are aici semnificaţia inocenţei şi a purităţii specifice acestei vârste şi
trimite tot la lipsa păcatului, la nevinovăţie.
Lucian Blaga împărtăşeşte concepţia goetheană privitoare la demonicul
văzut ca negativitate cu manifestări de ordin pozitiv, cu efecte benefice asupra
creatorului şi, implicit, asupra produsului său artistic. Intrarea Ivancăi în viaţa
pictorului constituie o etapă necesară desăvârşirii creaţiei şi vindecării creatorului
de teama de „inevitabilul faptei”, şi anume aceea de a da curs pornirilor
instinctuale de a ucide. Femeia de lângă el e „agentul care-i mijloceşte
mântuirea”8. Demonicul devine astfel o forţă intermediară între artist şi
îndeplinirea „faptei”.
Personajul feminin Ivanca are un rol catalizator şi anume acela de a
provoca „fapta” prin propria ei „faptă”. Putem vorbi de gestul ei salvator care,
deşi este imoral, are „efecte curative” asupra creatorului Luca, întrucât, după cum
afirmă Lucian Blaga în studiul Zări şi etape, „Pe planul etic, faptele izvorâte din
demonic stau întrucâtva în afară de legile morale.”9
Pictorul conştientizează în visul său pericolul reprezentat de prezenţa fetei:
„Eu cred că nenorocirea cu tine va începe”, îi spune el Ivancăi, idee exprimată
ulterior de slujnică, potrivit căreia prezenţa fetei va avea efecte distructive asupra
pictorului: „asta cu părul roşu iţi mănâncă zilele”. Fata este pentru pictor un „rău
necesar”, o prezenţă indispensabilă: „unde sunt sfinţi trebuie să fie şi ispite”.
Personajul feminin Ivanca, aflat sub semnul demonicului, alimentează viaţa
artistului şi, implicit, a creaţiei: „Vreau să-ţi ajut să trăieşti”, îi spune aceasta
pictorului. Influenţa pe care acţiunile fetei o exercită asupra lui Luca pe parcursul
piesei se dovedesc a fi în avantajul pictorului, culminând cu „vindecarea” bolii de
care suferă creatorul.
O forţă distructiv-constructivă exercită şi Ana asupra creaţiei lui Noe. Prin
cooperarea ei cu Nefârtate, ea zădărniceşte planul divin de salvare. Efectele
divulgării secretului par a fi fatale creaţiei, care e distrusă în întregime de sătenii
conduşi de Nefârtate, însă această intervenţie agresivă a forţelor demonice se
dovedeşte a fi o etapă necesară în desăvârşirea creaţiei şi epurarea ei de orgoliul
creator. Explicaţia pe care Ana o primeşte de la Nefârtate îi alimentează
scepticismul şi coincide, în mare parte, cu concepţia pe care ea şi-a făcut-o despre
Moşul, prin urmare o acceptă cu uşurinţă, fără s-o mai pună la îndoială. Datorită
caracterului său năvalnic, Noe o numeşte „sălbăticiune nedomolită”, trăsătură ce o
apropie de „învolburata” Ivanca. Minciunile pline de tact ale lui Nefârtate capătă
Vezi Titus Bărbulecu, Lucian Blaga – Teme şi tipare fundamentale, Traducere din limba franceză de
Mihai Popescu, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 1997.
9 Lucian Blaga, op. cit., p. 219.
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o deosebită claritate în ochii Anei, care „orbeşte” precum Noe în finalul piesei,
când are un moment de îndoială în ceea ce priveşte autenticitatea poruncii divine.
Această „orbire” o împiedică pe Ana să intuiască adevărata identitatea a lui
Nefârtate, în ciuda faptului că răspunsurile pe care acesta i le dă sunt evidente.
Ana influenţează indirect creaţia, situându-se în opoziţie cu creatorul şi
generând acea tensiune bazată pe contradicţii şi antinomii care, în concepţie
blagiană, dau viaţă creaţiei. În mod paradoxal, ca şi în cazul Ivancăi, rolul Anei
devine unul pozitiv, cu efecte benefice asupra creaţiei şi creatorului. Acţiunile
acesteia au ca prim efect distrugerea arcei, însă sunt urmate de intervenţia
miraculoasă a divinului, fapt ce contribuie la procesul de desăvârşire a creaţiei.
Fără dezvăluirile pe care Ana i le face lui Nefârtate, acesta nu ar mai fi întreprins
nici o acţiune de zădărnicire a planului divin, arca ar fi rămas aşa cum a construit-o
Noe cu meşteşugul şi forţa proprie, fără ca Noe, în calitate de creator, să-şi
conştientizeze limitarea şi fără să renunţe la orgoliul creator.
Caracterul agresiv al distrugerii arcei de către forţele obscure ale
demonicului marchează momentul de naştere a operei de artă, comparată de
Moşul cu procesul de naştere a unui prunc atât din perspectiva duratei,
construcţia arcei durând nouă luni, cât şi din perspectiva tăierii „cordonului
ombilical”, făcându-se astfel referire la desprinderea creatorului de opera sa de
artă şi eliberarea de orgoliul creator. Acest orgoliu de care şi Luca vrea să se
vindece prin anonimat este, în accepţia lui Charles Baudelaire, de provenienţă
demonic: „păcatul prin excelenţă este orgoliul, a cărui strălucire este râsul, căci el
vine din ideea superiorităţii proprii, idee satanică”10. Pentru Luca, anonimatul e
„vindecare de-o boală grea”, „vindecare de noi înşine”. Aceasta nu se poate realiza
decât prin intervenţia demonicului care, în concepţie goetheană, reprezintă „o
putere magică, un duh pozitiv, al creaţiei, al productivităţii, al faptei.”11
„Dezlegarea de sine” a pictorului Luca marchează punctul de plecare în adevărata
creaţie, epurată de orgoliul creator.
În cazul pictorului „cordonul ombilical care îl lega de un întreg şir de
strămoşi ai sinelui […] care trebuie asumaţi ca atare, […] va fi tăiat şi pictorul
vindecat când va accepta că Tatăl şi Ivanca există şi se vor perpetua”12. Gestul lui
Luca din finalul piesei poate fi înţeles ca o încercare zadarnică de eliminare a
instinctualului şi are drept consecinţă vindecarea pictorului, care dobândeşte
înţelegerea imposibilităţii de suprimare a acestuia.

Charles Baudelaire, apud Eugen Todoran, op. cit., p. 339.
Lucian Blaga, op. cit., p. 176.
12 Lucian Bâgiu, op. cit., p. 195.
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Manifestările demonicului se dovedesc a avea un caracter agresiv în
ambele piese de teatru. Şi gestul lui Luca este unul violent, însă are drept finalitate
eliberarea, datorită forţei „curative”. În cazul lui Noe, vindecarea de orgoliul
creator se realizează în mod diferit. Este necesară o adevărată demonstraţie care
are menirea de a-i dovedi eroului faptul că meşteşugul, îndemânarea şi forţa
proprie nu sunt suficiente pentru a asigura durabilitate construcţiei, că tot ce
creează fiinţa efemeră este perisabil, însă ceea ce e amprentat de intervenţia divină
dobândeşte perenitate. Faptul că Lucian Blaga acordă o deosebită importanţă
intervenţiei demonicului în dobândirea calităţii de creaţie poate fi înţeles şi într-un
alt mod. Intervenţiile agresive ale demonicului din finalul piesei pot fi văzute ca
fiind probe prin intermediul cărora arta adevărată îşi dovedeşte rezistenţa şi
viabilitatea. Etapele actului creator culminează cu „proba de foc” în care „slova
făurită argheziană”, în cazul acesta arta construită exclusiv cu meşteşug şi orgoliu,
îşi dovedeşte instabilitatea şi caracterul destructibil. Opera de artă iese din această
„încercare a focului” curăţită de orice „zgură a orgoliului” şi, în acelaşi timp, se
fortifică. Prin această ultimă probă trece atât creaţia Alesului Noe, cât şi creatorul
Luca. Este o încercare a rezistenţei din care iese doar arta adevărată sau creatorii
capabili să realizeze o astfel de artă. Este de remarcat faptul că testarea stabilităţii
unei construcţii nu se poate realiza decât printr-o forţă contrară, cu caracter
destructiv. Prin urmare, forţele pozitive le folosesc în favoarea lor pe cele negative.
Influenţele biblice din teatrul blagian sunt evidente. Piesele de teatru
abundă în motive şi personaje de inspiraţie biblică. Eroii celor două piese sunt
ilustrativi în acest sens. Numele pictorului Luca face trimitere la unul dintre cei
patru evanghelişti, a cărui profesie este cea de doctor, fapt ce presupune, în primul
rând, preocupări pentru vindecarea celorlalţi. Asemănarea cu personajul lui Blaga
se realizează atât în ceea ce priveşte „sfinţenia”, cât şi privitor la preocupările
personajului. În ciuda faptului că este artist, preocuparea permanentă a lui Luca
este vindecarea. În piesa blagiană, spre deosebire de personajul biblic, Luca este
interesat în mod obsedant de găsirea unei soluţii curative pentru sine, el doreşte o
„vindecare de-o boală grea”. Nu este vorba de o boală fizică, ci de una de ordin
spiritual. Această boală de care artistul încearcă să se vindece prin anonimat este
cauzată de mândria creatoare. „O operă de artă trebuie să fie ca o faptă bună:
anonimă. Numele e pentru viaţa de toate zilele, nu ca să faci artă cu el”, afirmă
Luca în conversaţia sa cu Tatăl. Prin soluţia anonimatului, el refuză să facă
cunoscută paternitatea creaţiei sale, iar aceasta presupune detaşarea completă de
produsul artistic care devine al tuturor. Această detaşare implică, totodată,
depăşirea limitelor impuse de condiţia sa efemeră, artistul dobândind caracterul
peren prin intermediul continuităţii pe care i-o va asigura opera sa.
Noe este un alt personaj blagian de inspiraţie biblică. Asemănarea dintre el
şi biblicul Noe este mult mai evidentă decât în cazul lui Luca. Ambii apar în
ipostaza de Aleşi ai divinităţii. Creaţia arcei are în textul Scripturii semnificaţia
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salvării de la moartea cu care sunt pedepsiţi cei care refuză să asculte avertizarea
din partea lui Dumnezeu, transmisă prin mesagerul Noe. În scena biblică, spre
deosebire de piesa blagiană, nu are loc nicio intervenţie a forţelor potrivnice în
vederea distrugerii arcei. Singurele opoziţii pe care le întâmpină Noe în misiunea
lui sunt batjocurile din partea concetăţenilor săi. Acestea nu au însă niciun efect
asupra credinciosului Noe, care nu pune nicio clipă la îndoială porunca dată de
Dumnezeu. Personajul lui Blaga prezintă anumite trăsături care fac notă
discordantă cu cele ale personajului biblic. Noe din piesa de teatru are în finalul
piesei un moment în care credinţa i se clatină. Prin urmare, e nevoie de intervenţia
divină pentru a fi reabilitat. El nu foloseşte în actul creaţiei instrumentul miraculos
dăruit de către divinitate decât în final. Prin construcţia cu ajutorul toacei, arca ar
fi rezistat probabil intervenţiei distrugătoare a forţelor negative. Totuşi, acţiunea
acestora are drept finalitate comprehensiunea de către personaj a limitării sale şi a
faptului că viabilitatea operei de artă depinde de intervenţia divinului şi a forţelor
pozitive.
Pe parcursul piesei de teatru, Noe îşi îndeplineşte rolul de creator, spre
deosebire de Luca. Remarcăm faptul că pictorul are anumite inhibiţii în ceea ce
priveşte exercitarea abilităţilor sale artistice. Pictura are rolul de suprimare a
instinctualului şi nu acela de asumare şi eliberare. Prin actul creator Luca doreşte
refularea acestor porniri ale sinelui. Ivanca îi cere să o picteze aşa cum este ea în
interiorul lui: „nu cum sunt în oglindă, ci aşa cum sunt în tine”, fapt ce ar fi
însemnat acceptarea manifestărilor dionisiace. Refuzul său traduce împotrivirea
de a ceda tentaţiei de exprimare artistică a unor impulsuri erotice ce anihilează
orice semnal venit din partea conştiinţei morale. Mai mult, pictorul realizează că,
având-o pe „fata cu părul roşu” drept model, inspiraţia nu mai e una de sorginte
divină ca şi în cazul îngerilor, ci, mai degrabă, una demonică.
În concluzie, demonicul joacă un rol esenţial în procesul creaţiei, iar
personaje feminine precum Ana şi Ivanca, situate de Blaga într-o dimensiune
demonică, au o influenţă marcantă asupra creatorilor Noe şi Luca. Acţiunile lor
distructive se dovedesc a fi în avantajul creaţiei, contribuind la procesul de
desăvârşire a acesteia.
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LORENA JITEA
NONA: DRAMA FEMINITĂŢII TULBURĂTOARE

Fiind inclusă în primul volum al Operei dramatice publicate în anul 1942,
Tulburarea apelor prezintă o serie de modificări la nivel textual în comparație cu
varianta din 1923. Modificările survenite care prezintă interes în analiza
personajului feminin Nona, a cărui energie demonică stimulează personajul axial,
Popa, au rolul de a-i conferi o aură misterioasă. Dacă în prima variantă, întrebată
de unde vine, Nona afișează o latură mai puțin enigmatică („E-abia o săptămână
de când m-am întors din Germania tuturor tainelor”), versiunea finală ce se
limitează la simpla replică – „De nicăieri și de pretutindeni” – sporește impresia
de caracter ermetic al acestui personaj. Trecându-și piesa prin filtrul conștiinţei
sale critice, Blaga renunță la stilul direct pe care l-a adoptat în construirea Nonei în
favoarea unuia aluziv, menit să intensifice misterul ce îi învăluie întreaga ființă.
Astfel, Blaga trece de la „Ascultă, Părinte, sfatul săsesc al cetății a hotărât să te facă
episcop al stânilor luterane – dacă satele de munte vor primi reforma” la „Părinte,
m-am gândit la ceva ce te privește de aproape, vrei să fii episcop al stânilor?”,
ambele reprezentând variante ale încercării Nonei de a îl ispiti pe Popă să propage
noua credință luterană.
Nona îşi face simțită prezența în piesă începând cu cel de-al doilea Tablou
intitulat Fiica pământului, în urma chemării continue și disperate a preotului care
simte pentru ea o atracție nemărginită: „Ca-n fiecare seară aștept,/ unde ești
Nona? […] De ce nu te-ntorci numai o dată,/ Nona,/ cu părul spulberat de
furtuni?/ De ce nu vii să mă vezi? […] În cupe de patimi vreau să-ți culeg/
privirile/ și cu palmele vreau să-ți ating jocul afurisit,/ Nona, Nona!”1 Chemarea
iterativă a preotului capătă caracterul unui ritual săvârşit sub forma unui
descântec șoptit: „Vino pe picioare de vis,/ așază-te lângă mine,/ ia-mi capul greu
între mâini/ și numără-mi peri albi,/ ce-au crescut în răstimp./ Ia fir de fir și zi:/
Călăule,/ acesta e alb fiindcă ți-ai ucis altarul,/ acesta e alb fiindcă m-ai dorit cu
păcat,/ acesta e alb fiindcă m-ai dorit frumos”. Făcându-și după șase luni apariția
în casa preotului, Nona poartă opinci, căciulă ciobănească și cojoc de oaie ce
acoperă mătasea roșie „lipită de trup” cu care este îmbrăcată. Nona este „Fiica
pământului” care apare în casa preotului îmbrăcată ca o flacără pentru a răspunde
dorinței cu care acesta o cheamă, dar și pentru a-i spulbera îndoielile. Uimit de
imaginea Nonei, care îi aprinde și mai tare dorul, Popa exclamă: „Sub cojoc ești o
flacără./ M-a prins aproape teama/ să nu te stingi de-o adiere a dimineții”.
1 Pentru citatele din dramaturgia blagiană am folosit ediţia: Lucian Blaga, Opere 3. Teatru. Ediție
critică şi studiu introductiv de George Gană, Bucureşti, Editura Minerva, 1986.
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Stăruințele preotului de a se apropia sunt respinse de Nona, fecioara intangibilă ce
îl stârnește pe Popa, alternând vorbe dulci și ademenitoare cu avertismente
impunătoare: „Intru în casa ta – oaspe viclean, oaspe cu gânduri ascunse”, „Să te
păzești!/ Mâinile mele scapără primejdii” sunt atenționări ce își pierd gravitatea
atunci când sunt urmate de adresări ostentative ca: „Dac-ai fi un altar/ aș sări peste
tine goală ca luna/ Dacă ai fi biblie prăfuită/ mi-aș lăsa urma tălpilor pe tine”. Pe
parcursul întregii piese atitudinea Nonei față de preot prezintă un caracter
ambivalent, aceasta trecând de la cuvinte și gesturi senzuale la reacții distante sau
de respingere. Nona vine în casa preotului pentru a-l trage la răspundere: „Ai
făcut ceva până acum ca să-mpiedici clădirea bisericei în acest cătun de ciobani?”
„Catihetul luteran l-ai tălmăcit?”. Deși Popa și-a îndeplinit sarcinile cu care Nona
l-a împovărat, el se simte măcinat de incertitudini („Niciodată n-o să știi gândurile
de care am pătimit, nici durerile!”), neștiind dacă alegerea făcută este cea bună:
„Câteodată totul mi se pare în zadar! Poate ar fi mai bine să arunc catehismul în
foc!”
Aflând că, în ciuda promisiunii preotului, biserica a fost înălțată, Nona îi
face acestuia o ultimă vizită. Însă de această dată ea nu mai este „flacăra” din
cojoc, căci apare îmbrăcată „în haină neagră strânsă pe trup, ca să fie mai liberă în
ademeniri”. Venirea sa este însoţită de sunetul clopotelor bisericii nou-clădite, ce îi
provoacă acesteia un zbucium interior, din moment ce vesteşte biruința religiei
opuse: „Clopotele mă sfâșie”, „Oh, clopotelor! Nu mai vreau să le aud” pentru că
„unde sunt eu, nu poate fi biserică. Unde e biserică, nu pot fi eu.” Deși Nona
susține că este atât adepta, cât și propovăduitoarea luteranismului, ea propagă de
fapt o credință nouă, născută chiar din propria-i ființă demonică. Singura lămurire
primită asupra acestei „religii” este doar afirmația Nonei: „Să-ți spun ce vreau?
Vino –/ Ce noapte! Auzi?/ Asculți și nu te mai saturi./ Numai sângele se lovește/
de malurile trupului,/ sângele acesta care la fel ar vrea/ să bată în țărmii lumii,/
sângele acesta care plânge/ chinuit de setea de-a fi/ și râde în hohote peste
biserici”. Cultul răspândit de Nona sub numele de luteranism este cel al „vieții”, al
„vitalității neînfrânate”2 a cărei „sete de a fi” acționează ca principiu esențial.
Asemănându-se cu „religia” dacilor dionisiaci din Zamolxe, crezul Nonei
reprezintă învingerea oricărei forme de limitare a spiritului. Tocmai din acest
motiv Nona îi cere Popii să împiedice înălțarea bisericii întrucât, ca formă
instituțională a creștinismului, Biserica presupune respectarea și supunerea faţă de
anumite orânduieli prestabilite. Or, cultul „sângelui” nu suportă îngrădiri de
niciun fel deoarece se manifestă sub forma unei existențe depline: „Omul a ieșit
din carnea sa ca să intre în biserică; Luther face drumul întors: iese din biserică
pentru ca să reintre în carnea sa”. Cu alte cuvinte, omul, la originea sa, este o ființă
„naturală” ce nu cunoaște constrângeri. El se naște liber și își dobândește robia pe
2

George Gană, Teatrul lui Lucian Blaga, în idem, ibidem, p. XX.
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măsură ce crește, prin suprapunerea peste propria identitate o serie de reguli,
norme și prejudecăţi impuse de societate, religie și nu numai. Nona nu mai este „o
domnișoară din secolul al XVI-lea”, susținătoare a Reformei, așa cum se
înfățișează la începutul dramei, ci întrupare a religiei „sângelui” și figură
emblematică a vitalității nestăvilite3. Tocmai această schimbare bruscă a acestui
personaj îi conferă individualitate precum și originalitate. Astfel, propovăduitorul
devine profet, iar noua credință izvorăște din însăși esența acestei ființe
emblematice prin caracterul ei contradictoriu. Ea reprezintă deopotrivă „sângele
care plânge/ chinuit de setea de-a fi” şi sângele „care râde-n hohote peste biserici”.
Din această poziție, Nona dorește arderea bisericii pentru a marca simbolic
înlocuirea unui Dumnezeu învechit cu propriul său crez: „Părinte, undeva în vale/
ghicesc biserica ta./ Aprinde-o pentru mine/ Până mâne seară să mi-o jertfești!/ Ca
să trec desculță prin scrumul ei măcinat”. Ea înțelege că nu este posibilă
coexistența celor două credințe și tocmai din acest motiv, una dintre ele trebuie să
piară, asumându-și astfel riscul propriei morți: „Mâne voi trece desculță/ prin
scrumul unui Dumnezeu ars/ sau mâne se împlinește visul cel mai crud”.
Pe bună dreptate, George Gană o asociază pe Nona mai degrabă cu
Zarathustra și Nietzsche decât cu Luther, ea fiind „păgână, dionisiacă, nu
creștină”4, ci „fiica pământului”, o învălmășeală de sentimente pe cât de
discordante, pe atât de naturale și profund umane, prefigurând în fapt adevărata
natură a ființei umane primordiale: „Învârte-te volbură,/ orbește călugării./ Înalță-te
sfredel/ ca turla bisericii./ Spre mare, spre soare/ vârtej întoarce-te,/ prisnel alb de
pulbere/ poarte-te biciul/ și plesnele vântului./ Spulberă iile,/ sparge ulcioarele./
Treci peste dealuri,/ mori peste vie/ – învârte-te volbură!” Înainte ca zeitățile, iar
mai apoi divinitatea să joace un rol central pentru umanitate, ființa naturală era
neîngrădită, necenzurată, singura regulă după care se ghida fiind propria
bunăstare. Jocul Nonei din cel de-al doilea tablou al Tulburării apelor, numit „Fiica
pământului”, este în realitate punctul culminant şi totodată definitoriu în
abandonul Popei în negurile conștiinței propriei ființe primare, pe care o
descoperă treptat, pe măsură ce se lasă vrăjit de unduirile ațâțătoare. Nona,
„predicatoarea și totodată preoteasa cultului vitalității neînfrânate”5 se folosește
de frumusețea și de senzualitatea sa răscolitoare și nu de principii luterane pentru
a-și răspândi credința. În fond, ea nu dorește numai convertirea la noua religie, ci
și arderea bisericilor, lucru ce o va costa viața. Așadar, întreaga acțiune a piesei
pare a se derula în jurul conflictului dintre păgânism și creștinism mascat sub
forma unui aparent conflict al lumii creștine cu cea protestantă. În realitate acesta
este doar un conflict secundar, căci principalul conflict stă în opoziția dintre Popa
Idem, ibidem.
Idem, Opera literară a lui Lucian Blaga, București, Editura Minerva, 1976, p. 328.
5 Idem, ibidem, p. 329.
3
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și Nona, între cultul vitalității și al sângelui al Nonei și religia întoarcerii omului la
sine. Între cele două componente se află o relație de interdependență din moment
ce Nona îl convertește pe Popă la ceea ce va avea să fie crezul său. Însă Nona nu
reprezintă pentru Popa numai propovăduitoarea noii religii, căci ea înfățișează
mai ales imaginea femeii tulburătoare. Sentimentele preotului pentru femeia
demonică sunt pe cât de complexe, pe atât de intense, însumând „iubire, dorință,
presimțirea demonicului și atracția față de el, teamă”6 și fascinație. Popa i se
adresează Nonei fie elogiind-o („Nona, ești așa de frumoasă în lume!/ […] / Părul
tău are miros de rouă și paragină./ În răcoarea zorilor plutește căldura ta,/ o
adulmecă prin păduri dobitoacele subțiri./ Căpriorii se opresc pe urma ta cu nările
în vânt/ și uită să meargă la izvor”), fie invocând-o în șoaptă: „Vino pe picioare de
vis/ așează-te lângă mine;/ ia-mi capul greu între mâni/ și numără-mi perii albi ce-au
crescut în răstimp”. De cele mai multe ori, Popa deplânge natura conflictuală a
ființei sale, provocată continuu de Nona: „Nona, mi-e sufletul greu./ De când ai
intrat fâlfâitoare în viața mea/ mă zbat între îndrăzneli ce scutură turlele cerului/ și
între temeri de copil./ […] / Pașii se opresc, mă caut în amintire:/ de unde vin? Mă
caut în zare: unde merg?/ Mă caut în pulberea drumului/ și printre hârburi de cer:
cine sunt?/ Vezi, Nona, acum sunt trist, acum sunt foarte trist”. Disperat, Popa
încearcă în zadar să se rupă de vraja ce a pus stăpânire pe mințile lui odată cu
ivirea Nonei în viața sa: „Ieși, Nona, din viața mea, ieși!” Însă prezența Nonei este
vitală pentru revelare Popii, cel care trebuie să aibă parte de „întâlnirea cu
minunile veninoase al vieții”. Pentru a se elibera de farmecul Nonei care îl subjugă
ca o vrajă, Popa trebuie să-și împlinească destinul prin faptă, aceea de a se rupe de
propria sa credință, ce îi constrângea ființa naturală, prin arderea bisericii.
Fiind plasată în imediata apropiere a graniței dintre realitate și plăsmuire,
palpabil și fantastic, „Nona, care exaltă râul de sânge ce-ar vrea să se reverse peste
malurile trupului pentru a se contopi cu fluidul vital cosmic, pare a fi o întrupare a
acestui fond obscur al naturii, cel puțin în unele momente, suficiente însă pentru a
transfigura personajul într-o apariție misterioasă, cvasimitologică”7. Acest mister
face parte din ființa Nonei, fiind emblema daimoniei pe care o posedă. Asemeni
tuturor personajelor demonice și Nona este predestinată să rătăcească prin lume,
trezind numeroase incertitudini și suspiciuni cu privire la propria persoană: „Vin
de nicăieri și de pretutindeni”. Așteptând-o a doua oară, Popa, însuși, spune: „Tu
știi răspunde de pretutindeni,/ ai putea în ușă zvâcnind s-apari –/ și ai putea din
pământ să țâșnești/ răsucindu-te flacără”. Altă dată, același Popa i se adresează
Nonei prin: „Tulburi mințile pe unde treci ca o volbură”. Precum bine observă și
preotul, Nona este într-adevăr o volbură, o făptură dezumanizată prin însușirile
supranaturale ce îi sunt atribuite chiar de celelalte personaje din moment ce un
6
7

Idem, ibidem, p. 330.
Idem, Teatrul lui Lucian Blaga, ed. cit., p. XX.
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țăran, atunci când o vede că iese pe fereastra preotului, o crede „Necuratul”, iar
Radu este convins că ar avea „copite de drac”. Popa, asemeni fiului său Radu, o
percepe pe Nona ca „îngerul căzut” în păcat: „Cum ți-au crescut aripile! Umbra
lor fâlfâie peste mine […] Aripi de drac, fiică a pământului”. Nona, care o
înfățișează pe „Fiica pământului”, este, deci, un personaj feminin a cărui identitate
problematică îi conferă complexitate și particularitate.
De altfel, Nonei îi este atribuită imaginea de făptură fantastică și prin
asemănarea cu șarpele, animal mitologic ce îi împrumută acestui personaj
numeroase semnificații: „Îl ţinteşte ca un şarpe”. G. Bachelard vorbește despre
„dialectica materială a morții și a vieții, moartea ce iese din viață și viața izvorâtă
din moarte“8 considerând că șarpele cuprinde întregul spațiu material, având la
una dintre cele două extremități capul și la cealaltă, coada. Reprezentarea clasică a
șarpelui înghițindu-și coada presupune coexistența paradoxală a celor două
elemente, simbolizând că moartea provine din viață și că viața este o prelungire a
morții. Prin corespondență simbolică, Nona reprezintă această metafizică a vieții și
a morții întrucât trecerea sa prin flăcări, intuită de către Moşneag, determină
renaşterea spirituală a unui suflet tânăr – „om fără nume, viu şi sărac/ […] lumina
se apropie”. Simbolismul şarpelui presupune lupta naturii împotriva spiritului;
astfel, Nona aduce eliberarea preotului limitat la o percepție superficială a lumii,
căreia nu-i vede metehnele în faţa Cuvântului întemeietor. Cu toate acestea, cea
mai apropiată semnificație a șarpelui de simbolistica piesei este cea care trimite la
mitul apelor primordiale. Șarpele este echivalentul apelor dintâi, atât al apelor de
sub pământ, cât și de deasupra pământului, trimițând la ideea nediferențierii
originare, sursă a tuturor energiilor. Prin transferul de semnificații, Nona, după
cum și Blaga afirmă, devine „întoarcere în cerc”: „Ai tulburat apele, sufletul
renaşte sănătos”.
Nona atrage iremediabil tocmai prin daimonia ființei sale, prin gesturile și
cuvintele provocatoare și cu tentă erotică pe care i le adresează Popii, fascinat de
unduirile femeii cu trup de „băciță”: „Dac-ai fi altar, aș sări peste tine goală ca
luna”. Conștientă de puterea de seducție pe care o posedă, Nona nu se abține de la
comentarii cu aluzii senzuale: „Ce ploscă frumoasă ai. Ca șoldul unei băcițe care
se-apleacă să mulgă oile”; „Sângele tău mă va visa. Nu vei simți bruma de
septembrie. La miezul nopții voi cădea în sângele tău ca un mic soare.” Cu toate
acestea, între Popa și Nona, ambii fiind proiecții ale energiilor demonice, nu se
materializează decât o joacă obsedantă de chemare și alungare a dorinței. Nona
este cea care ispitește preotul a cărui credință este șubredă, folosindu-se de
frumusețea sa tulburătoare, pe când Popa depune eforturi supraomenești pentru a
scăpa de sub farmecele tinerei fete pentru care nutrește o fascinație nemărginită:
„Nona – floare nebună – ia-ți ispitele și du-le în pustie prorocilor care mănâncă
8

Gaston Bachelard, Poetica spațiului, București, Editura Humanitas, 1995, p. 45.
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lăcuste! Ei sunt mai tari. […] Doamne, de ce ți-ai ales jertfa tocmai aici?” Tot la
puterea sa de seducție apelează Nona ce „îl țintește ca un șarpe” atunci când Popa
se arată indignat de cerința acesteia de a incendia biserica: „Nona, ai înnebunit!
Du-te! Fugi!” Ispitit de duhul cărnii, Popa cedează în fața voluptuozității cu care
Nona i se „desface”: „Cupa celor o sută de fericiri păcătoase/ ți-o aduc./ Ca un
fruct copt mă smulg/ din crengile nopții/ pentru mânile tale –/ nu mă dorești?/ Ia-mă!
Sfârtică-mă!/ Fiica pământului sunt,/ pentru tine, pământul mi-l desfac./ Ți-l dau
ție – chinuitule sub lună –/ calcă-l, zdrobește-l!/ Vei fi stăpân singur, înalt,/ peste
minunea ce-am fost,/ peste minunea ce sunt/ dar o dată te vreau/ nebun și slobod
și cald,/ aprinde-ți altarul!” Ascultându-și glasul sângelui, Popa alege să se
abandoneze chemării carnale în defavoarea spiritului atunci când Nona îl
provoacă din nou: „Și dacă m-ai dorit – de ce? – Fiindcă sunt gând sau – sau/
fiindcă sunt stea păcătoasă de carne vie/ și de os neastâmpărat?/ Fiindcă sunt gând
sau fiindcă sunt/ o pășune caldă pentru visul tău flămând?”
Deși Nona poate fi cu ușurință socotită imaginea întrupării energiilor
demonice în Tulburarea apelor, aceasta nu este decât „un element catalizator pentru
punerea în mișcare a energiilor eroului”9. Popa este în realitate ființa demonică
încă de la începutul piesei, numai că daimonia sa aflată în stare latentă trebuie
stimulată de către un factor din exterior. Rolul Nonei este de a tulbura conștiința și
sufletul preotului în care zac puteri nebănuite gata să iasă la iveală. Ea este doar
stimulul de care are nevoie Popa pentru a-și dobândi și totodată asuma propria
daimonie. Nu întâmplător Lucian Blaga alege să ofere o asemenea indicație:
(Nona – „s-apropie până la spatele Popii și-i șoptește așa de încet, încît el crede că
vorbele și le spune singur”). „Femininul capătă, deci, o valență stihială (în sensul
cel mai larg al cuvântului) – și valența strict a noțiunii, cea de energie distructivconstructivă”10. Nona, ca și celelalte personaje feminine blagiene, reflectă ca o
oglindă imaginea Popii, urmărind săvârșirea faptei necesare pentru eliberare. Ea
concentrează euforia senzualității ce învinge orice încercare de limitare, punând
astfel în valoare starea de libertate deplină a personajului principal.
BIBLIOGRAFIE:
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ROXANA ROGOBETE
TREPTE ORFICE ALE PERATOLOGIEI

Confruntarea cu limitele este, probabil, marele impas al omului, iar printre
replicile pe care acesta le dă hotarelor impuse de destin (căci esenţială este, în
definitiv, viaţa petrecută încercând să răspundă provocărilor şi să găsească soluţii
unor barbiene stări-limită) se regăseşte şi tentativa de a recupera un limbaj
primordial ce salvează natura umană de trecere şi de transformarea în simplă
cenuşă. Este vorba, în fond, de acea limbă originară ce, după Andrei Pleşu, „nu e
[...] doar limba unităţii primordiale, ci şi orizontul de universalitate spre care tinde
orice idiom particular”1. Putem vorbi atât de un idiom supraindividual (amintind
aici de celebrele experimente realizate în vederea descoperirii limbii adamice), cât
şi de unul pur personal, individual, căci, dintr-un apanaj al divinităţii, Cuvântul
devine un simulacru al Logosului în comunicarea interpersonală, iar în plan
uman, minuscula devine absolut necesară („Limbajul nostru – sună încă o frază
memorabilă a lui George Steiner – se interpune între percepere şi adevăr ca un
geam prăfuit sau o oglindă deformată. Limba paradisului era o oglindă perfectă:
lumina unei înţelegeri totale străbătea prin ea.”2).
Această desacralizare făcută de cioburile vitraliilor umane se încearcă a fi
recuperată deseori prin Poezie, care cere clemenţă în faţa unei realităţi de natură
tragică: dacă o fiinţă profană va putea reprezenta, prin limbaj, doar finitudinea
(demonstrându-şi propria limitare), poetul cunoaşte orgiile acestuia,
potenţialităţile lui, şi încearcă să îi redea forţa creatoare de lume – „Un poet face
dintr-o imagine o întreagă lume”3, aşadar, el restructurează materialul existentului
prin poezie, sublimează datul într-o formulă alchimică: Logosul eteric al poeziei
încifrează cele mai intime resorturi, dar şi aprop(r)ierea realităţii de către voyeurul
artist. Dacă ţinem cont şi de afirmaţia lui G. Liiceanu – „cu facerea omului se
recapitulează astfel instinctul artistic care a generat scenariul Creaţiei, iar Creaţia
însăşi se deschide către propria ei posibilitate secundă”4, trebuie să admitem că
poetul este o instanţă demiurgică, al cărei scop este o amplificare a lumii la nivel
exponenţial (un demers similar celui din Cratylos).
Putem spune că Lucian Blaga şi Ion Barbu fac parte dintre poeţii care „se
apropie” de Dumnezeu prin creaţie, în sensul pe care îl înţelege N. Berdiaev
(„Omul se justifică prin creaţie […] pentru că prin creaţie îşi manifestă prestigiul
Andrei Pleşu, Limba păsărilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, p. 5.
Idem, ibidem, p. 26.
3 Lucian Blaga, Aforisme, Text stabilit şi îngrijit de Monica Manu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008,
p. 164.
4 Gabriel Liiceanu, Despre limită, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 109.
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«asemănării» cu Dumnezeu. Dumnezeu e, înainte de toate, Creatorul.”5) şi dislocă
limitele limbajului referenţial, iar în creuzetul scriiturii converg intuiţii ale nonintuitivului, astfel încât textele se revendică de la o lectură sintagmatică, liniară şi
cer una metaforic-circulară (este recitirea lui M. Călinescu, „un proces cu o finalitate
structurală, reflexivă, autoreflexivă; un mod al atenţiei care presupune încetinirea
lecturii, cântărirea critică a detaliilor, un anumit profesionalism al lecturii”6 care
poate identifica întreg eşafodajul pe care se sprijină un text, poate realiza cu
adevărat acel act de hermeneutică), menită să pulverizeze gradul de oblicvitate
(concept preluat de N. Manolescu de la M. Riffaterre care instituie poezia ca joc al
unor oglinzi deformatoare, asemenea celor prezente în reprezentaţiile de circ:
„principalul efect al exprimării oblice din poezie constă în subminarea
reprezentării realităţii prin cuvinte, a mimesisului, cum spune Riffaterre: într-un
poem mimesisul este alterat, prin îndepărtarea de verosimilitate, deformat, cu
ajutorul unui lexic sau al unei gramatici deviante, în sfârşit, anulat, prin crearea de
non-sensuri voite”7). Cei doi nu se rezumă la dispunerea unor diapozitive ale
arhitecturii interioare, nu trăiesc în fotografie, ci stenografiază melosul pe
celuloză, căci „în poezie şi prin poezie, în muzică şi prin muzică, sufletul
întrezăreşte splendorile aflate dincolo de mormânt”8. Nu e doar o rostire a vieţii, ci
şi o cântare a ei, o smulgere a Absolutului în fărâme într-un dans seducător pe
ritmurile ce fuseseră anulate prin aruncarea în fiinţare.
Natură duală, cântecul poate marca atât o celebrare a existenţei, o trăire
plenară în care sonurile poetului se armonizează cu ritmurile universale, cât şi o
destrămare a tăcerii, a liniştii originare, deci cădere în lumesc, cădere în timp şi
perisabil. Dacă orice concept poate fi definit prin raportare la opusul său, şi
cântecul, ca formă a rostirii, trebuie să coexiste cu negaţia sa, cu tăcerea.
În primul caz, putem vorbi de un izomorfism al cântecului lui Orfeu, care,
după Şt. Aug. Doinaş, „confirmă puterea magică a Verbului, restituie Logosului
echivalenţa unei acţiuni benefice asupra realului, prin restaurarea unor sensuri
pierdute”9. Sonurile vindecă, astfel, de acţiunea timpului istoric, obiectiv şi aduc
alte ritmuri temporale, ale beatitudinii începuturilor. De fapt, aceasta este singura
lume în care se poate trăi („Numai acolo unde există limbă există lume”10), căci, în
rest, timpul este cel care consumă viaţa.

N. Berdiaev, apud Andrei Pleşu, Limba păsărilor, ed. cit., p. 156.
Matei Călinescu, A citi, a reciti: către o poetică a (re)lecturii, Traducere din limba engleză de Virgil
Stanciu, Iaşi, Editura Polirom, 2003, p. 13.
7 Nicolae Manolescu, Despre poezie, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1987, p. 48.
8 Ch. Baudelaire, apud Jean Burgos, Pentru o poetică a imaginarului, Traducere de Gabriela Duda şi
Micaela Gulea, Prefaţă de Gabriela Duda, Bucureşti, Editura Univers, 1988, p. 238.
9 Şt. Aug. Doinaş, Orfeu şi tentaţia realului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974, p. 70-71.
10 Martin Heidegger, apud Andrei Pleşu, Limba păsărilor, ed. cit., p. 11.
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La Blaga, cântecul zeului din poemul Unde un cântec11 este încearcă să
anuleze hiatul dintre realitatea evanescentă şi eternitate: „pierderea de sine”,
„destrămarea fiinţei în vânt” implică o multiplicare a sonului atotcuprinzător ce se
va întrupa în fiecare dintre cei „ce-ascultă”. Împărtăşire şi împărtăşanie, cântecul
derivă din generic, iar zeul blagian pare a fi desprins din Sonetele lui Rilke:
„Învaţă-te să uiţi că ai cântat. – Fum de căţuie./ Alt suflu-i a cânta cu adevărat./ Un
suflu-ntru nimic. O briză-n Dumnezeu. Un vânt.”12
Depersonalizarea creatorului eliberează cântarea care se pogoară asupra
receptorului ce „dobândeşte viu contur”, deci contactul cu creaţia va fonda fiinţa,
în sens heideggerian: „Doar cântul aici pe pământ/ serbează totul şi-l face sfânt.”13
De fiecare dată, anularea identităţii creatorului presupune intervenţia
divină: la Blaga demersul e o „zeiască, dulce pierdere”. Artistul se apropie de
Dumnezeu prin cântec şi plăsmuieşte fiinţa, într-un gest adamic: nu numai poezia,
ci şi lectorul sau ascultătorul sunt consecinţe ale actului creator, iar poetul îşi
încetează existenţa odată cu eliberarea operei ca produs finit. În acest fel,
receptorul este cel căruia i se atribuie funcţia principală de a întreţine focul
primordialităţii, el devine „umbra” artistului care se ascunde în spatele operei.
De altfel, fondarea prin cuvânt are loc şi în cazul existentului. Manifestările
sonore de acest gen sunt demiurgice: „cu cuvinte simple ca ale noastre/ s-au făcut
lumea, stihiile, ziua şi focul” (Tristeţea metafizică). Cântec al erelor („Prin vuietul
timpului/ glasul nimicului” din Ce aude unicornul) sau cântec al îngerilor ce
intermediază profanul şi sacrul („Îngerii au cântat toată noaptea […] că bunătatea
e moarte” în Bunătate toamna), melosul seduce şi însoţeşte fiinţa neîncetat.
Risipirea, pierderea nu au loc numai prin disipare, ci şi prin ardere,
universală şi intimă în acelaşi timp, oximoronică precum în cazul păsării Phoenix.
În poemul intitulat chiar astfel – Ardere –, eul caută sunetul, cuvântul înţeles
„numai de zei”, râvneşte la timpul nemăsurat. Numai slova poate mântui fiinţa
umană, apropiind-o de sfinţenie: „cuvântul unde-i – ca un nimb/ să te ridice peste
timp – ?” Sunetul, la fel ca poezia, „surprinde devenirea, dar o opreşte şi o
sublimează în oglinda ei ideală, se ridică din timp pentru ca să salveze din timp”14.
În acelaşi timp, într-un alt text – Suprema ardere – cântecul e o revelare a
absolutului, a misterului. El dematerializează şi transpune fractalic umanul în
esenţă primordială: „Dacă lumina ar cânta/ vărsându-şi puzderia,/ noi am vedea
Poemele blagiene vor fi citate din următoarea ediţie: Lucian Blaga, Opera poetică, Ediţia a II-a,
Prefaţă de George Gană, Ediţie îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2007.
12 Rainer Maria Rilke, Sonetele către Orfeu, Partea I, 1 – O pură depăşire, 3. – Cântu-i fiinţare, în Elegiile
duineze. Sonetele către Orfeu, Versiune românească şi prezentare de George Popa, Iaşi, Editura
Polirom, 2000, p. 135.
13 Idem, ibidem, p. 155.
14 Cornel Căpuşan, Orfeu: motivul permanenţei în lirica Renaşterii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, p. 6.
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cum cântecul/ consumă materia”. E de remarcat evlavia unui astfel de moment; tot
ce arde devine ofrandă pentru zei, pentru fiinţare: viaţă viitoare şi trecută,
cronologia se reduce la momentan, la un Aleph borgesian: „Ard mulcom lumânările/
de ceară în sfeşnice/ […] S-aprinde ambra pentru zei,/ şi mirtul, sălbaticul/ […] Şi
arde untdelemnul […] pentru vieţi ce vor veni,/ dar şi pentru moartele.”
E o dezmărginire a omului, o combustie interioară declanşată de revelaţia
ce nimiceşte pământescul fiinţei, o purifică şi o revarsă în inform. Momentul de
cosmicitate a eului implică uneori reipostazieri şi pe plan teluric: „Sculaţi, boieri,
cu rânduitele bresle,/ Sculaţi, boieri, o veste din codru v-aduc –/ Ni s-a născut
azi-noapte noul voievod,/ fiul pădurii, puiul de cuc!” (Veste). Minunea pare că nu
are nimic religios, iar noul-născut nu putea fi decât cel prin care cântecul se va
elibera din nou.
Consumarea internă este cea care leagă eul de originar („lumina”).
Paradoxal, iminenţa extincţiei aduce cu sine o reiterare a începuturilor, într-un lanţ ce
asigură succesiunea naşterii şi morţii. Ciclul existenţei este decantat, purificat în
urma unei exorcizări a realului: „Nicio suferinţă nu-i aşa de mare/ să nu se
preschimbe în cântare” (Catren).
„Transfigurat în cântec, cuvântul se dizolvă în realitate sonoră”15, îşi
găseşte referenţialitatea oriunde şi oricând: „Ţarina e plină de zumzetul tainelor”
(Din cer a venit un cântec de lebădă).
Aşadar, actul poetic blagian este văzut mai degrabă ca o situare faţă de
inexprimabil, faţă de lume.
Nu altfel se întâmplă la Ion Barbu16, unde se poate identifica „o mistică a
cuvântului şi o mântuire prin rostire”17, de un Verb cu funcţie de Solie: „marea
voce” impersonală din timpurile imemoriale se leapădă de sacralitate în planul
uman. „Vuietul” îşi pierde „ecoul vestirii”, răsunetul e condamnat la risipire, e
uitat, aşa cum fiinţa îşi uită propria identitate şi se condamnă pe sine la limitare în
chingile unui „cer de neguri” care anulează orice tentativă de ascensiune. Chiar
dacă umanul pare a rătăci prin cotloanele unui univers bacovian marcat de cercuri
concentrice, transcendentul coboară (căci, „în accepţie barbiană, spiritul nu poate
deveni creator contemplând existenţa din afara ei, ci doar participând la ea şi informând-o din interior”18), iar „imnul tumulturilor vii” e o invariantă a cântecului
orfic ce declanşează un proces de anamnesis: teluricul şi celestul îşi au originea în
acelaşi Tot indistinct care s-a diferenţiat.

Vasile Fanache, Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 56.
Poemele vor fi citate din următoarea ediţie: Ion Barbu, Poezii, antologie, postfaţă şi bibliografie de
Dinu Flămând, Bucureşti, Editura Minerva, 1976.
17 Şt. Aug. Doinaş, op. cit., p. 166.
18 Ioana Em. Petrescu, Ion Barbu şi poetica postmodernismului, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1993, p. 52.
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Luarea în posesiune a esenţelor este prezentă şi în Timbru ca fiind posibilă:
instrumentele profane precum cimpoiul ori fluierul nu pot reda decât tragicul
existenţei fragmentare, în timp ce inefabilul are nevoie de un cântec „încăpător”,
prin care se apropie de cântecul îngerilor. „Timbrul” devine o intuiţie a melosului
originar, o încercare de cuprindere a muzicii sferelor într-un singur glas ce se
transformă în portavoce a idealităţii (de remarcat şi o anume spaţialitate metaforică
a acusticii). Genericul revelaţiei e subliniat şi de Ioana Em. Petrescu, cea care vede
aici o „imagine a poeziei ca voce nediferenţiată, transindividuală a fiinţei”19.
Cântecul totalizator, integrator, va drămui notele astfel încât să realizeze
difuziunea spectrală a absolutului în spaţiul mundan („a humei despuiare”), într-o
poezie „a con-topirii orgiastice cu ritmurile vieţii universale”20. Aceeaşi ipostază
apare şi în Ţi-am împletit, unde „Acordul Pur” structurează şi emfatizează
existenţa, o introduce în universal. Pentru Marile Eleusinii figurează exprimarea
verbală ca unică modalitate de fiinţare şi de recuperare a miturilor: „[…] Cuvântul
va legăna domol/ Povestea fără nume a Nunţii Subterane”.
Emergenţa unui acustic prea-plin de sine, în care substanţa trebuie să
actualizeze pura virtualitate, apare şi în invocarea menestrelului din Riga Crypto şi
lapona Enigel („Mult îndărătnic menestrel,/ Un cântec larg tot mai încearcă”) ori în
Uvedenrode („[…] acest cânt:/ Ordonată spiră,/ Sunet,/ Fruct de liră,/ Capăt
paralogic”). Cântecul devine „spaţiu” liminar, interval anatomic în ultimul poem
(aşa cum Orfeu aparţine ambelor lumi: viilor şi morţilor), zonă de existenţă şi
nonexistenţă: „capătul paralogic va semnifica spaţiul de metamorfozare a
cuvântului”21.
În cel de al doilea caz, vidul sonor presupune o regresiune simbolică în
haosul originar, o închidere în sine a virtualităţilor. „Tăcerea este, la Blaga, nu atât
un gest firesc, cât o artă: arta de a asigura, în genuina lui obscuritate, puritatea şi
integritatea misterului”22, de vreme ce omul nu poate cuprinde noaptea Creaţiei
într-o formulă limitatoare, procustiană. Rostirea ar destrăma unitatea primă, de
aceea în Inscripţie încremenirea în sine presupune un refuz al lumii fenomenale, o
negare a angajării în exterioritate: „drumurile”, „cuvintele”, „luptele”, „sămânţa”,
„moartea” – toate „rămân în noi”, ca eul să-şi tălmăcească întâi edificiul interior.
Acelaşi modus vivendi care se desparte de ek-stazie poate fi regăsit şi în
Cântăreţii bolnavi, unde cântecul este desacralizat, îşi pierde funcţiile paliative,
marcând resemnarea faţă de condiţia omului circumscris unui timp care macină,
corupe. Cântăreţii bolnavi sunt o variantă profană a corului de îngeri, omul pierde
contactul cu „reflexul” său în plan ontologic23, lumea devine doar un teatru al
Idem, ibidem, p. 132.
Idem, ibidem, p. 53.
21 Idem, ibidem, p. 121.
22 Şt. Aug. Doinaş, op. cit., p. 176.
23 Andrei Pleşu, Despre îngeri, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 7.
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desfăşurărilor ulcerate, al sufletelor letargice, „boala din strune” e morbul
timpului nimicitor, „cuvintele seacă”, deci nu mai este o legătură cu
transcendentul, este o tăcere care marchează absenţa revelaţiei, amplificarea tainei:
„Sporim nesfârşirea/ c-un cântec, c-o taină”. La fel şi în Noi, cântăreţii leproşi, eul
este copleşit de incapacitatea de comunicare: „Noi suntem numai purtători de
cântec”, cântec latent, neverbalizat.
În Stalactita încremenirea este o amânare a intrării în timp, este un stadiu
de nefiinţă ca stare de dinainte de fiinţare, ca stare primă („Tăcerea mi-este
duhul”). Imobilitatea conduce la armonizarea eului cu ritmurile cereşti: „lin –
picuri de lumină/ şi stropi de pace – cad necontenit/ din cer/ şi împietresc în
mine”. Universul întreg va fi cuprins de muţenie, de la divinitate (e un
„Dumnezeu mut” în Psalm), la elementele primordiale (pământul „ucigător de
mut” – Pământul), figurile bestiarului („unicorn fără glas” în Septembrie),
coordonatele existenţei („spaţiu mut”din Cântecul somnului, „timp mut” din În
noapte undeva mai e). Statutul eului ca iluzie a nesfârşirii impersonale este alterat, se
„sfârşesc în sânge cuvintele” celui care nu mai este profet (Veac). Logosul profanat
devine nimicitor în acelaşi Psalm („rană a tăcerii e cuvântul ce-l rostim”),
„cuvintele seacă” într-o vaporizare a capacităţii eului de a resurecţiona existentul
(Cântăreţii bolnavi). Alteori, absenţa cuvântului este o întoarcere a privirii spre
interioritate: „sugrumându-ţi cuvântul/ te vei pierde în tine, în căutare” (Cetire în
palmă). Ab initio, poetul însuşi preferă muţenia ca prefigurare a primordialului, se
sustrage cadrelor fenomenalităţii, căci „deşartă născocire e vorba ce se ţese”
(Ulise). Artistul îşi „striveşte” cuvântul (Poetul), ca orice scrib veritabil al
universului („ca sămânţa, ca un dor/ ca apele ei tac” – Poeţii), iar fiecare vibraţie a
unui miracol este primită în tăcere („mut ascult cum creşte-n trupul tău sicriul,
sicriul meu” – Gorunul), căci „acolo unde se încheie puterea cuvântului de a numi
lumea, el afirmă chipul tăcut al miracolelor”24. Fascinaţia tăcerii face superfluă
orice intervenţie sonoră care ar schingiui ţesuturile universale: „Mai e nevoie de
cuvânt?” (Strofe de-a lungul anilor).
Dacă „legătura dintre tăcere şi cuvinte la Lucian Blaga este de natură
25
orfică” , este evident că existenţa eului este întru cogniţie sau, altfel spus,
„orfismul înseamnă iniţiere în tainele lumii, adică un mod de cunoaştere ce se
refuză conceptualizării şi echivalenţelor logice”26.
Tot un statism este figurat şi în Cântecul somnului, unde acest repaus este
starea latentă ce prefigurează somnul veşnic, o reîntoarcere la momentul dinaintea
Genezei (când nici „gornicul nu mai vorbeşte” în Somn, natura se închide în
Vasile Fanache, op. cit., p. 32.
Nicolae Balotă, Lucian Blaga, poet orfic, în Euphorion: eseuri, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1999, p. 377.
26 I. Cheie-Pantea, Lucian Blaga sub zodia orficului, în Palingeneza valorilor, Timişoara, Editura Facla,
1982, p. 132-133.
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sanctuarul sinelui). Uitarea cuvântului e semn că e nevoie de o recreare a
limbajului, care să nu mai fie marcat de semnele trecerii: „Plăcut e somnul în care/
uiţi de tine ca de-un cuvânt”. În Pasărea sfântă, tăcerea fluidă închide în ea
inefabilul: „Ascultând revelaţii fără cuvinte/ Sub iarba cerului zborul ţi-l pierzi”.
Limbajul tăcerii conţine nespusul, dar şi ceea ce nu poate fi spus, el nu e aici cel
care îl desparte pe om de univers, ci acela care trebuie potenţat: „Să vorbim mai
puţin şi mai rar” (Domniţele). Cuvântul este devalorizat în faţa negativului său
fotografic – tăcerea, căci el nu va putea cuprinde absolutul în chingile sale.
Verbalul îşi pierde primatul, iar uneori este substituit de corporal: poezia trece pe
planul descripţiei, aşa cum se întâmplă în Gorunul („zac în umbra ta”), gesticulaţia
captează întregul complex de semnificaţii, posturile pot varia la infinit. Totul trece
de la o realitate sonoră la o corporealitate. Limbajul uman, simplu instrument al
comunicării, pur denotativ, parcurge o autodevorare în faţa limbajului ideal
postulat, sursă a existenţei. Cuvintele devin, după V. Fanache, „vorbe insignifiante
în tentativa de a numi cu exactitate ce este această lume şi ce este omul în raport
cu ea”27. Încercările de a desluşi absolutul intră doar în sfera tăcerii, căci „mut
tălmăceşti toate semnele” (Asfinţit marin), iar „pentru poetul orfic poezia este
iniţiere în misterele cosmice”28.
În Linişte, eul este un receptacul al unor sonuri străvechi, astfel încât
individualul este posedat, devine un simplu instrument prin intermediul căruia
Începutul îşi continuă firul: „Atâta linişte-i în jur […] // În piept/ mi s-a trezit un
glas străin/ şi-un cântec cântă-n mine-un dor, ce nu-i al meu.// Se spune, că
strămoşi […]/ vin să-şi trăiască mai departe/ în noi/ viaţa netrăită”. Justă pare în
acest context afirmaţia lui Cornel Căpuşan, după care „orfismul transpune în plan
mistic opoziţia dintre transienţă şi perenitate”29, structurând o contiguitate între
generic şi individual, într-un elan care transgresează limitele epidermei fiinţei,
care devine doar o pânză permeabilă prin care originarul îşi decantează esenţialul.
După Eugen Todoran, evitarea rostirii este dată de „teama de a nu tulbura
liniştea naturii”30 şi nu de o eventuală anxietate în faţa evanescenţei. Chiar şi în
relaţia cu divinitatea este refuzată această formă de comunicare, atât din partea
copleşitoarei esenţe divine (în De mână cu Marele Orb „el tace pentru că îi e frică de
cuvinte”), cât şi din partea oricăror manifestări profane (în Călugărul bătrân îmi
şopteşte din prag, „câteodată clopot – ce se certa cu cerul.// Azi tac”, iar în Un om se
apleacă peste margine, „apa bate într-un ţărm/ altceva nimic, nimic, nimic”). Această
lipsă a verbalizării nu presupune însă absenţa sacrului, care se manifestă inerent
în interstiţiile existentului, ci o captare a fundamentalului, a valorilor şi revelaţiilor

Vasile Fanache, op. cit., p. 8.
I. Cheie-Pantea, op. cit., p. 145.
29 Cornel Căpuşan, op. cit., p. 7.
30 Eugen Todoran, Lucian Blaga – mitul poetic, vol. I, Timişoara, Editura Facla, 1981, p. 196.
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care „fac semne să tac” (Taina iniţiatului). După I. Cheie-Pantea, „tăcerea se află
atât într-un raport de diferenţă, cât şi într-unul de identitate cu cuvântul. Ca
diferenţă, ea poate fi socotită drept absenţă a cuvântului, iar ca identitate, latentă a
acestuia, putere germinatoare sau Zeu Necunoscut”31. Dăruirea de sine poate veni
şi prin firescul nemanifestării, prin implozie: „Ne-nchidem inimile după nespuse
cuvinte” (La cumpăna apelor).
În ceea ce îl priveşte pe Barbu, reversul unui cântec exaltant îl constituie
descântecul, dacă avem în vedere şi valoarea privativă a prefixului des-. După melci
ipostaziază un ceremonial de chemare spre fiinţare (de altfel, descântecul are
„valoarea unei numiri […], e coborâre în trepte a Nemanifestatului în
Manifestat”32): prin invocaţia sa, copilul înscrie melcul în ciclul devenirii către
moarte, deoarece momentul ales pentru această expulzare se dovedeşte a fi fatal.
Marin Mincu vorbeşte aici de „tentaţia recreării universului”33, deci de o încercare
de substituire a demiurgului. Aspirantul, însă, nu beneficiază de nivelul cognitiv
necesar instaurării unei noi ordini, se zbate, prin urmare, între propriile limite, căci
„tema platoniciană a asemănării omului cu divinitatea (syngeneia şi homoiosis) este
una peratologică”34. Asistăm, mai degrabă, la o demi-urgie, şi nu la o personificare
a Creatorului. În poemul In memoriam, contorsionările verbale repetate asemenea
unui refren („Cir-li-lai, cir-li-lai,/ Precum stropi de apă rece/ În copaie când te lai;/
Vir-o-con-go-eo-lig,/
Oase-închise-afară-în-frig/
Lir-liu-gean,
lir-liu-gean”)
constituie descântecul pentru a-l învia pe câinele Fox, într-o în-scenare ilogică,
grotescă. Însă nonsensul este epistema spaţiului tranzitoriu dintre viaţă şi moarte,
iar evocarea e o terapeutică ce suprimă distincţia. Incantatoriul glisează vocabulele
în ceremonial, iar descântecul duce la ieşirea din increat chiar a cuvântului, care
devine palpabil. E o concreteţe a limbajului ce îl autentifică, îi transformă magma
fluidă într-o materialitate ce păstrează, totuşi, lejeritatea acrobaţiei. O cvasiparodie a putinţei de comunicare, a travestiului verbal ce ascunde sensul este
figurată şi în ciclul Isarlîk. Burlescul şi grotescul fuzionează în Domnişoara Hus:
„Buhuhu la luna şuie,/ Pe gutuie să mi-l suie./ Ori de-o fi pe rodie:/ Buhuhu la
zodie”.
Spre deosebire de aceste poeme în care o rostire este menită să arunce în
fiinţare, şi la Barbu regăsim texte în care se figurează staza verbală. O axiomă a
indiferenţei şi opacităţii de care vorbeşte Ioana Em. Petrescu35 apare în Umanizare
(„nicio oglindire/ […] nu mi-a vorbit”) sau în Lava („Nu fulgerase încă, în noaptea
ta, cuvântul…”). Acelaşi „tezaur negrăit” (Pytagora) este evidenţiat, iar cosmosul

I. Cheie-Pantea, op. cit., p. 149.
Andrei Pleşu, Limba păsărilor, ed. cit., p. 45.
33 Marin Mincu, Opera literară a lui Ion Barbu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1990, p. 249.
34 Gabriel Liiceanu, op. cit., p. 169.
35 Ioana Em. Petrescu, op. cit., p. 52.
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nu trebuie tulburat în vreun fel (Oedip în faţa Sfinxului). Infrarealitatea barbiană are
nevoie de un infralimbaj care nu exclude arheologia subteranelor tăcerii.
În urma acestui tablou putem marca ritmul poeziilor lui Blaga şi ale lui
Barbu prin trei timpi: cântec (sunet, logos) – tăcere – cântec, precum într-un ciclu
naştere – moarte – renaştere, o serie de trepte ale peratologiei (pornind de la
radicalul *per- şi de la substantivul peras, care înseamnă limită, G. Liiceanu înţelege
peratologia ca „fenomenologie a limitei şi a atitudinilor faţă de limită”36). Tripticul
reflectă, de fapt, procesul de transfigurare prin creaţie, prin poezie, „singura
capabilă să ne apropie de cer”37. De aici acest orfism care „exprimă în formă
mitopoetică imperativul sufletului de a se elibera de trup la sfârşitul unor vieţi
succesive şi a se uni, astfel, din nou, cu divinul originar”38. Echilibrul, armonia se
regăsesc în creaţia care presupune o privire aruncată înapoi către originar, într-o
eternă reîntoarcere (ori privirea lui Orfeu către Euridice), dar care cere, spre
reactualizare, şi o privire a lectorului, astfel încât nu numai creatorul să-şi
proclame apartenenţa la geneză, ci şi receptorul.
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LAURA ARDELEANU
BARBU – BLAGA – BRÂNCUŞI: MANIFESTĂRI ARHETIPALE
1. Câteva considerații asupra conceptului de „arhetip”
„La început a fost doar acest unic Sine. [...] El a gândit astfel: «să creez
lumi!» [...] El a creat lumile, [le-a creat] pe cele cerești, lumina, pământul și apa. [...]
El a gândit astfel: «Acestea sunt lumile. Să-i creez pe protectorii lumilor!» și a dat
formă unui om (puruṣa) extrăgându-l din ape.”1 Această Ființă, acest Sine unic s-a
scindat în tot mai multe părți, în tot mai multe elemente pe care însă le guvernează
și care, de fapt, alcătuiesc împreună acel Tot de la care au pornit. Această
expansiune e echivalată, în mitologie, cu metafora unui manufacturier, a unui
zidar care plămădește diferite cadre naturale precum și pe locuitorii lor.
Reprezentarea în plan concret a fenomenului Creației reprezintă un răspuns firesc
dat unei necesități fundamentale a omului: e vorba despre nevoia de simboluri,
gândirea simbolică fiind o condiție sine qua non pentru înțelegerea proceselor care
au loc la nivel metafizic. De aceea, Dumnezeu e redat de multe ori prin imaginea
unui bătrân, întrucât vârsta sa atinge veșnicia; de aceea Îl reprezentăm drept un
meșter sau un zidar, căci El a creat toate câte se pot vedea; și tot de aceea El este,
prin excelență, Tatăl, fiindcă dintr-însul descind toate, iar El le poartă de grijă.
Omul are nevoie așadar să se raporteze la ceea ce cunoaște, căci doar făcând apel
la ceea ce îi este familiar poate să înțeleagă aspectele care îl depășesc.
Există astfel anumite imagini care se regăsesc adânc implementate în
mentalul oricăreia dintre comunitățile umane, iar demersul urmat spre a le da de
urmă ne conduce către acele societăți denumite la modul generic „primitive”,
„inferioare” sau „ancestrale” (ba chiar „sălbatice”, dacă ar fi să urmăm registrul
peiorativ). Antropologul francez Lucien Lévy-Bruhl consideră că gândirea
specifică unor astfel de societăți e determinată de două coordonate fundamentale:
legea participației (la loi de participation) și reprezentarea colectivă (la représentation
collective). În prima sa lucrare dedicată mentalității primitive, Les fonctions mentales
dans les sociétés inférieures, el susține că specificul gândirii ancestrale îl constituie
sentimentul existenței unei legături mistice între toate obiectele și ființele din care
e alcătuită lumea, iar fiecare obiect, respectiv ființă ia parte la o anumită
reprezentare colectivă („Sous des formes et à des degrés divers, tous impliquent
une «participation» entre les êtres ou les objets liés dans une représentation
Aitareya Upaniṣad, I, 1.1-1.3, în *** Upaniṣad, Traducere din limba sanscrită, note introductive și
comentarii de Ovidiu Cristian Nedu, Bucureşti, Editura Herald, 2001, p. 53-54.
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collective. C'est pourquoi, faute d'un meilleur terme, j'appellerai loi de participation
le principe propre de la mentalité «primitive» qui régit les liaisons et les
préliaisons de ces représentations.”2).
Totuși, sentimentul despre care vorbea Lévy-Bruhl, al apartenenței tuturor
ființelor și lucrurilor la o realitate unică, superioară, care le cuprinde pe toate, nu
rămâne ceva strict cantonat în limitele temporale care trasează o barieră între
așa-numitele societăți inferioare și superioare. Dimpotrivă, fiecare tip nou de
societate, neavând cum să șteargă moștenirea arhaică, doar a adăugat noi valori
acelor aspecte existente deja. În acest sens, psihanalistul german Carl Gustav Jung
face diferența între „inconștientul personal” și „inconștientul colectiv”: „Fără
îndoială, un strat oarecum superficial al inconștientului este personal. Îl numim
inconștientul personal. Acesta se sprijină însă pe un strat mai adânc, care nu mai
provine din experiența personală, ci este înnăscut. Stratul acesta mai adânc
constituie așa-numitul inconștient colectiv. […] acest inconștient nu este individual
ci universal […] Același la toți oamenii, el formează baza psihică suprapersonală,
prezentă în fiecare”3. Conținuturile acestui tip universal al inconștientului sunt
ceea ce se cheamă „arhetipuri” („tipuri arhaice sau – mai bine zis – tipuri
originare, cu alte cuvinte, imagini (Bilder) universale existente din vremurile
străvechi”4).
Dintre imaginile arhetipale, cele mai cunoscute sunt cea a Marii Mame, a
bătrânului înțelept, a copilului, a eroului, a războinicului, a tricksterului
(șarlatanului) etc. Psihanaliza a mai adăugat arhetipul de anima (latura feminină a
psihicului masculin), cel de animus (latura masculină a psihicului feminin), de
persona („masca” pe care o poartă Ego-ul spre a se apăra de acele imagini
nefavorabile în lumina cărora ar putea fi privit adevăratul Ego).
Mai mult decât atât, arhetipul are și anumite valențe sacre. Aceasta
reprezintă o altă caracteristică a gândirii ontologice primitive. Mircea Eliade
subliniază, în acest sens, importanța pe care o are modelul arhetipal în trasarea
unui canon al faptelor și fenomenelor ce pot fi integrate în sfera realității. Prin
urmare, acele manifestări care corespund arhetipului – îl imită şi îl reiterează –
sunt reale, în vreme ce manifestările care nu prezintă vreo legătură cu acela sunt
total lipsite de sens – nesemnificative, neimportante, deci ireale. („an object or an
act becomes real only insofar as it imitates or repeats an archetype. Thus, reality is

Lucien Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures (1910), p. 54,
http://classiques.uqac.ca/classiques/levy_bruhl/fonctions_mentales/fonctions_mentales_1_2.pdf.
3 C. G. Jung, Arhetipurile și inconștientul colectiv, Traducere din limba germană de Dana Verescu și
Vasile Dem. Zamfirescu, Bucureşti, Editura Trei, 2003, p. 13-14.
4 Idem, ibidem, p. 15.
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acquired solely through repetition or participation; everything which lacks an
exemplary model is «meaningless» i.e., it lacks reality”5).
O perspectivă asemănătoare asupra conceptului de arhetip se găsește chiar
în filosofia lui Platon. Filosoful grec însă nu a folosit termenul de archetypos, ci a
desemnat respectivele reprezentări colective prin noțiunile de eídos și idéa. Foarte
interesant este faptul că cei doi termeni pe care i-a propus Platon spre a reda
realitățile prime și unice sunt derivați din verbul ideîn, „a vedea”. Se știe că
vederea nu redă numai simțul fizic al văzului, ci e, totodată, sinonimă cunoașterii.
Iar cunoașterea e singura cale prin care avem acces la înțelegere, așa cum am văzut
și mai sus.
Cu alte cuvinte, Ideile sau arhetipurile reprezintă adevărate ferestre prin
care ni se descoperă realitatea sau adevărul. Iar caracterul universal, colectiv al lor
dovedește încă o dată faptul că între toate elementele lumii (ființe și lucruri) se
stabilește o legătură care există și se manifestă atât între, cât și dincolo de ele, iar
acea legătură – mistică, i-am putea spune – nu reprezintă altceva decât „puterea
divină”, forța ce reunește contrariile și care, ori de câte ori se declanșează o stare
de haos, readuce totul la starea naturală de echilibru. Același lucru îl spune și
Ecclesiastul: „Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci, și la
ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut.” Tocmai de aceea
„ce este a mai fost, și ce va fi a mai fost; și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a
trecut”6. E vorba despre recurența anumitor situații, recurență prin care se
manifestă și arhetipurile. Cu alte cuvinte, arhetipurile presupun recurența – ele
sunt mereu aceleași, nu se supun schimbării, însă se repetă și reapar în fiecare
societate, neținând cont de timpul istoric, cronologic. Ele dovedesc așadar
caracterul iluzoriu al trecerii timpului, al schimbării, al transformării – în realitate,
nihil sub sole novi (după cuvintele aceluiași Ecclesiast); astfel, singura certitudine
asupra dimensiunii temporale a existenței e aceea a unui timp interior, subiectiv,
care nu poate fi perceput decât intuitiv, așa cum susținea Henri Bergson. Prin
urmare, acea gândire mistică și prelogică a primitivilor, despre care scria LévyBruhl în lucrarea citată, reprezintă cunoașterea lumii prin intermediul intuiției,
experiența imediată, nefiltrată prin logică și rațiune, dovedindu-se încă o dată a fi
singura capabilă să comunice adevărul („trebuie să te hrănești cu esența, ca să poți
să îi înțelegi valoarea”7, după cum susținea poate cel mai cunoscut sculptor român,
Constantin Brâncuși). Și, astfel, trecem la partea a doua a studiului, parte unde
Mircea Eliade, Cosmos and History. The Myth of the Eternal Return, p. 34,
http://ia600703.us.archive.org/24/items/CosmosAndHistorytheMythOfEternalReturn/EliadeMirceaCosmosAndHistorytheMythOfEternalReturn.pdf.
6 Ecclesiastul, III, 14-15, în *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de
grijă a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului
Sinod, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, p. 664.
7 Constantin Zărnescu, Aforismele și textele lui Brâncuși, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980, p. 102.
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vom vedea care sunt acele arhetipuri la care au recurs Constantin Brâncuși, Ion
Barbu și Lucian Blaga, în operele lor.
2. Imagini arhetipale la Brâncuși, Barbu și Blaga
„Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor”8 – intuieşte
Constantin Brâncuși. De fapt, el a redat atât prin operele sale sculpturale, cât şi
prin aforismele pe care le-a scris cu privire la munca sa, aceleași probleme pe care,
cu câteva milenii în urmă, pe când conștiința omului încerca anevoios să se
desprindă din noaptea inconștientului primitiv, le-au formulat poate primii
„filosofi” ai omenirii, în sens invers: tot ceea ce se cheamă „materie” e supus ab
origine schimbării, tot ce e formă se trans-formă, însă există „ceva primordial, care
persistă, care ia forme variate și trece prin acest proces de schimbare.”9 Este vorba
deci de „încercarea de a decide care este elementul primordial sau Urstoff al
tuturor lucrurilor.”10 De acea monadă primordială, al cărei conținut era alcătuit
din acele semina rerum despre a căror manifestare au vorbit chiar primii cosmologi.
Dar interiorul monadei inițiale era dominat de tensiune, conflict – elementele
principiale își revendicau autonomia, prin urmare, s-a produs expansiunea,
schisma care a spart Ființa unică în mii de bucăți care însă își cer unitatea de la
care au pornit.
Poate cea mai răspândită reprezentare a existenței precosmogonice este
forma rotundă sau cea ovoidală. Celebră în acest sens este „sfera lui Empedocles”
– filosoful grec presocratic și-a imaginat un agregat al cărui corpus e dat de cele
patru elemente primordiale (foc, aer, apă și pământ), între care acționează două
forțe de sens contrar: dragostea și discordia. În urma tensiunii dintre cele două
forțe, s-a declanșat procesul de Creație.
Și mai interesantă însă este reprezentarea ovoidală a lumii de dinaintea
instaurării legilor kosmos-ului. Pentru această perspectivă, vechea cosmologie
indiană propune două variante: prima este aceea a „Oului cosmogonic” care s-a
crăpat în două, dând naștere Cerului-Tată și Pământului-Mamă – „la început
acesta (Universul) era doar ne-Ființă; aceasta era Ființa; aceasta intră în devenire,
se făcu ou, zăcu vreme de un an, se crăpă; cele două coji (lit. „cupe”) ale oului se
făcură una de argint și alta de aur. Cea de argint era Pământul, cea de aur era
Cerul”11. O altă reprezentare a unității inițiale e dată de imaginea ființei androgine

Idem, ibidem, p. 150.
Frederick Copleston, Istoria Filosofiei I. Grecia și Roma, Traducere de Ștefan Dominic Georgescu și
Dragoș Roșca, cu studiu introductiv de Anton Adămuț, Bucureşti, Editura All, 2008, p. 18.
10 Idem, ibidem, p. 19.
11 Chāndogya-upaniṣad, III, 19, 1-2, apud Sergiu Al-George, Arhaic și universal, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1981, p. 90-91.
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sub forma cuplului îmbrățișat. E vorba despre aceeași stare de co-existență dintre
principiul masculin (Cerul-Tată) și cel feminin (Pământul-Mamă), ambele
reprezentări (oul și cuplul) devenind astfel simboluri ale perfecțiunii și
primordialității12. Însă existența monadică s-a destrămat odată cu „revărsarea
aurului în lume”13, când „expansiunea nemanifestatului, simbolizată prin Coloană,
anulează contracția, despicând Cuplul și Oul care devin Cer și Pământ, făcând loc
luminii spațio-temporale.”14
Această formă ovoidală ca arhetip al Începuturilor își găsește, peste
veacuri, noi reprezentări în artă. Dar aceste reprezentări – de dată mai recentă – în
realitate nu sunt ceva nou; ele sunt produsul expansiunii adâncurilor Ființei
umane ca depozitară a acelor structuri arhetipale aflate în stare latentă, dar care
inundă prezentul ori de câte ori contextul actual îl întâlnește pe cel inițial.
În direcția acestui fenomen s-a manifestat și Constantin Brâncuși. „Ajungi
la simplitate fără de voia ta, apropiindu-te de sensul cel real al lucrurilor. […]
trebuie să te hrănești cu esența, ca să poți să îi înțelegi valoarea.”15, spunea el într-unul
din aforismele sale. Conform acestui punct de vedere, „ne reîntoarcem la o lume
nu numai dincolo de secole, ci de milenii”16 – artistul are în vedere ceea ce este
universal, acel Urstoff17 a cărui amprentă se regăsește în toate formele de
manifestare a spiritului. Prin lucrările sale, el propune o reinterpretare a
prezentului nu doar prin prisma trecutului, ci, privite sub specia eternității,
lucrurile dobândesc o nouă definiție: ele nu există ca entități singulare, ci ca părți
ale unui întreg armonios (cu alte cuvinte, ele se completează unele pe alele). Iar
aici ne reîntoarcem la problema simbolului cosmogonic, simbol care marchează de
fapt întreaga operă a lui Brâncuși. În acest sens, se remarcă ovoidul ca tipar reluat
în mai multe dintre lucrările artistului gorjean. Astfel, „ovoidul [...] suprapune
forma sa peste chipul omului, peste trupul păsării sau al țestoasei”18. Oul
reprezintă, deci, elementul sine qua non, principiul elementar, fundamentul
celorlalte reprezentări.
Pe de altă parte, tot în direcția simbolului cosmogonic, se remarcă Sărutul
ca obiect al acelei manifestări prin care se reiterează tendința de unificare a
contrariilor. Sărutul reia motivul îmbrățișării cuplului din imaginarul indian, însă,
alegând forma stilizată spre a reda strânsa înlănțuire a perechii arhetipale,

Idem, ibidem, p. 91: „Ca imagine a primordialității și perfecțiunii, cuplul îmbrățișat este un sinonim
al ovoidului”.
13 Idem, ibidem, p. 94.
14 Idem, ibidem, p. 95.
15 Constantin Zărnescu, op. cit., p. 102.
16 Sergiu Al-George, op. cit., p. 17.
17 Vezi supra, nota 3.
18 Sergiu Al-George, op. cit., p. 25.
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Brâncuși nu face altceva decât să redea esența, Ideea primă și ultimă a ceea ce vrea
să reprezinte.
Sub semnul perenității se află chiar și Păsările aceluiași artist, după cum el
însuși mărturisește: „Eu nu creez Păsări – ci zboruri.”19 Măiastra își înalță capul,
însă nu din mândrie, sfidare ori orgoliu – ea este „integrată în avântul zborului.”20
Imaginea Păsării devine astfel forma cea mai fidelă pentru Ideea de
ascensionalitate, de perfecționare, iar Cerul, spre care ea se îndreaptă, e punctul
ultim al avântului său, e perfecțiunea către care tinde cu gândul, cu privirea și, în
cele din urmă, cu întreg trupul său.
Tot spre a reda ideea mișcării ascensionale, sculptorul român recurge la
forma coloanei, în celebra sa lucrare, Coloana Infinitului. Această reprezentare e o
altă imagine a acelui prototip cunoscut sub denumirea de axis mundi. Cu privire la
prototipul amintit – redat în mitologie, de obicei, printr-un arbore (de pildă,
„Copacul Binelui și al Răului” din Geneza Vechiului Testament, sau arborele
„Yggdrasil” din poemele Eddei scandinave etc.) – Mircea Eliade ne informează că
acesta reunește Paradisul, Pământul și Infernul. Își are rădăcinile bine înfipte în
spațiul infernal, traversează locul de rezidență al lumescului (Pământul), ca să își
desfășoare coroana în Ceruri: „The three cosmic levels - earth, heaven, underworld
- have been put in communication. […] this communication is sometimes
expressed through the image of a universal pillar, axis mundi, which at once
connects and supports heaven and earth and whose base is fixed in the world
below (the infernal)”21.
Deși coloana brâncușiană e cu mult stilizată în comparație cu forma
concretă a arborelui cosmic, ea surprinde în realitate aceleași aspecte. Iar
„infinitul”, alăturat numelui de coloană spre a intitula opera sculpturală, creează
iluzia pătrunderii acesteia în spațiul luminos sau – spre a folosi termenul propus
de Rudolf Otto în definirea sacrului – numinos. Brâncuși a realizat, așadar, o formă
proprie pentru ceea ce se cheamă universalis columna, evidențiind totodată rolul
esențial al reprezentării simbolice – numai făcând uz de simbol și doar
interpretând Coloana, ca spectatori, în cheie simbolică, se poate avea acces la
spațiul divin, sacru, infinit, către care tinde și unde se desăvârșește axis mundi.
Impresionat de amprenta arhetipului, pentru a imagina Începuturile
precum și natura Ființei precosmogonice, poetul Ion Barbu – respectiv
matematicianul Dan Barbilian – a recurs tot la forma ovoidală, ale cărei
caracteristici le-a explicitat în poezia Oul dogmatic, care face parte din ciclul
Uvedenrode.
Constantin Zărnescu, op. cit., p. 129.
Idem, ibidem.
21 Mircea Eliade, The Sacred and the Profane, p. 36,
https://www.dmtnexus.me/doc/The%20 Sacred%20And%20The%20Profane.pdf
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Acest simbol primordial – oul – trebuie legat, în universul lui Ion Barbu, de
motivul nunții, eveniment ce „se petrece într-un spațiu ideal, infinitezimal, în
lumea «existențelor embrionare», o lume care pare suficientă sieși”22. Foarte
interesantă este această asociere între nuntă (ca moment al unirii, al desăvârșirii
cuplului) și ou (ca reprezentare arhetipală a existenței precosmogonice). Din acest
punct de vedere, viziunea lui Barbu asupra primordialității se apropie de cea a lui
Brâncuși, ambii făcând uz de aceleași imagini ale Începuturilor. În acest sens,
Basarab Nicolescu vorbește despre „tulburătoare similitudini” între poemul
barbian Oul dogmatic și sculpturile brâncușiene Începutul lumii și Noul născut23. Se
remarcă, deci, ca numitori comuni pentru cele trei lucrări, arhetipul cuplului și cel
al ovoidului. Cu alte cuvinte, surprinzătoarea coincidență nu își are lămurirea în
contextul perioadei în care s-au format cei doi artiști, nefiind vorba nici de vreo
influență a vreunuia dintre ei asupra celuilalt; dimpotrivă, explicația trebuie
căutată în spațiul inconștientului, în acel loc comun al umanității, unde sunt
păstrate în stare latentă și nealterată experiențele și imaginile esențiale. Nu
întâmplător Oul dogmatic e alcătuit dintr-o parte superioară care amintește de
sferele cerești, sacre, de ipostazele cele mai înalte ale Ființei – „De foarte sus / Din
polul plus”24 – și dintr-o parte inferioară, locul rezervat pentru „glodul
pământurilor”25, pentru existența lumească, profană. De fapt, această structurare a
oului își are originea în străvechiul mit vedic al Creației, pomenit mai sus, care
vorbește despre despicarea pe orizontală a ovoidului, coaja de deasupra
reprezentând Cerul, iar cea de dedesubt, Pământul.
O particularitate semnificativă a „oului dogmatic” o reprezintă adăpostirea
înăuntrul său a unui „plod” („viul ou, la vârf cu plod”26), care însă își are locul în
partea superioară a oului („Dar plodul?/ De foarte sus/ Din polul plus/ De unde
glodul/ Pământurilor n-a ajuns”27). Întorcându-ne înapoi, la arhetip, constatăm
încă o asemănare cu mitologia vedică – este vorba despre „Germenul de aur”,
întâlnit în descrierea cosmogoniei din Ṛig-veda28. Acest germene „se află în
interiorul Oului, fiind factorul cosmogonic expansionist ce va deveni Axa lumii.”29
Cu alte cuvinte, el este cel care va anula starea condensată a existenței primordiale,
el va produce destrămarea Unului devenit, în acest chip, Multiplu. Tocmai această
Basarab Nicolescu, Ion Barbu - Cosmologia „Jocului secund”, Ediţia a 2-a, cuvânt înainte de Eugen
Simion și postfață de Pompiliu Crăciunescu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 52.
23 Idem, ibidem, p. 53.
24 Ion Barbu, Opera poetică, Vol. I, Text stabilit de Mircea Coloşenco, Chişinău, Editura Cartier, 2002,
p. 52.
25 Idem, ibidem.
26 Idem, ibidem.
27 Idem, ibidem.
28 Sergiu Al-George, op. cit., p. 92.
29 Idem, ibidem, p. 94.
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similitudine dintre „plodul” despre care vorbește Ion Barbu, și „Germenul de aur”
din mitul vedic e cea care lămurește termenul de „increat”, folosit cu referire la
entitatea aflată în interiorul Oului dogmatic: e vorba despre acea semen virile30 sau
bījā „sămânță” (după cum mai este numită în literatura sanscrită)31; starea acestei
entități însă este una comprimată, condensată, așa cum o descrie Ovidius în prima
carte a Metamorfozelor sale: „rudis indigestaque moles nec quicquam nisi iners
congestaque eodem non bene iunctarum discordia semina rerum.”32 Prin urmare,
apariția multiplicității este condiționată de răbufnirea „increatului”.
O altă manifestare esențială a spiritului e dată de Ideea înălțării și
concretizată în imaginea zborului ca mișcare de depășire a limitelor, deci a tuturor
obstacolelor pe care ni le așază înainte cantonarea spiritului între coordonatele
unui plan mărginit de hic et nunc (lat. „acum și aici”).
Dacă această ipostază a fost imortalizată de către sculptorul Constantin
Brâncuși sub forma Păsărilor sale, având ca materie-primă aurul, Lucian Blaga va
utiliza materialul verbal, dedicându-i Ideii de zbor un poem, intitulat Pasărea
sfântă (care, după cum mărturisește însuși autorul poeziei, e și o descriere a
Înălțării așa cum apare ea în operele brâncușiene).
Încă de la început, Pasărea e surprinsă în plin avânt („În vântul de nimeni
stârnit/ hieratic Orionul te binecuvântă”33), înălțându-se cu mult deasupra acelor
„funduri de mare” în care „a trăit cândva”34. Această manifestare naturală, această
tendință de a transcende imediatul, năzuința poate oarecum disperată a ființei
către perfecțiune a fost redată în ceea ce se cheamă „fabula kantiană a
porumbelului”35: porumbelul „zboară prin vămile văzduhului, și cu cât se înalță,
aerul subțiindu-se, simte că zboară tot mai ușor. [...] porumbelul își zice: dacă n-ar
mai fi aer n-aș mai întâmpina nici o greutate și aș zbura ușor de tot”36.
Universalitatea, perenitatea înălțării e dată de o precizare care se referă la
caracterul primordial al zborului: „În păduri plutitoare-ai strigat/ prelung
deasupra întâielor ape.”37

Idem, ibidem, p. 92.
Idem, ibidem, p. 94.
32 P. Ovidius Naso, Metamorphoses I, 7-9, http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.met1.shtml: „o masă
neprelucrată și amestecată, nimic altceva în afara unei materii inerte și condensate, în interiorul
căreia se aflau semințele celor dintâi reprezentări formale, în stare de discordie, tinzând totuși să se
unească” (trad. n.).
33 Lucian Blaga, Opera poetică, Ediție îngrijită de George Gană și Dorli Blaga, cuvânt înainte de Eugen
Simion, prefață de George Gană, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 153.
34 Idem, ibidem.
35 Lucian Blaga într-o scrisoare către Ion Barbu, apud Pompiliu Crăciunescu, Metafizica verdelui, în
Eonul Blaga – Întâiul veac, Ediție îngrijită de Mircea Borcilă, Bucureşti, Editura Albatros, 1997, p. 245.
36 Idem, ibidem, p. 245-246.
37 Lucian Blaga, op. cit., p. 153.
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Însă pentru „Pasărea sfântă”, depășirea limitelor imediatului e sinonimă cu
revelarea misterelor: „Din văzduhul boltitelor tale amiezi/ ghicești în adâncuri
toate misterele”38. În același sens, atrage atenția și un dicton care susține că, pentru
a vedea foarte departe, trebuie să urci cât mai sus. Cu alte cuvinte, Adevărul –
esența, ideea oricărei manifestări formale, obiectuale, imediate – se descoperă
numai acelor spirite care își dau seama că natura nu este supusă stagnării – cu atât
mai puțin regresiei –, ci înaintării, înălțării. Însă datoria acestor ființe e aceea de a
trece dincolo de cuvânt, în inexprimabil, în tăcere, lăsând numai vibrația spiritului
să comunice, pe calea empatiei, sentimentul sacrului. Tocmai de aceea, Păsării
sfinte i se mai adresează un ultim îndemn: „Înalță-te fără sfârșit,/ Dar să nu ne
descoperi niciodată ce vezi.”39 Racordându-se la starea pe care o exaltă aceste
cuvinte, „Pasărea” va atinge acel sentiment al „numinosului”, prag dincolo de care
orice manifestare verbală sau non-verbală își pierde sensul, iar ființa există mai
mult ca spirit, materia trupului său devenind mai mult o umbră, o proiecție a
Sinelui, a Ideii.
Această tăcere trebuie asociată cu mistica, unde necuvântul reprezintă mai
mult decât o regulă la care se supun credincioșii – el este o stare: revelarea
misterelor sacre nu poate fi exprimată decât prin tăcere. Aceasta, întrucât spiritul
părăsește experiența lineară, profană și intră în contact cu o experiență numită la
modul generic „sacră”. Mai mult decât atât, se știe că termenul sacru (în limba
latina sacer) e sinonim al binecunoscutului termen de tabu. El are o natură duală:
una pozitivă, luminată, dar și alta negativă, i-am putea spune chiar „demonică”.
Émile Benveniste, în lucrarea dedicată vechilor instituții indo-europene, definește
sacrul în felul următor: „L’étude de chacun des couples attestés […] conduit à
poser, dans la préhistoire, une notion à double face: positive „ce qui est chargé de
présence divine”, et négative «ce qui est interdit au contact des hommes»”40. De
fapt, e interzis să se stabilească un contact între un obiect sau o persoană sacră și
restul lumii, tocmai pentru că acel obiect sau acea persoană sunt încărcate cu
energie divină, iar lumescul și divinul nu pot co-exista la același nivel. Când avem
de-a face cu o persoană sacră, aceasta e denumită prin celebra expresie de „țap
ispășitor”. Motivul și rostul sosirii sale pe lume e acela de a fi sacrificată.
Totuși, de ce omul profan nu poate coabita cu „țapul ispășitor”? De ce nu
poate atinge un obiect sacru? Care e fundamentul în funcție de care e stabilită
această regulă? Din nou, precum a fost și în cazul păstrării tăcerii odată ce [ni] se
revelează cunoașterea adevărului prim și ultim, și în aceste situații, nu e vorba de
o normă, de o lege pre-stabilită (de către instituțiile religioase, spre exemplu).
Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
40 Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européenes, 2. pouvoir, droit, religion, Le Sens
Commun, Paris, Les Éditions De Minuit, 1969, p. 179.
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Interdicția despre care vorbeam, înainte de a deveni o lege, a rezultat dintr-o
experiență umană – e vorba despre sentimentul pe care îl are omul în momentul în
care trăiește o experiență sacră. Acest sentiment are și el o natură duală. Rudolf
Otto, în lucrarea The Idea of the Holy (Die Heilige, în originalul german), a explicitat
natura sentimentului sacrului. El vorbește despre două coordonate aflate, aparent,
în contradicție: Mysterium tremendum şi Mysterium fascinans. El opune tremorului
fascinația. Iată ce spune Otto cu privire la cele două laturi ale experienței sacre: „It
has its crude, barbaric antecedents and early manifestations and again it may be
developed into something beautiful and pure and glorious.”41
Dar accederea sufletului în această dimensiune se face pe etape. Prima
etapă este cea a tremorului, a angoasei, a reticenței (caracteristici definitorii pentru
aspectul „barbar”, demonic al termenului de sacer), sentimente care apar pe
neașteptate, copleșind sufletul, și care devin din ce în ce mai slabe, dispărând în
final. Această etapă a fost numită, în lucrarea citată, tremenda majestas. Pătrunderea
sufletului în această dimensiune se face treptat, până când mintea este stăpânită
întru totul de sentimentul tremorului, iar odată ajuns la acest nivel, acesta va începe
să se disipeze încetul cu încetul, până când va dispărea de tot („The feeling of it
[Mysterium tremendum] may at times coming sweeping like a gentle tide,
pervading the mind with a tranquil mood of deepest worship. It may pass over
into a more set and lasting attitude of the soul, continuing, as it were, thrillingly
vibrant and resonant, until at least it dies away and the soul resume its «profane»,
non-religiuous mood of everyday experience”42). Acestei manifestări îi urmează
aceea a fascinației, redată cel mai bine prin englezescul awe, și pe care autorul citat
o numește chiar aweful majesty. Dacă primul mysterium dispare încetul cu încetul,
acest fenomen se întâmplă spre a-i face loc celui de-al doilea, a cărui influență va
continua să se manifeste asupra sufletului mult timp de acum încolo. În acest sens,
se remarcă expresia „ex tenebris lux”. Tot acestui context i se supune acea
pendulare între mânie și iubire, ca însușire definitorie pentru natura lui
Dumnezeu – cu privire la acest aspect, autorul citat oferă următoarea explicaţie:
„Love [...] is nothing else than quenched Wrath.”43
Mai mult decât atât, Rudolf Otto vorbește despre încă un sentiment care se
declanșează odată cu irumperea sacrului în profan. E vorba despre sentimentul
copleșirii – spiritul se simte copleșit de o prezență transcendentă și net superioară
lui, în raport cu care el e numai o mică parte încadrată într-un sistem unitar, total,
perfect. Spiritul țintește însă să se identifice cu respectiva realitate transcendentă,
iar din această râvnă a apărut necesitatea instituirii unor rituri sacrificiale în care
41 Rudolf Otto, The Idea of the Holy, p. 13, http://www.scribd.com/doc/17485080/Rudolph-Otto-TheIdea-Of-The-Holy.
42 Idem, ibidem.
43 Idem, ibidem, p. 24.

126

ființa sacrificată („țapul ispășitor”) e fie echivalentul lui Dumnezeu Însuși (în
religia creștină), fie e un om sau un animal încărcat cu energie divină (întrucât a
fost consacrat zeilor pe altarul de sacrificiu, iar zeii și-au pus amprenta asupra lui).
Indiferent de forma rituală, esența e aceeași peste tot: prin consumarea anumitor
părți din trupul sacrificatului, se ajunge la comuniunea, deci la identificarea cu
realitatea transcendentă. Însă, din nou, limbajul verbal nu poate reda sentimentul
respectivei comuniuni. Reîmpăcarea părților cu Întregul, precum și între ele, nu se
realizează decât prin necuvânt – printr-un sentiment al echilibrului, al păcii, al
unirii. E duhul fiecărui om cel care grăiește și nu limba sa.
Râvna spre identificarea cu sacrul, cu divinul, cu transcendentul și
superiorul poate fi și ea redată, la nivel formal, prin imaginea păsării sau prin cea
a zborului, așa cum am văzut la Păsările lui Brâncuși sau în poezia Pasărea sfântă a
lui Blaga. Pasărea este așadar un simbol al spiritului (vedem același lucru în
reprezentarea Sfântului Duh ca porumbel). Însă spiritul omului ar fi mort dacă ar
trăi la modul singular – el caută mereu comuniunea: cu celelalte făpturi și, în
același timp, cu Tatăl tuturora. De aceea, se avântă și zboară, ca, în final, să i se
reveleze Adevărul. Dar, așa cum morții nu se pot întoarce pe pământ să ne
vorbească despre viața de dincolo de experiența telurică, nici cei ce
experimentează sentimentul sacrului, experiență prin care deslușesc, în toată
lumina lui, Adevărul, nu pot grăi nimic. Fiindcă limbajul cuvintelor e prea sărac
pentru aceasta și pentru că fiecare e dator să afle Adevărul. Ba mai mult: cuvintele
tac, rațiunea tace și gura se menține închisă, pentru că tremorul și maiestatea
copleșesc întreaga ființă care, de îndată ce părăsește trăirea sacră, revine la
experiența mundană, profană, unde tot limbajul duhovnicesc e de neînțeles și de
prisos.
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AURORA DAN
SPECTACOLUL CARAGIALE
SAU PROBA DE COSTUME PE SCENĂ

Clipa are nume şi prenume care îi sunt date de bătăile tic şi tac ale ceasului.
Odată botezată, îşi are locul ei unic în timp şi moare îndată ce îl ocupă. În schimb,
momentul este anonimul pentru care bătăile ceasului sună ca tobele de dinainte de
spectacol. Timpul nu-i poate fixa un loc şi este transformat într-un spectator al
propriei sale invenţii.
Un astfel de moment este Ion Luca Caragiale. Un om-moment, un moment
de spectacol continuu, un joc de-a spectacolul, care porneşte ca o febră din însăşi
natura scriitorului. Acea natură iritată, sensibilă la imediat şi care vibrează în faţa
lui, ca la o recunoaştere a unei esenţe proprii într-un parfum necunoscut. Un spirit
de o inepuizabilă energie, a cărui unică menire pare a fi aceea de a face din
momente, monumente. „Să ridicăm statui efemerului”, pare a zice scriitorul,
pentru care eternitatea se compune ca o prelungire firească, ca un „caşcaval
întins” al clipelor de energie intensă care alcătuiesc viaţa trăită. Un fel de paradox
pe care-l putem asemăna unei explozii: o manifestare foarte scurtă care are, cu cât
e mai puternică, un impact de o durată mai lungă. Pentru Caragiale, eternitatea
pare a fi o băltoacă în străfundul clipelor, în care calci numai dacă eşti înfipt bine
cu picioarele în prezent. „Nu toţi oamenii sunt egali de vii”1 spunea Paul
Zarifopol. Pentru că unii, spunem noi, sunt atât de vii încât nu încap într-un
singur om.
Printre amintirile lui despre Caragiale, C. Rădulescu-Motru povesteşte:
„Am în amintire persoana lui Caragiale într-o scenă pe care nu voi uita-o cât voi
trăi. Era într-o zi de primăvară, probabil într-o zi din sărbătorile de Paşte. Vremea
frumoasă ne invita să ieşim afară din Bucureşti. Am apucat-o pe jos spre şoseaua
Kisselef şi, ca prim popas, ne-am odihnit pe una din bănci [...]. Simţeam prin
trupul nostru pulsând viaţa întregii naturi. Era delicios. Deodată Caragiale se
ridică şi, punând palma mânei drepte pe ceafă, cum făcea el adesea, priveşte
îndelung spre soare, îşi încordează pieptul şi, cu mâna stângă pe coapsă, începe a
juca. Mai întâi încet, cu pas mărunt, de bătută, apoi din ce în ce mai repede, cu
chiote scurte şi sacadate. Se învârti în jurul meu ca un halucinat timp de câteva
minute. Niciodată ca în acea scenă n-am citit aşa de adânc în sufletul lui Caragiale.
Dramaturgul nostru era un îndrăgostit al vieţii expresive. Eternul vieţii nu-l

*** Amintiri despre Caragiale, antologie şi prefaţă de Ştefan Cazimir, Bucureşti, Editura Minerva,
1972, p. 238.
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interesa. Îl interesa momentul ei dinamic. Îl interesau diferenţierile, nu
asemănările.”2
Caragiale a fost, în mai multe rânduri, acuzat că „şi-a trăit viaţa mai mult
decât şi-a scris-o”3 (Cincinat Pavelescu) sau că „s-a cheltuit în literatură vorbită”4
(Paul Zarifopol), acuzaţie izvorâtă din faptul că simpla lui existenţă cotidiană era
un spectacol, înţeles de către unii ca o epuizare a eventualelor resurse de creaţie
literară. O astfel de acuzaţie separă creaţia de creator şi nu o consideră pe prima ca
fiind o prelungire a celeilalte, o concretizare a unei stări de fapt pentru care şirul
manifestărilor expresive e imposibil de stăpânit sau de economisit pentru o mai
bună întrebuinţare. Momentul devine gen literar la Caragiale, chiar şi operele sale
de întindere mai mare compunându-se astfel, din momente care curg într-un ritm
pulsatoriu, viu prin oscilaţiile sale.
Se spune că „nenea Iancu”, cum era poreclit, scria foarte greu, cu mult efort
şi iritare, dificultate pe care o putem bănui ca o consecinţă a încercării de a fixa
neprevăzutul, improvizatul. Caragiale însuşi era un „improvizat”, aşa cum îi stă
bine unui „fiu al operelor al căror tată este”. Natura sa capricioasă şi plină de
vervă, aflată în continuă invenţie şi reinvenţie în faţa fenomenelor lumii, intra în
contradicţie cumplită cu stabilitatea şi consecvenţa pe care o cere litera tipărită. Un
gen de literă care aparţine, mai degrabă, vieţii pasive, meditative, cu rol de
reflecţie şi nu de acţiune. În mai puţine cuvinte, o energie de a fi care nu-l
recomandă pe Caragiale ca fiind dăruit scrisului: „Câte nu-ţi trec prin cap când
stai aşa la sporovăială, ori te uiţi departe pe fereastra vagonului... Numai când te
aşezi la masa de scris şi vezi hârtia albă înaintea ta, atunci îţi dai seama ce vârtej
cumplit îţi face mintea în jurul unui subiect. E un chin facerea asta... Talentul e un
accident din naştere, e boală grea, ascultă-mă... cere patimă şi meşteşug. De aceea
artistul nu poate fi un poligraf.” 5
Caragiale îşi numea meseria „meşteşug ingrat”6, aflându-se în faţa hârtiei
albe într-o continuă iritare intelectuală pe care şi-o cultiva imaginându-se privit
prin propriile-i lentile de judecată. Se temea de cititorii săi, la care se gândea ca la
nişte mânuitori ai propriilor lui arme, iar chinul fabricării unui scut îl istovea:
„– Bine, dar tu nu înţelegi că, dacă azi las o mică greşeală, mâine uit o virgulă,
poimâine publicul are drept să mă huiduiască şi eu trebuie să înghit?”7
Îndrăzneala proclamată ca secret în artă îi slăbea în faţa hârtiei pe care
încerca să aşeze bucăţi de viaţă prin cuvinte vii ca nişte gesturi. Deoarece la

Idem, ibidem, p. 156.
Idem, ibidem, p. 135.
4 Idem, ibidem, p. 10.
5 Idem, ibidem, p. 88.
6 Idem, ibidem, p. 45.
7 Idem, ibidem, p. 44.
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Caragiale până şi textul este un personaj. „Ce să mai vorbesc de melodia frazei, de
ferecătură, de ritmul vorbelor... Iaca, numai interpuncţia... Câţi nu înţeleg că
interpuncţia e gesticularea gândirii...”.8
Construcţia textului dramatic de către dramaturg se aseamănă, spunea
Caragiale, cu proiectarea pe hârtie a schiţei unei clădiri de către un arhitect.
Clădirea construită în urma planului este comedia reprezentată pe scenă, deoarece
teatrul „este o artă constructivă, al cărei material sunt conflictele ivite între oameni
din cauza caracterelor şi patimilor lor. Elementele cu care lucrează sunt chiar
arătările vii şi imediate ale acestor conflicte.”9 Clădirile proiectate de el sunt
ridicate din cărămizi, care, deşi alcătuiesc o construcţie solidă împreună, au o
existenţă separată şi nu se completează decât lipite laolaltă de o mână care le
înţelege mecanismul. În lumea lui Caragiale, toţi sunt singuri împreună,
imposibilitatea comunicării dintre oameni fiind o tragedie firească, celebrată la
fiecare pas ca o mare sărbătoare a naturii umane. O tragi-comedie a sufletului.
„Am comparat întotdeauna fenomenele ce se numesc spirite omeneşti cu corpurile
cereşti. Între unul şi altul sunt prăpăstii haotice; unul altuia, din colosalele mase
proprii de lumină, nu-şi trimet decât o fâşie subţire de palide raze. Între un om şi
altul este adesea ca de la o stea la alta. Arde colo un soare uriaş şi dincolo altul.
Printre învârtitoarea pulbere de lumi, un colos de flăcări d-abia zăreşte pe celălalt, ca
o scânteie ce clipeşte, pierdută în negură fără fund... Ba câţi încă nu se zăresc de loc
şi unul de altul nici măcar nu bănuiesc. Adesea tot aşa se pricep oamenii între ei şi
pot înţelege unul altuia sufletul.”10
Asistăm la un carnaval continuu, la care toate măştile cântă cu aceeaşi
voce. O voce atât de puternică încât nu poate fi deghizată complet şi al cărei
timbru are aceleaşi inflexiuni modelate de zâmbetul prin care ne anunţă: „eu nu
râd, surâd”. Pentru că nimic nu e atât de comic încât să provoace râsul, ci doar
surâsul. Planeta locuită de Caragiale se învârte în galaxia amară a celor ultralucizi. „Un om vesel? Nu. Un om foarte trist. E multă durere sub glumele lui. Dar
să-l ferească Dumnezeu să-l biruie vreodată şi pe el năvala unei lacrimi.” (Al.
Vlahuţă)11. „La dânsul durerea cea mai tragică, în loc să izbucnească în plâns sau
jelanie, cum se întâmplă comunilor muritori, izbucnea în hohote de glumă.”12
Aşa cum un desfrânat ştie să poarte cel mai bine masca unui sfânt, la fel un
tragic poate purta cel mai convingător masca veseliei. Sensibilitatea lui Caragiale
traducea în comic tot ceea ce, prin tristeţea pe care o producea, ar fi îngreunat
Idem, ibidem, p. 89.
I. L. Caragiale, Oare teatrul este literatură?, în Opere 4. Publicistică, Ediţie îngrijită de Alexandru
Rosetti, Şerban Cioculescu şi Liviu Călin, prefaţă de Silvian Iosifescu, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1965, p. 316.
10 Idem, Criticele lui Gherea, vol. III. Editura Socec şi Comp., în Opere 4. Publicistică, ed. cit., p. 294.
11 *** Amintiri despre Caragiale, ed. cit., p. 234.
12 Idem, ibidem, p. 34.
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sărbătorirea momentului. Nu vorbim de o suprimare a unei stări de spirit, ci de o
deghizare a ei pentru a înlesni exprimarea vieţii pe care o consideră scriitorul ca
fiind cea mai ofertantă de reprezentat. Viaţa trăită cu sufletul la gură, plină de
incidente şi accidente care construiesc o piramidă a tensiunii, în vârful căreia bula
se sparge cu zgomot şi veselie. La Caragiale, cititorul se numeşte tot „public” şi
menirea lui este ca lumea creată de el să fie în concurenţă cu lumea reală sau cu
bâlciul autentic. „Trebuie să-ţi ţii publicul cu răsuflarea reţinută, într-o comedie,
trebuie să-l duci din emoţie în emoţie. Să nu aibă timp să se gândească. Şi asta – şi
asta – şi asta, uite aşa, şi [Caragiale] se ridică în picioare, îşi pune mâinile în şold:
«Vine bărbatul acasă, îşi găseşte nevasta cu altul. Tronc – Apoi bine, Mitică! De
ăsta-mi eşti ?»– şi faţă, nene, şi gesturi, şi acţiune... nu ca la unii, cari ar începe cu o
tiradă groaznică, cu comparaţii, cu frumuseţi de stil de-ţi vine să strigi: fals, fals,
aşa nu se simţeşte şi nu vorbeşte un om. – Aoleooo! E groaznic aşa ceva. Un chin
formal şi pentru actor şi pentru public. Patru-cinci ceasuri de tortură fără sfârşit.
Publicul cere să-i dai ghionturi – ca să spun aşa – în dreapta, în stânga, să-l înţepi
în faţă, în spate, să-l sileşti să privească în sus şi în jos, să n-aibă pace nici un
minut, să stea ca sub privirile unui hipnotizor. Când iese din teatru să se întrebe:
Ce-a fost asta, nene?”13
Pentru Caragiale, lumea sinceră este lumea care nu a învăţat să se ascundă
după maniere, cele care nu fac decât să mascheze, fără „a vindeca” bolile morale.
Autenticul pe care îl vânează scriitorul se mai numeşte şi firesc, acel firesc pe care
manierele îl coafează ca să poată fi arătat în lume şi care iese la iveală mai uşor
când nu e coafat destul. Îndrăgostit de mahala, pentru că ea îi oferă materialul
brut, pământul din care se fac toate cărămizile, mai mult sau mai puţin şlefuite.
Exaltat, însufleţit de tot ceea ce este prezent, îşi ia energia din „actele de
viaţă”, acele manifestări cotidiene de care oamenii nu se fac conştienţi şi care
pentru Caragiale reprezintă frumosul absolut prin simplul fapt că definesc
Persoana. „– Nu, răspunse în glumă Caragiale, natura mă lasă rece, nu mă
impresionează, nu-mi produce nicio emoţie artistică... de câte ori v-am spus că eu
sunt om de cafenea? Nu mă atrage decât mecanismul omenesc şi simt o plăcere să-i
demonstrez resorturile.” 14
Umanul, iată ceea ce îl impresionează pe scriitor şi ceea ce îl face să se
dezbrace de hainele proprii pentru a proba costumele altor minţi, pentru a simţi
viaţa pulsând în alte şi alte ritmuri, mereu în căutarea simfoniei perfecte. „Simt
enorm şi văz monstruos”, spunea Caragiale. Un fel de al şaselea simţ în
perceperea realităţii, care face tentaţia experimentului imposibilă. Om de teatru
prin excelenţă, de o luciditate care îi permitea să intuiască şi să reproducă
mecanisme de gândire, provoca deseori reacţii pentru a fi martorul manifestărilor
13
14

Idem, ibidem, p. 150.
Idem, ibidem, p. 90.
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crude, care surprind sau demască tipologiile umane ascunse în mult-vânatul firesc
individual.
Fidel afirmaţiei lui Anatole France, după care „toată imaginaţia noastră
este făcută din amintiri”, Caragiale experimenta pe propria-i piele situaţiile care îl
inspirau, punând în practică expresia englezească „a te pune în papucii altcuiva”.
Astfel, scriitorul schimbă nenumărate perechi de pantofi, asortate la costumul
potrivit, pentru a-şi fixa mental nişte mecanisme umane. Dacă Shakespeare
spunea că „lumea întreagă e o scenă pe care toţi suntem actori”, Caragiale ar fi
putut spune „lumea întreagă e scena mea pe care eu sunt toţi actorii”. Personajele
lui se numesc întotdeauna „Persoane”, părând că există prin propriile puteri care
îl însufleţesc şi pe cel care le priveşte îndeaproape, dăruindu-i forţa necesară
evocării. „Nu pot să lucrez altfel. Trebuie sa-mi văd persoanele aievea: cum se
plimbă de la un loc la altul, cum vin, cum gesticulează, pe care uşe ies, căci altfel
nu sunt persoane vii.”15
Toate notiţele sunt luate pe furiş, Caragiale, ca un voyeurist al vieţii
cotidiene, fiind mereu precaut ca de privirea sa să nu se împiedice manifestarea
naturală a lumii sau „naturelul”. Etapei de observaţie a Persoanelor îi urmează
etapa de experimentare a celor observate, prin ceea ce am putea numi o
suprapunere peste propriul eu în vederea înţelegerii mecanismului. Când această
suprapunere se produce, condeiul lui Caragiale începe şirul mărturisirilor fără nici
cel mai mic efort. Prin el vorbeşte Persoana. „Eroii mă persecută... forfotesc în
mintea mea... Vorbesc... Le văz gesturile, le aud cuvintele. Dar nu ştiu exact nici ce
spun, nici ce vor face şi, pe urmă, m-apuc să scriu, şi-i las să-şi spuie singuri
păsul.” 16
F. Scott Fitzgerald spunea că „scriitorii nu sunt chiar oameni ci sunt o
mulţime de oameni care încearcă să fie unul singur”. Mulţimea de oameni a lui
Caragiale poartă amprenta puternică a unui singur eu, care pare că îşi prezintă
experimentul reuşit: suprapunerea cu costumul care îl atrage. Un costum care,
deşi pare improvizat, nu are niciun nasture cusut la întâmplare pentru că singurul
lui croitor este chiar Caragiale. Avantajul în a-ţi croi singur costumele este acela că,
ştiindu-ţi foarte bine măsurile, costumul rezultat ţi se va potrivi foarte bine, iar
deghizarea va fi cu atât mai reuşită. Dar pentru că omul face haina şi nu haina pe
om, putem uneori ghici o mustaţă cu toată dantela unei doamne: „Cine sunt ce vă
pasă. Mulţumiţi-vă a şti ce sunt. (foarte volubil) Sunt o fiinţă foarte complexă!
Capriţioasă şi statornică; impresionabilă ca un copil incult, blazată ca un filozof
istovit, mahalagioaică şi aristocrată; aci primitivă, aci ultra-rafinată, iau în glumă
împrejurările cele mai grave, şi sunt gravă faţă cu cine ştie ce nimicuri. Mă
înnebunesc după evenimentele de senzaţie, vesele sau funebre, parade, accidente,
15
16

Idem, ibidem, p. 147.
Idem, ibidem, p. 44.
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crime, sinucideri, scandaluri... Ah! (cu voluptate) Calomniile, cancanurile,
scandalurile! Un scandal cât de puţin monstruos face pentru mine mai mult decât
un sinistru cât de îngrozitor! Îmi trebuiesc dimineaţa cum deschid ochii ştiri
palpitante, dacă nu adevărate, măcar... altfel. Dezminţirea lor seara mă mâhneşte
peste măsură şi nu mă pot mângâia altfel decât a doua zi cu o născocire şi mai şi.
[...] Ciudată persoană! Parcă aş cunoaşte-o!”17
Universul lui Caragiale pare a fi construit sub forma unui dulap cu haine,
care, într-o plimbare, sunt îmbrăcate rând pe rând, nu într-o cabină de probă, ci în
faţa tuturor, cu un fel de plăcere a celui care le îmbracă de a se şti descoperit. O
confirmare şi mai puternică a puterii Persoanei sau a personajului, pentru că, deşi
ne este mereu reamintită convenţia, ne lăsăm cu plăcere păcăliţi de fiecare dată.
Un triumf dublu al celui care se deghizează: odată ca şi croitor al propriului
costum şi a doua oară ca şi actor în propriul univers literar.
„A! Creaţiunile! Iată ce face atât de groaznică părăsirea scenei! Când
actorul se retrage şi mai ales de silă, simte catastrofa unor nenumărate morţi. Când
el îşi ia adio de la garderoba lui, lasă acolo trupurile atâtor fiinţe, cari au fost carne
din carnea lui. Acolo rămân ţepene atributele materiale ale atâtor alte vieţe cari
fuseseră scoase din viaţa lui însuşi. Multiplul el rămâne pentru el însuşi numai ca
nişte amintiri duioase a unor strălucite fiinţe, pe cari le-a iubit cu toată patima.
Împăraţi măreţi au fost aceia, nenorocoşi, fii denaturaţi, înamoraţi, eterici, bătrâni,
egoişti, oameni toţi – [...] dar toţi eroi, şi toţi, acum, morţi.
Uşile garderobei se-nchid peste ei ca nişte lespezi grele: vecinica lor
pomenire! Iar el, care a fost ei, iese încet pe poarta teatrului ca pe poarta unui
cimitir, unde a părăsit surdei uitări atâţi iubiţi şi zgomotoşi copii: se-ntoarce
singur acasă, să-şi aştepte şi el moartea, uitat şi părăsit, în tăcerea unei depărtate
mahalale. [...]
A! Creaţiunile mele!”18
BIBLIOGRAFIE:
*** Amintiri despre Caragiale, antologie şi prefaţă de Ştefan Cazimir, Bucureşti, Editura
Minerva, 1972.
Caragiale, I. L., Opere 4. Publicistică, Ediţie îngrijită de Alexandru Rosetti, Şerban
Cioculescu şi Liviu Călin, prefaţă de Silvian Iosifescu, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1965.
Caragiale, I. L., Opere, Teatru, Ediţie îngrijită de Alexandru Rosetti, Şerban Cioculescu şi
Liviu Călin, prefaţă de Alexandru George, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1997.

17 I. L. Caragiale, Începem, în Opere, Teatru, Ediţie îngrijită de Alexandru Rosetti, Şerban Cioculescu şi
Liviu Călin, prefaţă de Alexandru George, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 418.
18 Idem, La mormântul unei artiste, în Opere 4. Publicistică, ed. cit., p. 260.

136

BOGDAN BALIŢA
O PRIVIRE INCOMODĂ ASUPRA LITERATURII ROMÂNE

O privire „serioasă” asupra unui fond de producţii artistice „neserios” nu
poate avea pretenţii. Cu atât mai puţin pentru o personalitate precum cea a lui
Caragiale. Cum se înfăţişa arta românească din vremea sa, aşa trebuia să fie şi
critica ei. De aici şi tonul eseului Literatura şi artele române în a doua jumătate a
secolului XIX – Încercare critică.1 Poate că simţul cel mai dezvoltat al lui Caragiale
este cel al ridicolului. El simte absurdul retoricii din perioada sa, iar alegerea de a
adopta tipicul discursului lui Ionescu-Gion, mândru reprezentant al culturii,
istoric, profesor, critic literar si teatral, membru corespondent al Academiei et
caetera, et caetera..., este modul de a arăta, printr-o butadă, un model al discursului
cultural din epocă. Toţi se pricep la toate, privirile sunt largi, cuprind spaţiu şi
timp alese arbitrar, discută adevăruri măreţe şi rezolvă probleme eterne; dar se
pierd în peroraţii, se limitează la a se concentra asupra formei.
Or, pentru Caragiale acest model este „un nesecat izvor de inspiraţie"
(pentru a folosi expresii canonice), folosit cu nenumărate ocazii în operă. Să nu
uităm că acest eseu s-a născut de fapt spre a fi prezentat ca o conferinţă la Ateneul
Român („acasă" la Gion, de altfel), iar mai apoi a fost publicat în volumul Schiţe
uşoare la 1896.
Astfel putem privi, pe de o parte, eseul ca pe o parodie lipsită de miez,
doar un şir de afirmaţii la modă referitoare la dezvoltarea artistică, şi nu numai, a
Țărilor Române, puse toate în lumina ridicolă a paradoxului. Dar, pe de altă parte,
prin ceea ce nu spune direct, tocmai prin eludare, Caragiale găseşte problemele
majore ale culturii vremilor sale. Aş îndrăzni să afirm că în spatele tonului parodic
se ascunde totuşi o analiză pertinentă. Multum in parvo – iată sistema folosită aici
(iar trimiterile la clasicitate nu le găsesc întâmplătoare) –, scurtimea discursului ce
se doreşte exhaustiv în tratarea unei întregi culturi pe o anumită perioadă arată
prin lipsă adevărata „greutate” a acesteia.
Să ne aplecăm un moment atenţia asupra orizontului cultural din acea
jumătate de secol. Sunt bine cunoscute cerinţele impuse de Titu Maiorescu în eseul
În contra direcţiei de astăzi în cultura română2 din 1868; acesta critică „formele fără
fond", imitaţia Occidentului fără a avea o dezvoltare culturală pe baze organice:
„înainte de a avea o cultură crescută pe marginile şcoalelor, am făcut atenee
1 Ion Luca Caragiale, Opere 4. Publicistică, Ediţie îngrijită de Alexandru Rosetti, Şerban Cioculescu şi
Liviu Călin, prefaţă de Silvian Iosifescu, București, Editura pentru Literatură, 1965, p. 68.
2 Titu Maiorescu, Opere, vol.1, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi
Domnica Filimon, studiu introductiv de Eugen Todoran, București, Editura Minerva, 1978, p. 61.
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române"3, mai exact o cultură crescută pe falsitate, pe retorică golită de conţinut.
Ceea ce Maiorescu instituie cu gravitate drept normă, Caragiale va proclama prin
parodie. O altă direcţie critică va fi cea a lui Constantin Dobrogeanu-Gherea.
Directa influenţă a socialului asupra artistului este pusă în contra
maiorescianismului (ce proclama creaţia ca inspiraţie) şi astfel se naşte la noi
tendenţionismul în artă.4 Putem argumenta destul de simplu că şi această teorie se
găseşte în opera lui Caragiale, privind doar cât de bine este reflectată societatea
contemporană lui.
Dar a-l privi pe Caragiale ca pe un „meşter" ce pune în operă vreuna dintre
cele două teze – sau chiar pe amândouă concomitent – este a-l pierde tocmai pe el
însuşi. Chiar acceptate teoretic – sau poate tocmai de aceea –, ele se trezesc
parodiate în eseul despre care mi-am propus să discutăm. Iată punctul din care
pare a se desprinde cea mai interesantă privire asupra eseului – parodierea lui
Maiorescu prin Gherea, a lui Gherea prin Maiorescu, a retorismului prin retorică.
Dar atunci ce mai rămâne?
Un răspuns poate fi cel al lui Ştefan Cazimir: „Datul esenţial, în cazul de
faţă, este că ne aflăm în prezenţa unui creator de artă, care scrutează problemele
artei din interior, nu ca estetician, ci ca om de meserie.”5 Rămâne de văzut. Să fie
acest text doar o „încercare” precum vrea să sugereze chiar Caragiale: „Care va să
zică, ne-am înţeles: materialul este al naţiunii, metoda este a lui Gion, redacţiunea
numai este a noastră; iată ce ne rămâne.”6 Să nu fie urmărit niciun scop critic real,
doar o glumă la adresa oratoriei emfatice a celorlalţi? Doar „literatură"?
Dar metoda sa este una a alăturării contrariilor, prin oglindire se prezintă o
situaţie de fapt pentru a se reliefa absurdu-i axiologic. Pe cât imaginea creată
(oglindită) pare mai desăvârşită, prin comparaţie cu realitatea (binecunoscută de
altfel) se iţesc crăpăturile acestui „fenomen social [...] susţinut şi dezvoltat prin o
cultură sistemică"7.
Iată o primă afirmaţie ce pare a-l contrazice pe dl. Ștefan Cazimir:
„Literatura frumoasă şi artele se pot compara cu obrazul, cu acea parte dindărătul
căreia stă mecanismul superior, aparatul gândirii."8 Caragiale pare a avertiza din
exordiul eseului că în spatele cortinei create de textul, ce se prezintă într-adevăr
artistic, se află şi o raţionalitate. Chiar dacă la suprafaţă discursul este o
Idem, ibidem, p. 151.
Vezi Constantin Dobrogeanu-Gherea, Studii critice. Studii și articole, Postfaţă şi bibliografie de
Mircea Iorgulescu, București, Editura Minerva, 1983.
5 Ștefan Cazimir, Caragiale recidivus, București, Editura pentru Literatura Națională, 2002, p. 324.
6 Ion Luca Caragiale, op. cit., p. 64.
7 Idem, ibidem, p. 61.
8 Idem, ibidem.
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„zaharicală"9 parodică, cu siguranţă de natură artistică, se poate găsi şi un miez de
critică învestită cu valoare de adevăr, născută, de ce nu, de un estetician. Oare nu
ţine de critica estetică afirmaţia: „Precum un individ nu se prezintă într-o societate
decât cu fruntea-nainte, iar nu cu burta sau altfel, asemenea o societate umană se
prezintă în faţa lumii întregi cu organele sale intelectuale, cu gândirea sa, a cărei
expresie întreagă sunt literatura şi artele”10? E drept, limbajul proferat este unul
zeflemitor, dar conotaţiile au o mare doză de seriozitate.
O altă dovadă a preocupărilor ce depăşesc strictul teritoriu al creaţiei de
tipul „artă pentru artă" îl găsim în interesul dovedit asupra receptării operelor.
Arta nu poate fi independentă de social (ne regăsim din nou în vecinătatea lui
Gherea), nu-i poate fi „obrazul" fără a fi născută organic din acesta, iar un receptor
are nevoie la rândul său de competenţă artistică. De aici se nasc întrebările
autorului:
„Nu e aşa că decât să ai o mie de cititori mediocri e mai bine să ai o mie şi
unu de scriitori buni?
Nu e aşa că decât o sută de amatori e mai bine să ai două sute de artişti şi
tot atâţia critici?
Ei bine! la noi, din norocire, aşa este; nu avem pe acei cititori, dar îi avem
pe aceşti scriitori; n-avem amatori, dar avem artiştii; avem criticii!”11
În construcţia eseului alternanţa unor afirmaţii – sau întrebări – pertinente
critic sunt urmate de hipertrofierea argumentativă a unui – DA, AVEM – ce prin
raportare la obiectul conotat se neagă de la sine. Ironizând, Caragiale face şi
puţină critică literară, căci: „astăzi românul este născut poet şi critic, câteodată
biciclist.”12 Pe lângă lipsa receptării adecvate, dar strict legată de ea este lipsa
maturităţii artei româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea, bine observată de
autor, generată, pe de o parte, de lipsa tehnicilor artistice (ce baleiază între bizar şi
raţional, între „zig-zaguri fantastice, însă conduse de o strictă sistemă" şi un „ţel
bine şi precis determinat"13), pe de alta, de „avânturile generoase" de a cuprinde
un teritoriu cât mai întins de subiecte. De asemenea, continua raportare la
idealurile naţionale, la spaţiul secular românesc, îi face pe poeţii ce „se învârtesc în
spirale gigantice, ascendente – sic itur ad astra – pătrund cu privirile lor până în
zare departe” să devină „sacerdoţii cultului naţional”14, preoţi, dar nu soţi poeziei
rămase impare (adică fără de pereche, poate văduvă, poate virgină): „poezia

Idem, ibidem, p. 66.
Idem, ibidem, p. 61.
11 Idem, ibidem, p. 62-63.
12 Idem, ibidem, p. 63.
13 Idem, ibidem, p. 65.
14 Idem, ibidem.
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română în jumătatea a doua a sutei XIX, sută fără soţ, – impari musae numero
gaudent!... şi ele erau fără soţ, nouă!”15.
Această afirmare a impotenţei artistice duce cu gândul şi la imposibilitatea
lui Caragiale de a decela printre autorii contemporani de literatură expresivitatea
individuală, subiectivitatea până la urmă. El nu este mulţumit cu simplele
reprezentări (doar mimesis) ale naturii, istoriei, naţionalului, frumosului, de ce nu;
e nevoie de autoreferenţialitate, iar argumentul meu îl voi desprinde dintr-un alt
eseu, Câteva păreri, unde se afirmă: „Poţi pune să declame pe toţi eroii generoşi,
toţi martirii extatici, toţi intriganţii mizerabili, toate femeile sublime ori infame,
toate închipuitele împrejurări ce pot rezulta din ciocnirea patimilor şi caracterelor
omeneşti – degeaba: dacă nu te prinde, nu te prinde.”16 Este aici, într-adevăr,
vorba despre talent, precum majoritatea exegezelor afirmă, dar aş încerca un
silogism. Talentul este un atribut personal al fiecărui individ în parte, deci
subiectiv, deci individual şi autocuprinzător. Atunci oare „nu te prinde” nu poate
fi interpretat ca „nu te [cu]prinde”, adică nu este şi autoreflexiv? De fapt Caragiale
descoperă că poezia românească, dar şi artele în genere, suferă de referenţialitate,
că artistul exprimă exterioritatea, dar mai puţin se exprimă pe sine în relaţie cu
exteriorul.
Să nu uităm totuşi metoda acestui discurs, afirmaţia ce ascunde o negaţie.
Iar afirmând avântul şi recuzând „precipiţul de trei ori mortal al pesimismului"17
ascunde de fapt o critică a categoriei preponderent pozitive abordată în artă ca
reflectare a pozitivismului exagerat generat de societate. Acest optimism al
constructorului de naţiune, de administraţie, de cultură se reflectă şi în artă,
depărtând-o, prin idealuri măreţe, de ceea ce trebuie ea să fie: poetul „cântând,
mai presus de toate, Patria şi Poporul [...]; întrebuinţând pentru scopul ei frumos
şi mare cu aceeaşi dezinvoltură, de la genul cel mai badin până la grava odă, până
la balada istorică şi epopeea eroică, toate acestea apucate cu o egală putere, cu un
egal avânt, cu o egală inspiraţie de către poetul român, care nu putea, ca român, să
fie altfel;”18 Pe lângă faptul că pare lipsit de iscusinţă şi rătăcit prin meandrele
stilurilor, se pierde pe sine acest „dulce Paris Momuleanu”19.
Absurdul, născut din această proastă locuire a realului (pentru a prelua
formula lui Andrei Pleşu20) se reduce de fapt la incongruenţa formă – fond. De aici
şi imaginea poeziei româneşti prezentată ca: „un tapet multicolor” de
incompatibilităţi („bizar - dacă n-ar fi raţional - straniu - dacă n-ar fi logic”, „se
Idem, ibidem, p. 64.
Idem, ibidem, p. 60.
17 Idem, ibidem, p. 65.
18 Idem, ibidem.
19 Idem, ibidem.
20 Andrei Pleșu, Minima moralia, Elemente pentru o etică a intervalului, București, Editura Cartea
Romȃnească, 1988, p. 28.
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încârligă în zigzaguri fantastice, însă conduse de o strictă sistemă”)21. Copia
românească a artistului european este superficială, incoerentă, absurdă tocmai
prin emergenţa sa neorganică, străină. Nivelurile de revelare ale absurdului se
diferenţiază de altfel şi ele în raport cu forma, dar şi cu fondul. La nivel formal
avem inconsecvenţa alegerii unei categorii stilistice, dar şi infatuarea, gonflarea
lexicului artistic, iar la nivel fundamental trebuie să ne referim la idealurile
naţionale, de prea multe ori transformate în subiectul creaţiei, idealuri moştenite
dintr-o continuă criză identitară (vezi: „brâul de argint” al „anticului Istru”,
„Munţii Apuseni cei bogaţi în aur”, „comori de brazi şi de feciori ca brazii”,
„Banatul grânar al unei împărăţii”, „încântătoarele şi smălţatele ţări ale Bârsii şi
Oltului, Almaşului şi Făgăraşului”22). Precum remarcam de la început, sistema lui
Caragiale este aceea de a folosi exact tipul de limbaj pe care doreşte a-l parodia, de
unde şi clişeul etalat cu spornic avânt. Absurdul discursului de la Ateneu este
oglindirea absurdului axiologic al temei abordate.
Antidogmatismul lui Caragiale funcţionează şi pe palierul genurilor
literare. Exacerbarea, de exemplu, a valorii romanului în raport cu restul literaturii
(valabilă şi astăzi, poate chiar mai evident) provoacă o reacţie de persiflare ce duce
la o definiţie construită pe aceeaşi grandilocvenţă mimată: „Dar romanul e viaţa,
nu a unui individ, ci a unei societăţi întregi, cu tot cortegiul ei de necazuri, de
porniri, de devotamente, de meschinării, de dragoste, ură, răutate, bunătate,
invidie, admiraţie, de josnic, de sublim, de brutal, de eteric, de egoist, de altruism,
în fine, toate variaţiile de cari sufletul omului, în virtuozitatea lui cunoscută, este
capabil.”23 Iată, printr-o repetiţie dusă la locvacitate hilară, „această epopee
modernă, oglindă fidelă a societăţii”24 este născătoarea celorlalte genuri şi specii
literare, de la nuvelă „ca o răsură altoită” pe lângă „un stejar uriaş”25 (romanul),
până la dramă („Dar ce e drama? Este romanul în acţiune.”26) şi comedie. Este
straniu cum, în comentariile ediţiei critice de Opere (ediţie critică de Al. Rosetti,
Şerban Cioculescu, Liviu Călin), importanţi cunoscători ai lui Caragiale afirmă:
„Interesantă e de asemeni definiţia pe care o dă Caragiale romanului [...]. În
asemenea aserţiuni îl simţim pe scriitorul realist care şi în împrejurarea unei
polemici, cu aerul ei de butadă, se face prezent."27 Singurul răspuns ce se pretează
unei asemenea inocenţe (?) este tot al lui Caragiale: „Paralel cu genurile literare s-a
dezvoltat, fireşte, şi critica literară, şi, graţie ei, [...] suntem stabiliţi asupra unor
adevăruri, de acum indiscutabile, şi anume: că arta e impersonală cu cât artistul e
Ion Luca Caragiale, op. cit., p. 65.
Idem, ibidem.
23 Idem, ibidem, p. 66.
24 Idem, ibidem.
25 Idem, ibidem.
26 Idem, ibidem.
27 Idem, ibidem, p. 530.
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mai personal, pentru că din personalitatea lui rezultă impersonalitatea ei, că
tezismul şi tendenţionismul sunt două şcoale deosebite, şi astfel poţi trata o teză
cu tendenţă, însă, ca artist – care nu eşti o persoană, ci o rezultantă a mediului
social – nu ţi-e permis a avea tendenţa de a trata o teză; în fine, că ultimul cuvânt
al artei nu poate fi decât ori cauzalitatea sintetică, ori palpitarea la suferiţele lumii
actuale şi la năzuinţele unei lumi viitoare, în care «răi n-or să se mai nască şi proşti
n-or să mai fie!»”28 Dacă aceste rânduri încărcate de ironie (sper evidentă tuturor)
erau adresate lui Maiorescu şi Gherea, ele se potrivesc la fel de bine unora ce caută
„motive decorative celtice” printre „clasicele noastre drăgane de Piteşti”29.
Parodia, absurdul, limbajul, antidogmatismul pe plan social, dar şi cultural
sunt mărci ale modernităţii uşor decelabile în creaţiile lui Caragiale. Dar pentru a
nu cădea în aceeaşi retorică a „drăganelor de Piteşti” este bine de amintit că fondul
operei sale este pe model clasic. De sorginte clasică sunt unitatea spaţio-temporală
păstrată în toate operele dramatice, reprezentarea realului, prezenţa caracterelor
de tip moralist, organicitatea artei, ce duc până la urmă la o vectorialitate fond –
formă.
Din această combinaţie modern – clasic, prezentă cu surplus și în eseul
nostru, putem extrage un Caragiale de tip neo-clasic, cu o structură teoretică
clasică, iar una practică modernă. Modernitatea intervine la nivelul expresiei ce
îmbracă o axiologie clasică.
Să revenim la întrebarea de la început. Ce rămâne din eseu dacă nu este
doar „meşteşug”, dar nu este nici o lucrare critică stricto sensu? Eu cred că tocmai
această îmbinare neo-clasică, această identitate expresie-conţinut (suprafaţa ce
devine interior), cu semn negativ ambele în cazul de faţă (parodie fiind), prezintă
interes. Pe lângă ilaritatea de suprafaţă a discursului – şi chiar prin aceasta – avem
prezentă imaginea culturii româneşti de atunci şi poate de totdeauna. Iar, dacă
aceasta rămâne, nu e totuşi puţin, dar nici comod.
BIBLIOGRAFIE:
Caragiale, Ion Luca, Opere 4. Publicistică, Ediţie îngrijită de Alexandru Rosetti, Şerban
Cioculescu şi Liviu Călin, prefaţă de Silvian Iosifescu, București, Editura pentru
Literatură, 1965.
Cazimir, Ștefan, Caragiale recidivus, București, Editura pentru Literatura Națională, 2002.
Dobrogeanu-Gherea, Constantin, Studii critice. Studii și articole, Postfaţă şi bibliografie de
Mircea Iorgulescu, București, Editura Minerva, 1983.

28
29

Idem, ibidem, p. 66.
Idem, ibidem.

142

Maiorescu, Titu, Opere, vol.1, Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Georgeta RădulescuDulgheru şi Domnica Filimon, studiu introductiv de Eugen Todoran, București,
Editura Minerva, 1978.
Pleșu, Andrei, Minima moralia, Elemente pentru o etică a intervalului, București, Editura
Cartea Românească, 1988.

143

MIRELA MANG
„FIECARE CU PARTEA LUI!”
Caracterul liric al literaturii române
Dacă aruncăm o privire retrospectivă asupra literaturii române, putem
vedea cât adevăr răzbate din binecunoscutul dicton „românul s-a născut poet”.
Până în secolul al XIX-lea, literatura română a fost preponderent lirică. Acest
fenomen a fost observat și explicat în studii competente de o serie de scriitori care
au încercat să descopere, totodată, și cauzele care au determinat această
manifestare particulară a literaturii noastre.
Garabet Ibrăileanu pornește în studiul său teoretic, Creație și analiză, de la o
observație care poate sta la temelia lucrării de față, și anume: „dacă lăsăm la o
parte accidente ca I. Caragiale, literatura noastră poartă, cu mici excepții, și până
azi, caracterul liric, indiferent de gen.”1
Lirismul literaturii române este rezultatul unei evoluții diferite a acesteia,
față de cea a literaturii europene. Conform teoriei lovinesciene, literatura noastră
s-a sincronizat în mod spontan cu formele literare ale apusului, evitând etapele
intermediare: „Literatura română, de pildă, n-a refăcut fazele dezvoltării literaturii
universale, ci s-a dezvoltat, revoluționar, pe baza sincronismului; fără a fi avut un
clasicism, am avut un romantism, pentru că această mișcare europeană a coincidat
cu însuși momentul formației noastre literare.”2 Același fenomen poate fi semnalat
și în ceea ce privește genurile literare. Literatura noastră a debutat cu lirismul și
abia după 1840 am introdus și celelalte genuri.
Problematica proporției considerabile a versurilor față de proză în
literatura română a fost observată și de Ion Luca Caragiale. Scriitorul abordează
fenomenul în articolul O bună lectură, ceea ce sugerează faptul că dramaturgul era
preocupat de fenomenul literar, mărturie stând numeroasele sale cronici literare,
cu precădere teatrale.
După Caragiale, primul motiv care stă la baza acestei disproporții dintre
numărul producțiilor în versuri și a celor în proză este facilitatea versului: „În
limbile moderne, versul silabic nu are aproape decât două-trei regule: respectarea
accentului natural al vorbei, numărul silabelor și exactitatea rimelor, regule pe cari

1 Garabet Ibrăileanu, Creație și analiză, Prefață și repere critice de Ioan Paler, București, Editura
Paralela 45, 2000, p. 29.
2 Eugen Lovinescu, Istoria civilizației române moderne, Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Z. Ornea,
București, Editura Minerva, 1997, p. 299.
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orice școlar inteligent de gimnaziu le poate pricepe și le poate aplica.”3 Astfel,
Caragiale vorbește despre desuetudinea, lipsa de originalitate a liricii vremii, dar
și de lipsa de profunzime a versurilor care pot fi așternute pe hârtie „fără multă
gândire”.4
În ceea ce privește proza, lucrurile se complică. Caragiale consideră că este
mult mai dificil să scrii proză deoarece, dacă aceasta „nu îmbracă niște gândiri,
numaidecât la mintea deprinsă sună a sec, se denunță singură ca lipsită de orice
valoare.”5 Pe lângă fundamentul intelectual pe care trebuie să-l aibă un text în
proză, trebuie să avem în vedere și tehnica scriiturii care nu este tocmai facilă.
Pe lângă cele două cauze amintite de Caragiale în articolul său, putem
aduce în discuție și motivele pe care le tratează Mihail Ralea și care au determinat
caracterul liric al literaturii române. Totodată, Ralea încearcă să sintetizeze
circumstanțele care au dus după 1920 la nașterea romanului în literatura română,
specie epică prin excelență. El susține că după Primul Război Mondial s-a
constatat absența romanului în literatura română și s-a încercat umplerea acestui
gol de către anumiți scriitori.
Mihail Ralea pornește în lucrarea sa de la două constatări. În primul rând,
el observă că există un determinism între poetica timpului și ceea ce se petrece în
sufletul colectivității.6 De asemenea, vorbește despre evoluția și transformarea
genurilor literare.
Mihail Ralea crede că resursele romanului se regăsesc în epopee, romanul
fiind „o anumită transformare a acesteia”.7 Conform teoriei mutației literare
elaborate de acesta, epopeea se dezvoltă în roman, iar balada în nuvelă. Se pare că
aceasta este rațiunea care ne-a privat de o producție literară epică de amploare.
„N-am avut, cu alte cuvinte, o preparație populară inconștientă, de ordin colectiv,
a genului care se cheamă roman, fiindcă ne-a lipsit epopeea”.8 Noi am avut doar
baladă, care s-a transformat în nuvelă, specie literară de dimensiuni mai reduse
decât romanul.
Evoluția literaturii române a fost determinată în special de factorii sociali,
dar și de gradul de dezvoltare al comunității. De exemplu, apariția tardivă a
tiparului la noi a permis continuitatea culturii orale. Fiind cântate sau recitate,
baladele aveau ritm și versuri ușor de reținut. „Când a început cetitul,

Ion Luca Caragiale, Opere 4. Publicistică, Ediţie îngrijită de Alexandru Rosetti, Şerban Cioculescu şi
Liviu Călin, prefaţă de Silvian Iosifescu, București, Editura pentru Literatură, 1965, p. 287.
4 Idem, ibidem.
5 Idem, ibidem.
6 Mihai Ralea, Scrieri 2. Estetică şi teorie literară, literatură română, literatură străină, Ediţie îngrijită şi
studiu introductiv de N. Tertulian, Bucureşti, Editura Minerva, 1977, p. 65.
7 Idem, ibidem, p. 66.
8 Idem, ibidem.
3
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îndeletnicirea aceasta se exercită mai ales în clasa boierească”9, iar clasa burgheză
a apărut abia către sfârșitul secolului al XIX-lea, când s-au impus și gusturile
acesteia în materie de literatură.
„Partea Poetului”
Despre un tip de evoluție a genurilor literare vorbește și G. Ibrăileanu în
studiul său, propunând în același timp și o valorizare a acestora. El vede o
evoluție de la liric la epic, iar apoi la dramatic. În lucrarea sa, autorul pune
problema dihotomiei creație – analiză, unde analiza presupune introspecție,
„relevarea mecanismului vieții […] interioare”10, pe când creația se referă la
exterioritatea personajelor și poartă și numele de „comportism.” În viziunea lui
Ibrăileanu, analiza se subordonează creației din punctul de vedere al valorii. În
sfera literaturii, „există un singur gen literar care prin firea lui este numai creație,
genul dramatic, ilustrat de unii dintre cei mai mari creatori.”11 Prin urmare, el
asociază lirismul cu debutul oricărei literaturi, pe când dramaticul este perceput
drept punctul de vârf al acesteia.
În opinia lui Ibrăileanu, Caragiale este singurul dramaturg din literatura
română. Elementele care vin în sprijinul acestei aprecieri sunt prezentate succesiv
și argumentate în lucrarea amintită: „În piesele de teatru e creație pură – acțiune și
dialog”, iar „viața personajului este arătată, și nu expusă și explicată.”12 Teatrul lui
Caragiale se încadrează cu succes în aceste coordonate.
G. Ibrăileanu nu agreează lirica și o percepe ca pe o formă inferioară a artei
literare. Aceeași viziune asupra problematicii o regăsim și la Caragiale. În articolul
O bună lectură dramaturgul acuză lirismul românesc de „păcatul facilității”.
Mai mult, scriitorul ironizează poetul într-o scurtă poveste publicată sub
titlul Partea Poetului. Aici, atât poetul cât și creațiile acestuia sunt prezentate în
mod ironic. Acțiunea este plasată într-un spațiu fabulos în care însuși Dumnezeu
tratează poetul cu desconsiderație. Oameni obișnuiți, muncitori, dar și diplomați
și militari, cu toții îl disprețuiesc și îl alungă. Poetul, singurul care „a rămas fără
parte pe lume”13, primește de la Dumnezeu o porție fixă de cerneală și de hârtie,
cu condiția de a folosi darurile în mod rațional: „– Ia ascultă, mă băiete, nu mai
strica atâta, fă și tu nițică iconomie... vezi ce scumpă e acuma hârtia!”14 Povestea se
încheie cu un dialog savuros interpretat pe un ton impregnat de o fină ironie:
Idem, ibidem, p. 69.
Garabet Ibrăileanu, op. cit., p. 57.
11 Idem, ibidem.
12 Idem, ibidem, p. 56.
13 I. L. Caragiale, Nuvele. Povestiri, Postfaţă şi bibliografie de Paul Cornea, București, Editura Minerva,
1985, p. 182.
14 Idem, ibidem.
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„– Petre, bun băiat o fi ăsta; dar e cam...– Cam cum, Doamne?
– ...Cam... găgăuță... Nu ți se pare și ție?
– De! Doamne, răspunse Petre, fiecare cu partea lui!”15
Din această poveste putem deduce cu ușurință atitudinea lui Caragiale faţă
de creația lirică. În mod paradoxal, dramaturgul a abordat acest gen literar, chiar
dacă nu insistă asupra lui. Șerban Cioculescu pune acest fapt pe seama lipsei de
vocație și de sensibilitate lirică. Tot Caragiale a dat și o definiție a poeziei cu
adevărat valoroase, cu referire la poemele lui Coșbuc: „Poezia trebuie să fie ca
plăcerea senzuală. Cum i-ai simțit primul fior, să te cuprindă în mrejele ei
puternice, să te ia ca un val, să te ridice la înălțimi amețitoare și să dorești ca clipa
aceea de înălțare să dăinuiască veșnic.”16
Caragiale a publicat și versuri de-a lungul carierei sale de scriitor, dar
acestea nu dovedesc o natură lirică. El nu a „manifestat în poeziile sale nici o
ambiție creatoare, punând versul în serviciul anecdotei, al chestiunilor personale și
al polemicii literare.”17 Caragiale își învestește versurile cu alte valori, având alte
finalități decât cea catartică dedusă din definiția pe care o dă poeziei. Din versurile
sale răzbate ironia folosită ca sursă a comicului, iar parodia este forma pe care o
cultivă cu precădere. Parodiile în versuri dezvăluie atitudinea lui Caragiale față de
literatura contemporană lui. Aceste parodii după diverși poeți (Vlahuță,
Macedonski, simboliști sau sămănătoriști) reprezintă un mod particular al
scriitorului de a-și manifesta spiritul critic. Caragiale, spirit contestatar, își
îndreaptă apoi atenția și spre politica vremii, publicând o serie de satire politice.
Un pronunțat iz polemic se desprinde din poemul Criticilor mei (Sonet
olimpian simbolist):
„De critică mi-e scârbă! Cunosc simbolul vorbii...
Posteritatea dreaptă mă judece și acuze!
Surâsul să se stingă pe veștedele buze:
N′aud acorduri surzii, nu văd scânteia orbii!
Eu singur!... ș′apoi chorul întreg de nouă muze!
Cu glasul invidiei să croncănească corbii,
Eu am să strig, felibru trufaș, urbi et orbi:
A voastră larmă poate d′abia să mă amuze!18

Idem, ibidem, p. 183.
C. Săteanu, Caragiale în anecdotă la a 25-a aniversare a morții sale, Bucureşti, Editura „Adeverul” S. A.,
1937, p. 32.
17 Șerban Cioculescu, Caragialiana, București, Editura Eminescu, 1987, p. 44.
18 I. L. Caragiale, Versuri, Culese și adnotate de Barbu Lăzăreanu, București, Editura Viața
Românească, 1922, p. 83.
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În poemul Amicului meu Gion, Caragiale se revoltă împotriva lui Dimitrie
A. Sturdza, care îl respinsese de la premiile Academiei din 1891 și îi desființase
postul. Astfel, poezia nu mai are la temelie un criteriu estetic și literar, ci servește
unui scop personal.
Fără a exagera, putem afirma că I. L. Caragiale nu a transpus în versurile
sale adevărata vibrație a lirismului. Creația sa poetică nu este conformă cu ceea ce
înțelegea el prin poezie. „Prin naștere și creștere actoricească dobândise un
caracter îndreptat în afară. Nu iubea nici natura, nici singurătatea, care favorizează
stările lirice interioare”, declară Șerban Cioculescu.19 Prin urmare, Caragiale a
înțeles că acest gen nu îl caracterizează și de aceea „nu a stăruit în această direcție,
îndreptându-se către literatura dramatică în care și-a descoperit adevărata
vocație”.20 Un alt motiv care ar fi putut determina opțiunea lui pentru proză este
tocmai opinia pe care acesta o are referitor la poezie. Totuși, nu putem afirma că
poemele caragialiene sunt lipsite de valoare, ci doar că nu au o valoare artistică.
Ele reprezintă instrumentul prin care scriitorul își manifestă spiritul critic într-un
mod îndrăzneț.
În ceea ce privește epicul, Caragiale înclină spre anumite specii de
întindere redusă: momente, povești, schițe sau nuvele. Întrebarea firească care se
pune în acest context este următoarea: De ce nu avem roman caragialian?
Este evidentă preferința lui Caragiale pentru textele scurte și de impact.
„Prozatorul din faza schițelor și a momentelor reduce la un minim indispensabil
sau chiar elimină în întregime descrierile de natură, imaginile, portretul,
maximele, considerațiile generale sau comentariile naratorului.”21 În locul acestora
vom observa dialoguri lapidare încărcate de ironie și comic savuros. Comicul are
un impact mai puternic dacă se desfășoară pe o întindere mai mică și nu se
diluează pe parcursul unui număr de pagini prea mare, ceea ce ar duce la
pierderea efectului scontat asupra cititorului. Aici se recunoaște și influența
dramaturgului asupra textelor epice. În acest sens, putem să aducem drept
mărturie declarația lui Florin Manolescu: „Fără să urmărim demonstrarea
existenței unei tendințe de subapreciere categorică a prozei sau a vreunei
aversiuni din partea dramaturgului față de roman, putem totuși înregistra la
Caragiale un atașament mai mare față de teatru și față de rigorile lui, în faza
comediilor, a povestirilor tragice și chiar a momentelor.”22 Dramaturgia devine
astfel genul literar în care acesta excelează.

Șerban Cioculescu, op. cit., p. 44.
Idem, ibidem, p. 43.
21 Florin Manolescu, Caragiale și Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, București, Cartea Românească,
1983, p. 241.
22 Idem, ibidem, p. 239.
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Un alt aspect care motivează preferința lui Caragiale pentru proza scurtă
este aversiunea acestuia față de acele digresiuni inutile care se pot prezenta sub
forma analizei psihologice sau a descrierilor care fragmentează curgerea firească a
acțiunii. De aceea, Caragiale adoptă un stil concentrat, lapidar, respingând
abaterile care distrag atenția cititorului de la acțiunea propriu-zisă.
Un alt neajuns al literaturii române este și mania de a scrie și de a publica
tot mai mult, fără a avea conștiința valorii. Deși recunoaște urmările pozitive ale
inventării tiparului, Caragiale consideră că această invenție are și aspecte negative.
„Acestei invenții, e adevărat, îi datorim o însemnată parte a progresului material,
prin dezvoltarea științei, prin împrăștierea multiplă și repede a cunoștințelor
pozitive; dar tot așa de adevărat este că pe calea artei literelor, invenția tiparului
nu numai că n-a făcut un mare bine, dar a făcut chiar o serioasă stricăciune.”23
Astfel, tiparul poartă vina de a fi permis ca literatura să fie invadată de producții
fără valoare, de autori care scriu doar pentru a-și vedea numele frumos tipărit.
Caragiale afirmă pe un ton ironic că „pe toate foile de papirus și pe toate fâșiile de
pergament nu s-a făcut atâta artă în două civilizații antice întregi câtă se face într-un
an numai pe hârtia de la Letea!”24 Aceste considerații, prezentate în articolul
Câteva păreri, sunt o pledoarie clară împotriva grafomaniei, fiind totodată și un
răspuns la întrebarea pe care am formulat-o anterior. Aceeași ironizare a maniei
de a scrie mult și fără rost o regăsim și în Partea Poetului. Aici, personajul, denumit
generic Poetul, consumă fără preget topuri de hârtie și clondire de cerneală.
Privind panoramic creația caragialiană, putem observa că aceasta
ilustrează cu succes evoluția calitativă a genurilor teoretizată de G. Ibrăileanu.
Caragiale nu a fost doar un observator pasiv al fenomenului literar. El a creat o
operă unică, imposibil de imitat, ce a adus un suflu inovator în tendințele vremii.
Astfel, Caragiale denunță caracterul liric al literaturii române din epoca sa, îl
ilustrează, dar, în cele din urmă, își descoperă adevărata chemare în operele de
teatru și proză scurtă.
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LĂCRĂMIOARA BERCEA
ÎNTRE DOUĂ POVEŢE
„Caragiale era un meridional leneş, înzestrat cu o inteligenţă şi o fantazie
hotărât supranormale. Toţi cei cari s-au priceput să-l observe vorbesc, în această
privinţă, la fel despre dânsul: risipa fantastică de spirit şi imagini de care era
capabil omul acesta arăta neîndoielnic o viaţă internă de o neobişnuită intensitate.
Neobosit la vorbă – singura hărnicie autentică a meridionalului – el suferea greu
de criza persistentă la care supune compunerea scrisă. Scrisul este muncă şi
munca-i lucru incomod; iar Caragiale ura incomodul cu cea mai senzuală
violenţă”1, spunea Paul Zarifopol în paginile lui de critică. Aceeaşi imagine a
zugrăvit-o autorul însuşi, mărturisind că el preferă: „Să stau în cămaşă, cu
picioarele goale, tolănit într-un port din miazăzi, şi să ţin trecătorii de vorbă cu
poveşti”.
Aşadar, nu trebuie să ne mire deloc schimbarea şi preferinţa pentru
naraţiune a ultimelor sale scrieri, precum Kir Ianulea, Abu Hassan ori Pastramă
Trufanda; dimpotrivă ele vin în completarea spuselor autorului. Astfel, citind
poveştile, putem observa că ele par a fi mai degrabă basme de o întindere mai
mică. Dacă privim formulele de incipit şi final în povestirea Kir Ianulea („Zice că
odată, acu vreo sută şi nu ştiu câţi ani... [...] şi aşa au mers coana Acriviţa şi
Negoiţă, fiecare la ceasul său, în rai; iar Aghiuţă s-a pus să-i tragă la soamne... şi
dormi! Şi dormi! Ş-o fi dormind ş-acuma, dacă nu cumva s-o fi sculat, mititelu, să
se apuce iar de cine ştie ce drăcii”2), dar mai cu seamă în Abu-Hassan („Era odată la
Bagdad, sub domnia strălucitului calif Harun-al-Rashid, un neguţător bogat, care
avea o nevastă bătrână şi un fecior, Abu-Hassan [...] Aşa au trăit ei amândoi
împreună cuminţi, veseli şi fericiţi sub ocrotirea strălucitului calif Harun-al-Raşid
şi a minunatei Zobeide, până la adânci bătrâneţe.”3), realizăm că ele nu diferă mult
de cele ale basmului clasic. Nici fantasticul nu lipseşte, doar că sursele lui
Caragiale sunt altele. În povestirile sale nu avem de a face cu nimic fabulos, din
contră, dracii din Kir Ianulea par a face parte din acea lume şi sunt redaţi mai
umani decât oamenii înşişi (v. descrierea Acriviţei: „că dumneata eşti, mă-nţelegi,
mai îndrăcită decât talpa iadului”), cu aşa o normalitate ce ne trimite cu gândul
chiar spre un realism magic, iar în Abu-Hassan situaţia – dacă o putem numi –
fantastică survine din pierderea identităţii, ce duce, implicit, la debusolare şi chiar
1 Paul Zarifopol, Pagini de critică, Postfaţă de Alexandru Săndulescu, Bucureşti, Editura Minerva,
1984, p. 11.
2 Ion Luca Caragiale, Nuvele. Povestiri, Postfaţă şi bibliografie de Paul Cornea, Bucureşti, Editura
Minerva, 1985, p. 190-217.
3 Idem, ibidem, p. 233-262.
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la pierderea raţiunii. Aşadar, acest fantastic îşi are rădăcinile într-o surprindere
atât de reală a realităţii că devine de-a dreptul fabuloasă. Acest lucru este vizibil şi
în Pastramă Trufanda. „Povestea neguţătorului turc care a degustat pe furiş din
carnea sărată a tatălui mort al prietenului său, evreul Aron, crezând că este cea
mai parfumată pastramă, odată şocul trecut cu bine, interesează nu atât pe această
linie a oribilului dezgustător, ci ca o colorată, savuroasă ca însăşi simbolica
savoare a pretinsei pastrame, imagine a unui orient atât de real şi de fabulos; adică
atât de real prin cruzimea amănuntului de viaţă şi decizia opticii, încât
autenticitatea însăşi devine substrat, conţinut al fabulosului, se converteşte în
fabulos”4.
O parte a criticii a ales să privească aceste scrieri prin prisma biografiei
autorului, a exilului la Berlin, cealaltă a analizat detaşându-se de aceste repere
biografice. Dacă ele au sau nu o importanţă majoră atunci când le citim e dificil de
hotărât, pentru că literatura lui Ion Luca Caragiale vorbeşte prin ea însăşi. Cu
toate acestea, pentru acei curioşi care se întreabă de unde această schimbare de
registru, de la teatru la povestire, de la ironie şi sarcasm la o descriere aproape
idilică a Bucureştiului, spre exemplu în Kir Ianulea, este necesară şi o aplecare
asupra acelor documente ce trădează starea şi simţămintele autorului din exil.
Scrisorile lui Caragiale ar putea constitui ele însele o literatură, fiind scrise
cu aceeaşi scrupulozitate a frazei, acelaşi umor fin şi aceeaşi ironie pe care le-am
întâlnit în scrierile autorului şi ne sunt atât de familiare, dar care ne surprind de
fiecare dată la fel de plăcut. Dincolo de a constitui o parte din literatura scrisă de
autor, volumul de corespondenţe, în special acele scrisori din perioada exilului, ne
oferă detalii importante atât din viaţa lui Caragiale la momentul respectiv, cât şi
din laboratorul creaţiei sale. „Fugind” de societatea românească, Caragiale se
stabileşte la Berlin şi, deşi nu recunoaşte făţiş, nostalgiile îl cuprind. Însă, dincolo
de acest aspect, scrisorile sale trădează o singurătate acută, fiind pradă tăcerii care
îi displace atât de mult autorului. Nevoia aceea de a sta la taifas şi-o îndeplineşte
sporadic alături de Paul Zarifopol şi de alţi invitaţi, pe lângă care insistase cu
ardoare să-i treacă pragul. Nu întâmplător, la câţiva ani după moartea autorului,
Zarifopol afirma astfel: „Caragiale s-a cheltuit în literatura vorbită”5.
Cu siguranţă, povestirile s-au născut din acea nevoie şi plăcere de a nara,
dintr-un dor de ţară şi de limba neaoşă, instrument cu care autorul jongla cu
dezinvoltură. Ca argument în această privinţă avem mărturia lui Caragiale ce ne
parvine tot dintr-o scrisoare, datată la 27 februarie 1909: „Am căzut la patima
povestirilor, cu mare pornire”, îi mărturiseşte autorul lui Mihail Dragomirescu şi

Mircea Tomuş, Opera lui Ion Luca Caragiale, Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru
Ştiinţă şi Artă, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, 2002, p. 393.
5 Paul Zarifopol, op. cit., p. 11.
4
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continuă: „Am un volum de povestiri fine, inedite, pe care nu le-aş da pe tot ce am
scris în viaţa mea – viaţă pierdută cu fleacuri de artă grosolană”6.
Astfel, Kir Ianulea, „o adevărată nuvelă istorică” (cum o numea Ibrăileanu),
surprinde un Bucureşti fanariot, parcă din vremea lui Anton Pann; la
originalitatea scrierii contribuie fireşte şi situarea acţiunii într-un spaţiu şi într-un
timp real, efortul autorului cheltuindu-se în această privinţă în redarea unui
tablou de epocă cu repere topografice identificabile şi în ziua de azi (hanul lui
Manuc, mahalaua Negustorilor, Câmpul Filaret, Cuţitul de Argint, Colentina,
Bărăţie, Sfinţi, Caimata, Biserica Armenească), dar şi în alegerea unui anumit
mediu social, acela al mahalalei bucureştene de început (strămoşii eroilor din
comediile şi momentele caragialiene), redată prin prisma Acriviţei şi a familiei ei,
a certurilor cu Ianulea („Săriiţi! Săriiiţi, oameni buni! că mă omoară păgânul,
arvanitul!”7). Citind, observăm că nu ne depărtăm foarte mult de lumea
comediilor, ne aflăm tot într-o mahala, dar una ce acum pare încremenită într-un
alt timp. Ori de asta ducea lipsă autorul – în exil –, de această lume ce i-a oferit
atâtea modele de personaje şi atâta inspiraţie. Dacă privim cu atenţie la descrierea
lui Kir Ianulea, acesta ar putea fi identificat cu autorul însuşi, căci Kir Ianulea pare
a fi omul sătul de vâltoarea lumii în care a trăit, hotărât să se aşeze la casa sa, să se
bucure în isihie de rodul trudei de până acum; ori acesta a fost şi unul dintre
motivele pentru care Ion Luca Caragiale a plecat la Berlin. Însă, o izbitoare
asemănare ne este transmisă printr-o inserţie de substanţă biografică – dacă o
putem numi aşa: „Am învăţat cât am colindat pân lume, purtările cele frumoase;
ştiu destule limbi străine – încai despre a rumânească, pot zice, fără să mă laud, că
o ştiu cu temei; măcar că de viţă sunt arvanit şi nu prea am învăţat buche, dar
drept să-ţi spun, la asta nu mă dau pe nici un rumân, fie cât de pricopsit
cărturar”8.
Punctul forte al povestirii rămâne tot limbajul, scrierea fiind periată şi
dichisită îndelung: „Dragă Domnule Doctor, cu ajutorul lui Dumnezeu, l-am dat
în sfârşit gata pe Dracu! – îi mărturiseşte, glumind, autorul destinatarului,
Zarifopol – „Kir Ianulea'i isprăvit: acu nu-mi mai rămâne decât să-l dichisesc, să-l
piepten şi să-i dau lustru, ca să-l pot prezenta în faţa lumii”9. Atmosfera lingvistică
a povestirii îmbină un material lexical cu caracter vetust, de origine neogreacă sau
turcă (matuf, politie, chiabur, dereticale, isihie, berbantlîcuri, filotimie, hristoitie,
ififliu, agie, merticul, zumaricale, clironomi, helbet, selemet, ceadiriu, adiata,
isnafi, sileaf) cu anumite ziceri tipice ce ating o cadenţă antonpannescă, precum în
Ion Luca Caragiale, apud Mircea Tomuş, op. cit., p. 389.
Ion Luca Caragiale, Nuvele. Povestiri, ed. cit., p. 201.
8 Idem, ibidem, p. 195.
9 Idem, Opere VII. Corespondenţă, Ediţie îngrijită de Şerban Cioculescu, Bucureşti, Editura pentru
Literatură şi Artă, 1942, p. 118.
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următorul pasaj: „Au sărit toţi musafirii care mai de care: «Nene Ianuleo!»,
«Cocoano Acriviţo!» [...] că «la necaz spune omul multe»; că «are mâna cinci
degete şi nu se potrivesc unul cu altul»; că «şi măruntaiele din om tot se ceartă
uneori», dar orişicum, «nu e bine să s-auză-n lume de aşa întâmplări într-o casă de
seamă!»”10
Aşa cum am văzut, depărtarea a sporit atracţia lui Caragiale pentru
culoarea şi pitorescul meridional din Bucureştiul pe care l-a părăsit, dar şi pentru
un Orient încremenit în mit. Valeriu Cristea afirma în studiul său că „marea
încercare a scriitorului, materializată în povestiri ca Pastramă trufanda, Kir Ianulea,
Abu-Hassan, a fost în perioada sa berlineză recuperarea Orientului. Tentativa
presupunea închiderea şi cufundarea în sine, în straturile în care dorm amintirile
ancestrale. Experienţa interioară a lui Caragiale năzuia, în contrast cu celebrul
«dérèglement de tous les sens» al lui Rimbaud, la o reglementare a acestora, la
armonizarea lor în conformitate cu codul acelui model de om pe care l-a propus
orientul.”11 Nu e de mirare, astfel, că spre apusul vieţii a ales să urmeze şi să scrie
sub umbrela unui Orient ce pentru autor constituie un ideal clasic de viaţă
cumpănită şi înţeleaptă, dar în care simţim prezent şi optimismul, aproape toate
povestirile având un happy ending.
Între două poveţe
Zarifopol spunea că Ion Luca „Caragiale s-a cheltuit în literatura vorbită”12
şi cine mai bine ca el să ştie acest lucru, întrucât a fost martor de nenumărate ori,
ascultând această literatură. Ştim că nenea Iancu iubea orele de taifas cu o bericică
rece în faţă şi am putea spune că lucrul acesta se observă şi în ultimele lui scrieri.
Povestirile şi anecdotele, pline de haz, trădează tocmai această înclinaţie spre
poveste şi povaţă totodată. Pentru că ştim bine că orice poveste are tâlcul ei, având
şi un caracter didactic. Poveştile caragialiene ne trimit cu gândul la Povestea vorbei
a lui Anton Pann, căci amândoi surprind tarele umane pe care le zugrăvesc prin
umor şi ironie cu scopul de a distra, dar şi de a îndrepta, de a povăţui. Vom vedea
că anecdote precum Lungul nasului, Minciună, Norocul şi mintea reiau aceleaşi
defecte umane şi întâmplări surprinse mai înainte de Anton Pann. Ca şi cum,
aplecându-se înspre Orient şi inspirându-se din literatura lui Pann, Caragiale a
vrut totodată să le reamintească cititorilor de acesta.

Idem, Nuvele. Povestiri, ed. cit., p. 201.
Valeriu Cristea, Alianţe literare – cinci studii critice, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1977, p. 120.
12 Paul Zarifopol, op. cit., p. 11.
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Diferenţa majoră dintre cei doi este că, spre deosebire de poezia lui Anton
Pann ce „rezidă în nostalgia secretă după o perfecţiune veşnic ipotetică”13
prezentând tarele umane din dorinţa de a le îndrepta, anecdotele caragialiene nu
au drept scop acest caracter didactic al unei morale, ci cultivă anecdoticul ca formă
pură, pentru el însuşi, fapt surprins şi de Mircea Tomuş14.
Astfel, la Anton Pann, cusurul fizic al unui nas prea lung al craiului are ca
substrat expresia metaforică de a-ţi cunoaşte lungul nasului şi de a nu-i critica pe
ceilalţi fără să te uiţi la tine mai întâi; cum ar spune acesta, „Vezi bârna din ochiul
tău/ Şi nu vorbi p-alt de rău”15. Aşa stau lucrurile şi în povestea craiului, căruia,
datorită statutului său, nimeni nu a îndrăznit să-i atragă atenţia asupra propriului
cusur, acesta devenind conştient de el abia atunci când vede la altcineva acest
lucru. Replica pe care i-o dă cocoanei are rolul de a o atenţiona şi de a o face
conştientă de propriul ei defect: „Ce îmi tot spui mie că-mi e nasul mare/ Şi nu-şi
vezi cocoaşa ce-o porţi în spinare”16. Iar morala din final, „Plecând ea să meargă şi
ieşind în tindă,/ Zise craiul iară, privind în oglindă:/ «Nu a fost minciună ce a zis
neştine/ Că greu se cunoaşte cineva pe sine»”17, e venită să deschidă calea unei
reflecţii a cititorului şi aminteşte de zicala latinească: „nosce te ipsum”. Or, la
Caragiale lucrurile stau altfel, el e mult mai practic şi surprinde realitatea unui nas
prea lung ce devine vizibil pentru purtătorul său abia atunci când, aflat în situaţia
umană de a săruta mâna iubitei, este împiedicat de lungimea propriului nas.
Morala este vizibilă de la sine, nu are nevoie de precizări şi, precum am arătat
deja, aceasta nu era scopul autorului. Ba mai mult decât atât, Caragiale mai
punctează ceva şi anume că „trebuie să dai cu capul de pragul de sus pentru a-l
vedea pe cel de jos”: „Spune drept că mie-mi eşti dator mare dar! Eu puteam să-ţi
zic orice aş fi vrut despre nasul tău; tu nu ai fi vrut niciodată să cunoşti că e cam
lung, dacă lungimea lui nu te oprea de la ceea ce doreai aşa de mult”18.
Frumuseţea anecdotelor lui Caragiale rezidă tocmai în acea tuşă a lui a fost odată,
într-o poveste ce relatează situaţii hazlii, aproape fantastice, redate totuşi atât de
real, de palpabil, cum e cazul în Lungul Nasului.

Mircea Muthu, Balcanismul literar românesc I. Etapele istorice ale conceptului, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 2002, p. 123.
14 Vezi Mircea Tomuş, op. cit., p. 390: „Important este să reţinem că gustul pentru anecdoticul pur se
asociază cu intenţia de a căuta şi desprinde semnificaţiile lui mai preţioase, dar nu printr-o
didacticizare a anecdoticului, ci, din contră printr-o anecdotizare, dacă se poate spune astfel, a
diferitelor faţete ale realului şi a semnificaţiilor lor”.
15 Anton Pann, Povestea Vorbei, Colecţie iniţiată şi coordonată de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu,
Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2002, p. 11.
16 Idem, ibidem, p. 17.
17 Idem, ibidem.
18 Ion Luca Caragiale, Nuvele. Povestiri, ed. cit., p. 85.
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La fel stau lucrurile şi în Norocul şi mintea. Spre deosebire de Anton Pann,
care arată că nu este suficient să ai noroc, ci omul are nevoie şi de minte, căci acolo
unde nu e cap e vai de picioare, Caragiale preia ideea, dar răstoarnă ironic situaţia,
arătând că nici mintea nu-i de ajuns atunci când nu o foloseşti, dovedindu-se mai
bun norocul. Astfel, contribuţia lui Caragiale este vizibilă atât la nivelul
compoziţiei, cât şi al viziunii. Dacă povestea antonpannescă se întinde
considerabil, relatând întâmplările unui cioban, victimă a unei întreceri dintre
minte şi noroc, ce trece printr-o seamă de peripeţii; Caragiale concentrează
acţiunea la un singur cadru, o singură situaţie relevantă, având drept actanţi
norocul şi mintea. Om cumpănit şi înţelept, Anton Pann îi dă dreptate minţii în
poveste, evidenţiind că în viaţă omul nu trebuie să se bazeze numai pe noroc,
deoarece, uneori, puţină înţelepciune nu strică, din contră, îţi poate salva viaţa.
După cum observăm, Anton Pann militează pentru o aurea mediocritas, în care
norocul şi mintea fac casă bună împreună şi sunt deopotrivă folositoare oricărui
om. Nesuportând oamenii proşti, şi nici pe aceia care, înzestraţi de la natură,
refuză să gândească, Caragiale aduce în discuţie în această anecdotă şi acest aspect
pe care Anton Pann nu-l avusese în vedere. Cei doi protagonişti, norocul şi
mintea, după un drum lung, făcându-se seară, se hotărăsc să poposească peste
noapte pentru a se odihni. Norocul se aşază chiar în mijlocul drumului, deşi fusese
avertizat că un car ar putea trece pe acolo în timpul nopţii; în schimb „mintea, mai
cu grije”19, se culcă într-o pajişte de la marginea drumului. Hazul anecdotei constă
în faptul că în timpul nopţii un car chiar trece pe acolo şi, trezindu-se norocul,
sperie caii care ies în pajişte şi trec exact peste picioarele minţii, rănind-o – că
„norocul tot noroc!”20. Morala este că mai bine ai un dram de noroc, deoarece
degeaba ai minte dacă nu o foloseşti: „Ce păcat că mintea nu gândise”.
După cum se poate vedea, titlul nu este ales aleatoriu, căci ne aflăm între
două poveţe, cea a Poveştii vorbei şi cea a anecdotelor caragialiene, una directă,
cealaltă voalată, dar amândouă la fel de importante.
Având ca model însăşi viaţa cu tot ineditul ei, Anton Pann a scris despre
lume, pentru lume („De la lume adunate şi iarăşi la lume date”), căci a văzut ce se
întâmpla în jurul său şi nu a putut sta deoparte. Aşadar, şi-a luat rolul de profesor,
de îndrumător, creând situaţii şi exemple din propria experienţă, a omului ce trăia
în mijlocul lumii, pe un tărâm de cumpănă. Nici prea econom, nici prea galanton,
Anton Pann este adeptul bunului simţ şi al moderaţiei, pe care le propovăduieşte
şi în scrierile sale, Povestea vorbei părând uneori un îndreptar ori un manual de
etică. Căci, autorul nu leagă doar proverbe între ele, ci descrie situaţii de viaţă
posibile şi ia pe rând toate cusururile la descris şi îndreptat; mai mult decât atât,
sunt pasaje în care se adresează direct, atenţionează ori îşi muştruluieşte cititorul:
19
20

Idem, ibidem, p. 89.
Idem, ibidem, p. 90.
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„Vorba pe unde a ieşit/ Mai bine să fi tuşit./ De aceea/ Când vrei să vorbeşti, la
gură/ Să aibi lacăt şi măsură./ Adică:/ Vezi bârna din ochiul tău/ Şi nu vorbi p-alt
de rău.”21. Primatul moralei se împleteşte cu parimia în povestea „pură” a lui
Anton Pann, însă cuvântul îşi exercită puterea mai mult intenţional; căci, deşi
proverbul evidenţiază şi indică sensul just, rareori poate schimba cu adevărat
lumea, iar Anton Pann ştia lucrul acesta: „Câte le zice omul sunt toate vorbe/ Şi
minciuna este o vorbă./ Dar/ Vremea descoperă adevărul. [...] Însă/ O minciună
bine ticluită plăteşte mai mult decât un adevăr...”
Paul Cornea preciza că parabolele caragialiene „contează mai puţin prin
ceea ce întruchipează epic şi mai mult prin ceea ce comunică oblic, pe dedesubt,
căci, moralismul lui Caragiale este unul implicit, subtextual şi prea arareori
explicit. Asemeni marilor povestitori Caragiale iubea să «pilduiască», însă la el e
evident că «fabula» şi «morala fabulei» nu apar separat, fiind apoi conectate
printr-un proces chinuitor de îngemănare”22.
Dacă e să vorbim de o influenţă a lui Anton Pann – căci acest lucru îl
urmărim în lucrarea de faţă – , trebuie să menţionăm că, în ceea ce-l priveşte pe
Caragiale, aceasta s-a manifestat într-un mod cu totul diferit. Dacă la Blaga am
vorbit – într-un studiu anterior23 – de acea resurecţie a lumii lui Anton Pann şi a
autorului însuşi în opera poetului, acesta nu este şi cazul scrierilor lui Caragiale.
Dincolo de limbajul ce se apropie în unele locuri până la identificare cu cel
antonpannesc (am exemplificat mai sus în povestirea Kir Ianulea) şi de zugrăvirea
aceleiaşi lumi, a mahalalei bucureştene, trebuie să recunoaştem că nu putem vorbi
la Ion Luca Caragiale de intertextualitate; fiindcă lumea lui Anton Pann era şi
lumea lui Caragiale. Mai degrabă, ar trebui să privim această influenţă ca o
îngemănare ce vine din acelaşi simţ al limbii şi din aceeaşi tehnică de a surprinde
mahalaua bucureşteană cu toată fauna ei, de a o reda prin ironii fine, dar şi din
aplecarea amândurora către umor şi anecdotic. Cei doi autori sunt suflete
congenere ce au privit prin aceeaşi ochi lumea, unul mai cuminte şi mai cumpătat,
altul sarcastic şi sfredelitor.
Nastratinismul lui Caragiale
Preţuind pe Anton Pann, Caragiale îi mai regizează arhicunoscutului erou
antonpannesc, Nastratin Hogea, o năzdrăvănie în care să joace. Şi nu întâmplător
am spus regizează, pentru că autorul mărturiseşte încă de la început că această
anecdotă este culeasă dintr-o carte turcească, ce va fi tălmăcită „ţinând seama nu
atâta de textul străin, cât de firea limbii noastre şi prin urmare de priceperea
Anton Pann, op. cit., p. 11.
Paul Cornea, în Postfaţă la Ion Luca Caragiale, Nuvele, Povestiri, ed. cit., p. 279-280.
23 Vezi supra, Lăcrămioara Bercea, Anton Pann – hoge al generaţiilor viitoare.
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românului”24. În acest fel, putem spune că Ion Luca Caragiale continuă munca lui
Anton Pann, adăugând încă o năzdrăvănie de a lui Nastratin Hogea la cele
povestite până acum de Pann.
Ştim că autorului îi plăcea să râdă cu poftă, iubea farsa şi formele cele mai
simple ale comicului, întâlnite chiar pe stradă, în mahalaua bucureşteană şi nu
numai. Paul Zarifopol surprinde în paginile sale de critică această slăbiciune a
autorului pentru acei soitari („Soitarii să-mi arăţi; asta îmi trebuie mie”),
mărturisind: „Mult am umblat după «soitarii», în iernile lungi pe care le-am trăit
cu dânsul; şi neuitată îmi este atenţia lui lacomă şi subtilă pentru caricatura
scenică. Cu nesaţiu se absorbea în detaliile jocului; cu mai mult nesaţiu se cheltuia
pe urmă în comentări exuberante asupra copilăriilor farsei şi ale clovnilor.”25 Un
astfel de soitar este şi Nastratin Hogea, un farsor sau victima unei farse, situându-se
mereu în impas; surprins în cele mai comice situaţii, acesta reuşeşte mereu să iasă
cumva la suprafaţă şi, chiar şi atunci când este păgubit, are o vorbă de duh care-l
îndeamnă să meargă mai departe.
Nastratin Hogea din anecdota lui Caragiale Pradă de război este neschimbat,
acelaşi personaj recomandat de Anton Pann ca fiind „din fire cam p-o ureche,
nezdrevan”; situaţia, deşi comică – căci te munceşte hazul când o citeşti – nu are
nimic special, ieşit din comun, cu atât mai puţin putem afirma că Pradă de război se
înscrie în rândul celor mai bune scrieri ale autorului. De ce ar merita, totuşi, luată
în seamă? În primul rând, pentru că este poate cel mai frumos mod de a-l omagia
pe Anton Pann, în stilul său caracteristic. Apoi, deoarece Caragiale s-a regăsit
întrucâtva în imaginea lui Nastratin, căci, asemeni lui, şi autorul era omul ce a trăit
în mijlocul lumii şi al evenimentelor, omul ce iubea viaţa şi petrecerea deopotrivă,
ce împărţea poveţe din experienţa proprie asemeni unui hoge; dar, mai mult decât
atât, era omul care „invidia” în imaginea orientalului Nastratin acea naturaleţe,
indiferent de situaţie, de a lua viaţa uşor. Astfel, descrierea lui Nastratin Hogea pe
care Caragiale o redă la începutul anecdotei – „om de duh şi nerod, cuminte şi
zevzec, păcală uneori, alteori păcălit: în sfârşit, om o dată şi jumătate – în toate
privinţele”26 – este până la un anumit punct şi un sumar autoportret.
Nastratinismul lui Caragiale – cum l-am numit – este vizibil, în special, în
corespondenţă. Om balcanic, asemenea lui Nastratin, Caragiale este iubitor de
petreceri, dar mai ales de o petrecere frumoasă a timpului, alături de prieteni, cu o
bericică bună în faţă. Ştim bine că şi la Lipsca avea locul său preferat unde se
întâlnea deseori cu Paul Zarifopol pentru a savura berea la o oră de taifasuri.
Însuşi autorul glumeşte pe seama aceasta mărturisind lui Zarifopol: „sunt tare
ahotnic de un colţişor simpatic în grădiniţa mea burgheză de la otelul meu favorit,
Ion Luca Caragiale, Nuvele. Povestiri, ed. cit., p. 228.
Paul Zarifopol, op. cit., p. 13.
26 Ion Luca Caragiale, Nuvele. Povestiri, ed. cit., p. 228.
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unde sper că, îndată după trecerea mea la cele vecinice, Sfatul oraşului Lipsca şi
primăria Ploieştilor vor bate o tablă comemorativă cuprinzând următoarea
inscripţiune bine simţită: «aici îi plăcea prea iubitului Herr Direktor să se dea la
speculaţiuni transcendentale»”. Dincolo de a fi un povestitor şi un filosof,
Caragiale avea şi cunoştinţe medicale în legătură cu anumite leacuri pe care nu
ezită să le recomande prietenilor la nevoie, aşa cum o face într-o scrisoare către
amicul său Zarifopol, beneficiara tratamentului recomandat fiind chiar soţia
acestuia („Stimate domnule Doctor, când o damă este zaifă după troafnă, cum este
Frau Doktor, i se recomandă de autorităţile medicale (şi lucrul a fost aprobat până
la evidenţă de Frau Director) să facă următoarea cură: ia în fiecare zi de două ori,
cu o jumătate de ceas înainte de prânzuri, un pahar ca de 250 grame de bere Porter
cu un gălbenuş de ou proaspăt. Bate bine gălbenuşul cu puţin zahăr (căci berea
Porter e prea amară), toarnă binişor berea d-asupra şi amestecă; lasă să treacă
puţin spuma şi dă frumuşel pe gât. Băutura aceasta este cam capitoasă; asta nu
face nimica; dama mănâncă bine şi-i trage apoi o bună moţăială. În trei-patru zile
se constată cu siguranţă o vădită întremare şi bună dispoziţie. Încă o dată, nu
credeţi că glumesc, – Didinii, după o teribilă influenţă, în urma căreia nu se putea
ţine pe picioare, i-a recomandat doctorul Wulsten cura asta, care i-a făcut un bine
vădit în două-trei zile. Încercaţi şi veţi constata îndată eficacitatea acestui leac atât
de plăcut la gust [...]. Rogu-te urmează sfatul ce ţi l-am dat şi comunică-mi efectul,
care mai dinainte îl ştiu: într-o săptămână, Frau Doctor va căpăta o forţă
erculeană, cu care va impune în casă voinţa d-sale necondiţională”.27 Dar pe care le
urmează şi pentru propria întremare în cazul unui gutunar („Eu am un gutunar de
chept, pe care-l combat – cu bravură – cu toate armele din arsenalul meu; luptă pe
faţă, luptă francă, luptă leală; bere rece, cafea fierbinte, jamaică de Jüterbog,
adevărată care este! – o Gumbenace!”28) ori pentru durerile de dinţi („stau închis
ca un urs care ibernează, şi beau punciuri călduţe”29) sau pentru cele digestive
(„eu mă călătoresc înapoi, spre casă, în Wilmersdorf, sătul de frumuseţile naturii,
ale cărei farmece nu le pot pricepe, dar ale cărei lacrimi celeste m-au răzbit până la
măduva oaselor; aşa ploi, cred că nici patriarchul, care de focul apei a născocit altă
băutură (Noe, n.n.), n-a pomenit. Mă întorc în atelier, la halatul meu: acolo,
desigur, mă aşteaptă muza mea inspiratoare – Emma, cu minunatele ei zupe,
cărora le-am dus o lună dorul”30.
Bun prieten, el este prezent la fiecare ocazie importantă, fie că e vorba de
naşteri („Dorim şi urăm toate fericirile pentru junele gentleman Zarifopol!
Ursească-l cele nouă surori divine spre strălucit viitor! Fie sănătos şi vesel, vrednic
Idem, Opere VII. Corespondenţă, ed. cit., p. 61-62.
Idem, ibidem, p. 126.
29 Idem, ibidem, p. 87.
30 Idem, ibidem, p. 143.
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reprezentant al ilustrei rase eline, spre onoarea nobilului său părinte şi mândria
graţioasei sale mame! Vivat! crescat! floreat!31), onomastici („Ziua Sf-lor Apostoli
Petre şi Pavel la mulţi ani cu sănătate, noroc şi veselie, pentru Paul şi Păulucă
Zarifopol! Ura!”32), sărbători („Anul nou cu bucurie/ Şi cu toate ce doriţi!/ Mulţi
ani Domnul să vă ţie/ Totdeauna fericiţi!33) ori decese („Îţi scriu foarte mâhnit: azi
dimineaţă, am primit din Iaşi o veste grozavă – bietul Ronetti-Roman a murit
aseară, luni. Păcat de el! Bietul meu prieten! cât era de bun!”34), Caragiale are
întotdeauna o vorbă de duh şi de alinare. Deopotrivă însă, Caragiale nu uită a-şi
mustra prietenii, atunci când aceştia uită a-i scrie ori a-i mai trece pragul.
Nastratinismul lui Caragiale rămâne mărturie în limbajul folosit, în
scrierile sale, căci acesta s-a cheltuit deopotrivă în literatura scrisă, precum şi în
cea vorbită. Şerban Cioculescu afirma despre Caragiale – la începutul capitolului
dedicat corespondenţei cu Paul Zarifopol – că „atunci când l-a cunoscut pe
Zarifopol, Caragiale reprezenta un soi de Nastratin Hogea legendar românesc. De
la simplul calambur, nu totdeauna de calitate, până la sarcasmul şfichiuitor,
trecând şi prin bufoneria enormă, el istovea portativul întreg al umorului”35. Acest
lucru este vizibil pe întreg parcursul operei caragialiene, dar şi în corespondenţe;
Caragiale se joacă dezinvolt cu limba română, folosindu-se de un limbaj popular,
impregnat paremiologic, la fel de uşor cum jonglează cu limba engleză, franceză
ori germană. El însuşi mărturisea, indirect, acest lucru în povestirea Kir Ianulea:
„ştiu destule limbi străine – încai despre a rumânească, pot zice, fără să mă laud,
că o ştiu cu temei; măcar că de viţă sunt arvanit şi nu prea am învăţat buche, dar
drept să-ţi spun, la asta nu mă dau pe nici un rumân, fie cât de pricopsit
cărturar”36. Fie că prezintă buletinul meteo, gratulează cu ocazia onomasticilor sau
sărbătorilor, sfătuieşte asemeni unui vraci leacuri pentru diferite boli ori
admonestează dulce, scrisorile conţin cel puţin o notă din portativul întreg al
umorului caragialian.
La suflet Nastratin, tânjind după calmul oriental, dar neputându-se rupe
cu adevărat de lumea zbuciumată a societăţii româneşti, „om odată şi jumătate –
în toate privinţele”, aşa ne apare Caragiale din corespondenţe. O celebră fotografie
de epocă, inserată și de George Călinescu în Istoria sa („Caragiale la Berlin în
costum arnăuțesc”), atestă din plin cele afirmate până acum.
Caragiale, îmbrăcat într-un caif turcesc, pare rupt dintr-o poveste orientală,
asemănându-se izbitor cu acea imagine a lui Nastratin Hogea pe care toţi o avem

Idem, ibidem, p. 15.
Idem, ibidem, p. 171.
33 Idem, ibidem, p. 189.
34 Idem, ibidem, p. 88-89.
35 Şerban Cioculescu, Caragialiana, Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, p. 200-201.
36 Ion Luca Caragiale, Nuvele. Povestiri, ed. cit., p. 195.
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întipărită undeva în minte. Adoptând o poziţie specific turcească, la nivelul
solului, acesta pare a fi netulburat, adâncit în gândurile sale, scornind o poveste pe
care se pregăteşte să o regizeze ori vreun subiect demn de un adevărat taifas.
Afirmaţia: „Visul meu ar fi să locuiesc într-un port de miazăzi, în picioarele goale,
şi să ţin de vorbă trecătorii” creionează o imagine ce ne trimite cu gândul spre
Nastratin din Isarlîkul barbian, dar într-o versiune idilică. Căci el e un Nastratin
nu solitar ca şi personajul barbian, ci receptacol al unei întregi istorii de poveşti cu
tâlc pe care le-ar împărţi bucuros trecătorilor.
Dincolo de o influenţă catalitică a lui Anton Pann asupra operei lui
Caragiale trebuie să avem în vedere faptul că cei doi autori sunt suflete
îngemănate, ce au privit realitatea prin aceiaşi ochi ce văd enorm şi simt monstruos,
redând-o într-o expresie poetică proprie, unul mai cuminte şi mai cumpătat, altul
sarcastic şi sfredelitor.
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RALUCA RUSU
CARAGIALE – URMUZ: ABSURDUL ŞI VACUITATEA ONTICĂ

Lupta dintre tradiție și modernitate (o bătălie niciodată terminată)
culminează cu repudierea clișeelor și conformismului celei dintâi, acuzate de
sterilitate și vid ideatic. Exhibarea convențiilor literare este urmarea mutilărilor
venite de pe frontul modernității. Are loc anularea coerenței și estropierea logicii
comune, care vor genera în final o exacerbare a perifericului, grotescului,
carnavalescului și trivialului, recuzita de care vor abuza cu precădere orientările
avangardiste. Absurdul ia naștere ca urmare firească a haosului și ineluctabilității
morții, fiind exploatat de scriitori și filosofi existențialiști ca Jean Paul-Sartre,
Eugen Ionescu și al nostru premergător, Urmuz.
Haosul, hazardul, vidul lăuntric, dezumanizarea constituie câteva dintre
principalele elemente cărora modernitatea le va acorda o atenție deosebită. Numit
de către Geo Bogza premergător al orientărilor avangardiste, Urmuz își revendică
prin ale sale Pagini bizare aceste valențe care germinează într-un absurd al
existenței; în scrierile sale se resimte plenar predilecția pentru răsturnarea logicii
comune, pentru paradoxal, pentru mecanica personajelor și totodată încercarea sa
continuă de a se sustrage vacuității ontice. De asemenea, imanența morții devine o
coordonată esențială în încercarea de a configura existența umană. În Sein und Zeit,
Heidegger dezvoltă un întreg sistem filozofic aferent demersurilor platoniciene și
aristoteliene legate de ontologie, în care sensul existenței se conturează în funcție
de ineluctabilitatea morții. Monomania morții va suscita o întreagă literatură
nihilistă, în care ființa este treptat substituită de neant, așa cum se concretizează în
L'Etre et le Neant. Essai d'ontologie phenomenologique a lui Sartre, dar și în operele
altor autori, din rândul cărora Urmuz nu se sustrage.
Multe dintre elementele menționate anterior își au sorgintea în scrierile
secolului al XIX-lea, iar la noi Caragiale reușește să surprindă acest absurd al
existenței într-un stadiu incipient, încă nu atât de radical dar totuși destul de bine
conturat, nu doar la nivelul destinelor personajelor, ci și la nivelul limbajului. „În
lumea lui Caragiale fondul strică formele, tot așa cum vorbitorul strică limba.
Trăncăneala e un balamuc verbal. Cuvinte, idei, atitudini, totul se pervertește, se
degradează, cade în ruină, se dizolvă într-o năclăială informă. Omul caragialesc e
purtător de haos.”1 Predilecția pentru măști și carnavalesc, tendința de
dezumanizare și reducere a personajelor la automatisme și crearea „unui

Mircea Iorgulescu, Marea trăncăneală. Eseu despre lumea lui Caragiale, Bucureşti, Editura Fundației
Culturale Române, 1994, p. 107.

1

165

conglomerat rezidual în continuă fermentație logoreică”2 atestă situarea lui
Caragiale pe aceeași filieră a absurdului, el fiind, de altfel, considerat un mare
precursor de către Eugen Ionescu. Pendularea continuă între comicul și tragicul
existenței duce în final la anularea graniței dintre acestea, la o exacerbare a vidului
lăuntric care nu face altceva decât să ilustreze condiția congenital precară a
caracterelor sale, ancorate în banalitatea cotidianului. În acest sens, arta prezintă
un spaectaculum mundi mecanicizat și hazardat, în care banalul și burlescul se
anulează, paradoxal, doar prin intermediul unei scufundări în ele, așa cum
constată Eugen Ionescu: „Evadăm din banal numai prin permanentizarea și
scufundarea noastră în banal.”3 Abolirea unui înțeles profund al vieții generează
inserția unor elemente teatral-carnavalești în realitatea imediată, degradarea
umanului și a individualului, la care se adaugă trăncăneala izvorâtă din vacuitatea
caracteristic caragialiană, motiv suprauzitat în întreaga sa operă.
Obsesia vidului la Urmuz este, prin urmare, de factură caragialiană și ea îl
urmărește permanent, acesteia adăugându-i-se spaima mecanicizării și a
schematizării duse până la anihilarea totală a umanului, caracterul rudimentar al
instinctualității, precum și închistarea organicului în mecanic. George Pruteanu
spune că „personajele urmuziene trăiesc într-o irealitate perfectă; singurul contact
cu viaţa reală, posibilă, îl iau prin moarte. Cred de aceea că Urmuz nu
«ironizează» realitatea dată ci, plenar, o ignoră. Universul lui nu are decât un
singur punct de tangenţă cu cel uman: moartea. Tărâmurile în care vieţuiesc
fiinţele lui Urmuz nu sunt nici Terra, nici Infern, nici Paradis. Ele sunt o lume
imaginară, alta, complementară. La Urmuz, deci, nu există realitatea dată (el n-o
primeşte), ci doar cea creată ex nihilo”4.
Atât Caragiale, cât și Urmuz își revendică originea comună, datorată
îndeosebi caracterului polivalent al scrierii lor, fecundă în atribuirea de un sens
sau altul, dar și tematicii și personajelor create. Pruteanu sesizează că „Urmuz e
unicul nostru tragic, aproape demn de a fi opus unui Caragiale. Cu un picior în
Caragiale, Urmuz e, cu celălalt, la antipodul lui. Urmuz e cel mai plăsmuitor de
universuri fictive din literatura noastră, în genere lipsită de mari fantazişti. Nu am
avut un Dante, nu am avut un Jarry, dar l-am avut pe «umilul» Demetrescu-Buzău
şi, fără ironie nici prezumţie, aceasta e o posibilă compensaţie, echilibrând spiritul
unei literaturi vii. Urmuz e un scriitor european, un mare cap de serie.”5
Maria Vodă Căpușan îl integrează pe Caragiale în seria unor scriitori ca
Jarry și Ghelderode, accentuând opera dramatică a scriitorului român:
Idem, ibidem, p. 13.
Nicolae Balotă, Literatura absurdului, Ediția a II-a, Bucureşti, Editura Universitas, 2000, p. 335.
4 George Pruteanu, Despre Urmuz, în „România literară”, nr. 21, 21 mai 1970, disponibil online pe
http://www.pruteanu.ro/CroniciLiterare/0-70-05balota-urmuz.htm.
5 Idem, ibidem.
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„Dramaturgul belgian introducea în piesele sale nu numai măști ci chiar scene de
marionete, conferind și celor dintâi caracterul mecanic al gestului propriu
păpușilor de lemn. Cât despre Jarry, el construiește o adevărată teorie teatrală
modernă unde măștile și marionetele joacă un rol esențial [...] Și Caragiale avea o
adevărată pasiune pentru păpuși iar urmele ei sunt ușor de descoperit în arta sa
dramatică.”6 Interferența tragicului și a comicului a generat în opera caragialiană
tocmai acea dimensiune absurdă pe care Eugen Ionescu o menționează în Note și
contranote: „Eu n-am putut niciodată să înțeleg diferența care se face între comic și
tragic. Comicul fiind intuiția absurdului, îmi pare mai disperant decât tragicul.
Comicul nu oferă nici o ieșire... Spun «disperant», dar în realitate, el este dincolo
sau dincoace de disperare sau de speranță.”7
Structura mecanicistă care subjugă personajele urmuziene declanșează o
serie de automatisme și repetiții care duc la o reducere brutală a existenței, din
care acestea încearcă să evadeze, dar încercările le sunt suprimate, după cum s-a
putut observa. Stamate este un „om demn, unsuros și de formă aproape eliptică”,
care este „silit să mestece, mai toată ziua, celuloid brut, pe care apoi îl dă afară,
fărămițit și insalivat...”, Ismail „este compus din ochi, favoriți și rochie și se
găsește astăzi cu foarte mare greutate [...] grație progresului științei moderne, s-a
reușit să se fabrice unul pe cale chimică, prin syntheză”, iar Algazy „este un bătrân
simpatic, știrb, zâmbitor și cu barba rară și mătăsoasă, frumos așezată pe un grătar
înșurupat sub bărbie și împrejmuit cu sârmă ghimpată.”8 De cele mai multe ori,
personajul urmuzian este un hibrid între mecanic și uman, rareori umanul fiind
suprimat atât de drastic încât atributele acestuia să fie negate complet. Un astfel de
caz îl reprezintă Turnavitu, „ventilator sau bidon, în unele momente speciale ale
existenței sale, este făptura umană total alienată, reificată, e omul redus la condiția
obiectului inert, a mașinii care – altfel decât animalul maimuțărind omul –
mimează automatismele condiției umane.”9 În alte cazuri, artificiul reprezintă o
necesitate în lipsa căruia se manifestă o fiziologie rudimentară și insuficientă, iar
înlăturarea acestuia mutilează structural personajele hibride.
Personajele urmuziene urmează același procedeu al artefactului; „suntem,
în toată arta avangardei, într-un fel de teatru de marionete”, despre care
Perpessicius spune: „Marionete încovoiate sub greutatea unor destine peste
puterile lor, Ismail, Turnavitu, Grummer, Algazy, Gayk și Cotadi, protagoniștii
micului teatru de păpuși al lui Urmuz, amuză și întristează în același timp: sub

Maria Vodă-Căpușan, Caragiale?, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 63.
Vezi Eugen Ionescu, Note şi contranote, Ediţia a 2-a, traducere din franceză şi cuvânt introductiv de
Ion Pop, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002.
8 Pentru citatele din Urmuz am folosit Pagini bizare (Pages bizarre. Weird pages), Traducere în limba
franceză, engleză şi italiană, prefaţă şi note de Carmen D. Blaga, Timişoara, Editura Hestia, 1999.
9 Nicolae Balotă, op. cit., p. 477.
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travestiul lor amuzant, se schițează o existență înrudită cu a noastră.”10 Reiese din
această afirmație dubla semnificație care poate fi acordată destinului personajelor
urmuziene: pe de-o parte, dimensiunea grotescă irumpe tocmai din faptul că,
structural și funcțional, ele nu reprezintă altceva decât niște artefacte, pe de altă
parte, dimensiunea tragico-absurdă se naşte tocmai din incapacitatea lor de a-și
depăși condiția și blocajul ontologic în care se află. Despre această dominantă
absurdă a omului modern, condensată în toate caracterele lui Urmuz, vorbește
același Eugen Ionescu, care consideră că Urmuz trebuie considerat „unul dintre
profeții dislocării formelor sociale, ale gândirii și ale limbajului din lumea asta,
care astăzi, sub ochii noștri, se dezleagă, absurdă ca și eroii scriitorului nostru.”11
În aproape întreaga operă a lui Caragiale, comicul ascunde un substrat
grav care se convertește nu de puține ori în absurd, dinamitând logica comună
prin paroxismul situațiilor, prin stereotipia limbajului menită să ateste un gol
lăuntric și prin degradarea umanului măcinat de viciu și corupție. În acest sens,
Mircea Iorgulescu afirmă că personajele „participă ori măcar sunt de față la tot ce
se întâmplă ilegal, incorect, imoral; prezența lor, deși nu totdeauna foarte activă,
catalizează și validează abuzurile, escrocheriile, corupția, arbitrariul, înșelăciunea.
În lumea lui Caragiale falsul și ilicitul capătă autoritate și sunt autorizate de
autoritățile înseși, conviețuirea în ilegitim și fraudulos constituind un puternic
factor de unitate colectivă și de armonie socială.”12
Să luăm, spre exemplu, cazul schiței Triumful talentului, în care Niță
Ghițescu, care „se deosibea, și nu numai de Ghiță, dar chiar de toți copiii ceilalți,
prin talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvânt toată lumea”13,
încearcă în repetate rânduri să obțină un post de caligraf la Minister. Întârzierea
angajării sale se produce din cauza unor manipulări politice și a unor angajări ce
funcționează sub presiunea unor scrisori de recomandare, fapt reluat și în situația
din final, când singurii candidați care se prezintă pentru post sunt Niță și Ghiță,
un fost coleg fără talent, dar cu recomandare. Niță îi propune acestuia: „să ne
prezintăm amândoi la concurs; tu ai recomandație, eu caligrafie: să iscălesc eu cu
numele tău proba mea, și tu să iscălești proba ta cu numele meu...”.
Absurdul situației se naște în momentul în care, după ce Niță este anunțat
câștigător și protestează vehement împotriva acestui fapt, directorul spune: „– În
fine, errare humanum est... să vedem... Și zicând acestea, a scos din buzunar un plic,
pe care camaradul lui Niță-l cunoștea bine, și din plic a tras o scrisorică; s-a uitat
Perpessicius, apud Geo Șerban, Cursa de urmărire, cu suspans, prin intersecţiile avangărzii la români, în
„Lettre internationale”, nr. 58, ediţia română, vara 2006, disponibil online pe
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=8640.
11 Eugen Ionescu, apud Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, București, Editura 100+1 Gramar, 1998, p. 531.
12 Mircea Iorgulescu, op. cit., p. 29.
13 Pentru citatele din I. L. Caragiale am folosit ediţia: Momente – momente, schiţe, amintiri, vol. I, Ediţie,
prefaţă, cronologie de Ion Vartic, notă asupra ediţiei de Mariana Vartic, Bucureşti, Editura Minerva, 2002.
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pe ea cu băgare de seamă și, cu tonul mult mai blând, zâmbind: – Știi că ai
dreptate dumneata?... Așa e!... Vezi?... confundasem. În adevăr, a reușit d. Ghiță
Nițescu.– Așa da! a răspuns plin de satisfacție d. Niță Ghițescu. Și d. director,
grav, se retrase-nchizând ușa.” Prin urmare, „triumful talentului” nu poate avea
loc decât, paradoxal, tot prin intermediul unei fraude.
Alte situații care probează nu doar absurdul și corupția, ci și metehnele
ființei umane, sunt ilustrate în Lanțul slăbiciunilor, unde un băiat pe nume Mitică
Dăscălescu este salvat de la repetenție prin apel la o serie de persoane, fiecare
profitând de slăbiciunea celuilalt. Astfel, într-un final, se ajunge la profesorul
Georgescu cu doar un sfert de ceas înainte ca situația să nu mai poată fi salvată,
concluzia fiind următoarea: „Uite-te – am gândit eu – ce va să zică o întârziere de
câteva minute; cum poate nenoroci pe un tânăr! Rămânea Mitică Dăscălescu iar
repetent, cu toate că ține la el atâta mamiță-sa Dăscăleasca, la care ține
Piscupeasca, la care ține Sachelăreasca, la care ține Iconomeasca, la care ține
Diaconeasca, la care ține Preoteasca, la care ține mult grațioasa Popeasca, la care
țiu foarte mult eu, la care...”.
Dincolo de acest filon axat pe metehnele umane, întâlnim o vacuitate
existențială izvorâtă din plictis și singurătate, nerezolvată în niciuna din schițele
sale, dar în care sunt uneori inserate înțelesuri simbolice. Sunt încadrate aici cu
precădere Petițiune…, unde personajele par a fi lipsite de un mobil, de o finalitate,
destinul lor derulându-se fără noimă, și doar pe alocuri fiind inserate momente
cărora li se pot atribui resorturi simbolice. Pe același palier se situează Căldură
mare, „schiță în care însăși mișcarea, ca și vorbirea personajelor, s-au împotmolit
iremediabil, cunoscând o mișcare în gol care este a unui automatism de dincolo de
fire. Dominat de replica tip: Ce-ți pasă?, înțelesul vieții își pierde cu totul
conținutul, păstrându-și doar aparența formală; dialogul înaintează pe treptele
iluzorii ale nonsensului, pentru a culmina în debitul absurd al unui personaj, care
mimează doar aparența unui clocot vital. […] Exultarea confuză exprimă tocmai
ceea ce trebuie să exprime: dezorientarea și criza unui întreg univers. Este ținta
ultimă spre care tinde viziunea cinematică a lui I.L. Caragiale”14.
Urmuz duce mai departe ceea ce începe Caragiale, mergând până la
conturarea unei imagini aproape apocaliptice a unei lumi destructurate și
destabilizate. Are loc o alienare inexorabilă a personajelor, ea implicând „o
regresie a acestora din sfera umană spre cea animală, vegetală sau anorganică, un
proces de «dezumanizare» ilustrat prin lipsa de comunicabilitate.”15 George
Ciprian declară că „Hurmuz e un constructor de personagii bizare [...] manechine
[...] pline de o sevă nouă înăuntrul lor” și că „ideia (sic!) ridicolului și nimicniciei
Mircea Tomuș, Opera lui I. L. Caragiale, București, Academia Română, Fundația Națională pentru
Știință și Artă, Institutul de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”, 2002, p. 340.
15 Paul Cernat, Avangarda românească și complexul periferiei, Cartea Românească, București, 2007, p. 364.
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omului față de necunoscut, precum și ideia (sic!) nonsensului general al existenței
se degajează la fiecare pas în opera lui Hurmuz.”16
De aici reiese și caracterul absurd al lumii în care personajele sunt nevoite
să se desfășoare, rezultat al demersului militantist pentru întoarcerea în haos
(demers coroborat cu atitudinea de revoltă împotriva normelor), care își are
germenii în simbolism (la Rimbaud) sau chiar romantism, acolo unde apare
pentru prima dată figura revoltatului. Urmuz ilustrează în scrierea sa o față a
burgheziei de început de secol XX (întocmai ca predecesorul său), prezentând cu
emfază tocmai dimensiunea sa ridicolă, sterilă și incongruentă, manifestată la
nivelul mecanicii gesturilor personajelor. Pentru că, așa cum afirmă Manolescu,
„individualitatea s-a atrofiat cu totul. A rămas mecanismul implacabil al
supraindividualității. Ființele și-au pierdut nu doar interioritatea, dar chiar și
omenescul. Iar marja lor de libertate (umană) a lăsat locul celei mai depline
manipulări. [...] Sunt ființe proteice, reificate. E ușor de înțeles în ce fel viziunea
socială mizantropică și-a creat aici maniera de prezentare de care avea nevoie.”17
În concluzie, deși o suprapunere a operelor celor doi scriitori ar fi
hazardată, descendența lui Urmuz din Caragiale se dovedește a fi un fapt cert:
ambii sesizează cu un ochi ager incongruențele societății, utilizează un limbaj
polivalent care dă naștere multiplelor interpretări, conturează personaje dominate
de un vid lăuntric și ale căror destine sunt guvernate de absurd, rezultat al unei
interferențe comico-tragice.
BIBLIOGRAFIE:
Balotă, Nicolae, Literatura absurdului, Ediția a II-a, Bucureşti, Editura Universitas, 2000.
Caragiale, I. L., Momente – momente, schiţe, amintiri, vol. I, Ediţie, prefaţă, cronologie de Ion
Vartic, notă asupra ediţiei de Mariana Vartic, Bucureşti, Editura Minerva, 2002.
Căpușan, Maria Vodă, Caragiale?, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002.
Cernat, Paul, Avangarda românească și complexul periferiei, Bucureşti, Cartea Românească,
2007.
Ionescu, Eugen, Note şi contranote, Ediţia a 2-a, traducere din franceză şi cuvânt introductiv
de Ion Pop, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002.
Iorgulescu, Mircea, Marea trăncăneală. Eseu despre lumea lui Caragiale, Bucureşti, Editura
Fundației Culturale Române, 1994.
Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, București, Editura 100+1 Gramar, 1998.
Pruteanu, George, Despre Urmuz, în „România literară”, nr. 21, 21 mai 1970.
http://www.pruteanu.ro/CroniciLiterare/0-70-05balota-urmuz.htm
Șerban, Geo, Cursa de urmărire, cu suspans, prin intersecțiile avangărzii la români, în „Lettre
internationale”, Nr. 58, ediția română/ vara 2006.
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=8640

16
17

Idem, ibidem, p. 342-343.
Nicolae Manolescu, op. cit., p. 530.

170

Tomuș, Mircea, Opera lui I.L. Caragiale, București, Academia Română. Fundația Națională
pentru Știință și Artă. Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, 2002.
Urmuz, Pagini bizare (Pages bizarre. Weird pages), Traducere în limba franceză, engleză şi
italiană, prefaţă şi note de Carmen D. Blaga, Timişoara, Editura Hestia, 1999.

171

CLAUDIA BUCSAI
GNOMUL ŞI ORGA SAU ÎNŢELESUL UMAN

În textul Câteva păreri Caragiale îşi dezvoltă cu o subtilitate agilă propria
filozofie, având ca premisă talentul. În anul 1909, într-o scrisoare adresată lui Paul
Zarifopol, Caragiale îşi argumentează nevoia de filozofie spunând că aceasta este
singura capabilă să îi ofere echilibrul sufletesc de care are atâta nevoie: „A filosofa
e, de bine de rău, o mare mângâiere.”1 Teoria gnoseologică pe care o nutreşte
Caragiale în sufletul său şi o reflectă în replicile şi acţiunile personajelor sale are la
bază două ipoteze. Prima pledează pentru cunoaşterea ca o activitate ce
corespunde sufletului omenesc şi nu intelectului. Iar cea de-a doua demonstrează
fenomenul de „îndoită legănare”2 a sufletului în faţa artei, fenomen transpus in
iritabilitate. Astfel, în acest context, subiectul cunoscător este sufletul omenesc,
adică infinitul mic, impalpabil şi iritabil, iar obiectul de cunoscut este lumea sau
infinitul mare, palpabil. Mecanismul care stă la baza procesului de cunoaştere este
iritabilitatea, care se transformă prin oglindire în sensibilitate. Fiind o reproducere
a universului, menirea sufletului este să cuprindă tot universul şi să rezoneze cu
acesta, însă cu o singură condiţie: sensibilitatea să fie una cu văzul, auzul, mirosul
şi atingerea sufletului, atât lăcaşul său, cât şi haina sa. Astfel, sensibilitatea devine
motorul ce angrenează sufletul.
În Câteva păreri adjuvantul lui Caragiale în vederea cercetării stilului este
recursul la „câteva digresiuni fără disciplină”3: pe scurt, o serie de analogii, printre
care asemănarea sufletului cu un bob de rouă ce reflectă întreg universul,
devenind o oglindă sferică: „O picătură de rouă limpede ce cade din înălțimile
senine, în drumul ei către pământul din care a fost sorbită-n sus, reflectă din
pereți-i tot văzduhul larg. Ceea ce, de la pereții acestei infime sfere reflectoare, este
fără margini în afară, se adâncește-n năuntrul ei, afundându-se iarăși fără margini.
[…] Așa este și sufletul omenesc, ca bobul de rouă: o infimă oglindă sferică cu
conștiința absurdei adâncimi proprii.”4 Acesta este postulatul lui Caragiale, care
porneşte de la concepţia potrivit căreia „cea mai infimă creatură este o revelare a

I. L. Caragiale, Opere V. Corespondenţă, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită de Stancu Ilin şi Constantin
Hârlav, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2011,
p. 790.
2 Idem, Câteva păreri, în Opere IV. Publicistică, Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită de Stancu Ilin şi
Constantin Hârlav, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi
Artă, 2011, p. 71.
3 Idem, ibidem, p. 69.
4 Idem, ibidem.
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unei infinite puteri, a unei incomensurabile și eterne voințe.”5 Pornind de la
această premisă, se lansează următoarea întrebare: ce au în comun o râmă oarbă şi
un cuceritor din Alpi? Tocmai această capacitate comună de a fi reflexii ale eternei
voinţe ce angrenează universul.
În cartea Filosofia lui Caragiale, Marta Petreu afirmă că monadologia lui
Leibniz stă la baza viziunii caragialiene a bobului de rouă6. Pentru Leibniz
monada este un element spiritual, indivizibil, purtător de forţă activă, ce
oglindeşte întreg universul. În măsura în care materia este o manifestare
exterioară a monadelor, şi infinitul mare, la rândul său, este o manifestare
exterioară a sufletului. Acesta, în postura de infinit mic, impalpabil este singura
realitate reprezentabilă şi deplină, deoarece sufletul este singurul care poartă
intuiţia internă a propriei sale existenţe.
Cea de-a doua ipoteză susţine faptul că mişcările infinitului mare se
reflectă necontenit în mişcările sufletului, acestea fiind două organisme angrenate
în aceeaşi mişcare, numită armonie şi caracterizată prin ritm: „Mișcările lumii
imprimă și sufletului nostru mișcări corespunzătoare, și, între aceste două serii de
mișcări, raporturile trebuiesc să fie de un chip totdeauna constant”7. În acelaşi text
citat mai sus, Caragiale îşi argumentează ipoteza: „căzând din înălțimi, oglinda de
rouă, în drumul ei, schimbă perspectiva interioară după punctele liniei sale de
cădere: asemenea și sufletul nostru, în trecerea-i, schimbă în adâncimile sale lumea
din înăuntru după schimbările lumii din afară.”8 Astfel, infinitul palpabil sau
estele, ce există doar sub forma unei idei, exercită impulsuri asupra infinitului mic,
care, în postura de manifestare interioară a materiei palpabile, oglindeşte
universul, devenind la rândul său „o oglindă veritabilă, perpetuă a universului.”9
De reţinut este faptul că toţi oamenii sunt iritabili, cu toţii purtăm această
marcă a identităţii, însă expresivi sunt numai unii, deoarece „o condiţie neapărată
pentru ajungerea scopului expresiei este înţelesul uman.”10 Astfel, doar înţelesul
uman este capabil de acea deşteptare menită să releve faptul că viaţa nu consistă
doar în forme, culori sau materialitate, ci în esenţa vieţii care nu este alta decât
intenţiunea, iar expresia este doar organismul ei material. De aici lansează
Caragiale analogia operei de artă cu fiinţa vie. În cazul fiinţei toate organele sunt
antrenate în concursul pe care-l dau pentru menţinerea întregului complex. Acest
concurs este de fapt mijlocul sau scopul de viaţă, în timp ce intenţiunea operei de

Idem, ibidem, p. 58.
Vezi Marta Petreu, Cunoaştere şi adevăr, în Filosofia lui Caragiale, Bucureşti, Editura Albatros, 2003, p.
102-113.
7 I. L. Caragiale, Câteva păreri, în Opere IV. Publicistică, ed. cit., p. 71.
8 Idem, ibidem, p. 69.
9 Leibniz, Monadologia, apud Marta Petreu, op. cit., p. 105.
10 I. L. Caragiale, Câteva păreri, în Opere IV. Publicistică, ed. cit., p. 57.
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artă este scopul, iar expresia, organele ei sau forma exterioară, materială. Cheia
înţelegerii acestei analogii este o chestiune de ritm, mai exact organele fiinţei vii se
potrivesc cu ritmul vieţii sau al naturii, iar expresia se armonizează cu intenţia în
artă.
„De aci, neînvinsa pornire către artele frumoase caracteristică la toţi
bărbierii”11, fragment extras din opera Un artist, în care Caragiale dezvoltă
imaginea artistului reflectată în bărbier, un personaj care a avut funcţia de corist la
teatru în tinereţe, iar acum deţine o prăvălie tapetată cu colivii. Din acest cadru nu
poate lipsi opera sa originală: „nu este lucrată cu penelul, e ţesută în fire de păr de
toate nuanţele posibile [...] De cate ori mă rade, o admir căci într-adins m-aşează
cu faţa spre opera lui – ştie bine cât îmi place.”12 Astfel, pentru Caragiale briciul
devine instrumentul creaţiei: „briciul e rudă cu dalta, cu penelul, cu arcuşul, cu
condeiul.”13 Unii bărbieri, mânaţi de patima pentru teatru, au devenit artişti
dramatici, poeţi sau ştiu să cânte la un instrument. De remarcat este faptul că
bărbierul nostru „ştie să cânte cu ghitara, cu flautul şi cu ţimbalul – le-a învăţat
fără profesor.”14 Astfel, bărbierul îşi traduce în muzica sa „aceea încărcare de
simţiri, ce ne-o dă, unora dintre noi, lumea cu lumina ei, cu formele, mişcările şi
zgomotele ei”15.
Revenim la cele menţionate anterior, la faptul că doar unii sunt expresivi,
deci capabili sa returneze energia primită de la infinitul mare, iar bărbierul este cu
desăvârşire unul dintre ei. În limbajul caragialian putem deduce că lumina lumii
este cunoaşterea, formele acesteia, infinitul mare şi infinitul mic, mişcările ei se
transpun în ritmul ce devine stil, iar zgomotul ei este orga misterioasă la care
titanul-maestru lucrează neîncetat, o teorie pe care o voi dezvolta ulterior. Aşadar,
mişcările imprimate de infinitul mare sufletului său sau bobului de rouă sunt
traduse în textul Un artist, care nu este altceva decât o puternică demonstraţie a
teoriei cunoaşterii sau a înţelesului uman.
Aceste încărcături de simţiri, precum le numeşte Caragiale se rup din
sufletul nostru cu aceeaşi intensitate cu care copilul se rupe din mamă la vremea
lui. Energia aceasta trebuie returnată destinatarului, însă nu cum a fost primită, ci
doar „învăluită în fâşii smulse din sufletul nostru.”16 Aceasta este sublimarea artei,
care stă sub pecetea ritmului sau a esenţei spiritului, cum o numeşte Caragiale,

Idem, Un artist, în Opere 3. Nuvele, Povestiri, Amintiri, Versuri, Parodii, Varia, Ediţie critică de Al.
Rosetti, Şerban Cioculescu, Liviu Călin, cu o introducere de Silvian Iosifescu, Bucureşti, Editura
pentru Literatură, 1962, p. 9.
12 Idem, ibidem, p. 10.
13 Idem, ibidem, p. 9.
14 Idem, ibidem, p. 10.
15 Idem, ibidem, p. 9.
16 Idem, ibidem.
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argumentându-şi fiecare pas, aspect pe care-l putem observa şi în cele ce urmează.
„Precum stropul de rouă cade, cade mereu, căutând odihnă, asemenea, căutând
odihnă, trece, mereu trece sufletul omului. Și el e o oglindă sferică, vecinic în
mișcare, rotindu-se pe axa ei și mergând prin spațiu ca și corpurile cerești.
Schimbând mereu punctul de perspectivă, echilibrul nestabil și un chip constant
de raport între cum și ce oglindește îi sunt neapărate ca să poată oglindi.”17
De aici se naşte cheia actului artistic învăluit în ritmul pornirii iniţiale:
„Ritmul – iată esenţa stilului”18, spune Caragiale în Câteva păreri. „Numai așa
poate comunica, la rându-i, limpede imaginile ce le primește din afară unei alte
oglinzi similare, cu care în treacăt se-ntâlnește în această scurtă plimbare prin
lumina vieții.”19 Astfel, în procesul de creaţie universul mare se depărtează, iar
universul mic se adânceşte, stabilindu-se o relaţie invers proporţională între cele
două, permiţând realităţii să prindă viaţă într-o nouă formă. „Infinitul palpabil,
dar ideal, se adânceşte în oglinda sferică şi devine infinit impalpabil, dar real.”20
Legănarea de care vorbeam mai devreme este însuşi ritmul care te
cuprinde prin porii sensibilităţii, e ca un dans al ielelor care, de îndată ce te atinge,
te înfăşoară în giulgiul ei. Oamenii sunt oglinzi mişcătoare într-un univers în care
nu mai există cuvinte, acestea fiind înlocuite cu sensibilitatea transpusă doar prin
reflectare. Omul-oglindă e într-o continuă mişcare pe axa sa şi de aceea singura
comunicare veritabilă nu mai e alcătuită din cuvinte şi înţelesuri, ci doar din
lumină şi căldură. Pentru ca lumina şi căldura să coexiste într-un focar de reflexie
trebuie să existe un ritm sau, cum îl numeşte Caragiale, ”ritmul pornirii iniţiale”21.
Lumea se potenţează prin oglindire dintr-o oglindă într-alta, iar arta îmbracă
trupul sufletului.
Revenind la textul Câteva păreri, întâlnim o definiţie prezumtivă a actului
creator. „A crea”, pentru Caragiale, înseamnă „a apuca din haos inform elemente
brute, a le topi împreună şi a le turna într-o formă care să îmbrace o viaţă ce se
diferenţiază într-un chip absolut hotărât de tot ce nu este ea”22. La nivel teoretic
observăm un element schopenhauerian, şi anume haosul ca atribut al lumii. La
nivel metafizic observăm că puterea naturii constă în creaţie, dar această putere se
răsfrânge în artist. Creaţia însăşi este sub pecetea armoniei, a crea înseamnă a
armoniza şi a se armoniza. Creaţia aparţine cu desăvârşire sufletului.
În acest microunivers muzica este singurul mijloc prin care sufletul se
îmbracă şi păşeşte în lumea infinitului palpabil: „E oare un mijloc mai puternic ca

Idem, Câteva păreri, în Opere IV. Publicistică, ed. cit., p. 70-71.
Idem, ibidem, p. 71.
19 Idem, ibidem.
20 Idem, ibidem, p. 70.
21 Idem, ibidem, p. 71.
22 Idem, ibidem, p. 59.
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sa ne scăpăm de toată haotica năvălire a lumii întregi în bietul nostru suflet, decât
divina muzică? – vagă şi vastă ca şi lumea, ca şi aceasta nepătrunsă şi fără alt
înţeles decât înţelesul cel mare şi singurul – armonia.”23 Astfel construieşte
Caragiale într-un mod cât se poate de simplu imaginea muzicii ce poartă în
pântece armonia universului. În acest teatru al vieţii regizat de Caragiale există
două personaje: Viaţa şi Artistul. Primul îmbracă chipul unui titan maestru,
neclintit de la munca sa neistovită, dătătoare de ritm, iar Artistul este un gnom
neîndemânatic, aspirant la creaţia perfectă a titanului. Însă, între aceste personaje
situate la antipod există o punte de legătură, şi anume o orgă perfectă, dătătoare
de armonie, un pântec al acestei lumi, nimeni altcineva decât Sufletul. Un personaj
aparent static prin postura sa, însă el este cel mai mare creator.
În acest univers al armoniei sufletul este pentru Caragiale o orgă
misterioasă, animată de voinţă, respectiv de viaţă sau de infinitul palpabil. „Pe
complexa claviatură a unei imense orge, un titan maestru-organist lucrează, fără
un moment de repaos, un preludiu haotic fără soluțiune. […] În acel preludiu el își
cântă sieși, se-nțelege și se place pe sineși. Dar iată că un mititel gnom se furișează
sub coatele maestrului. Printre degetele titanului, cari toate joacă de colo până colo
pe complexa claviatură, mititelul își vâră și el mânile: nemerește deschizăturile și,
atingând și el cu dibăcie clapele, fără să supere câtuși de puțin, în fuga jocului,
degetele marelui maestru, suprapune seriei de acorduri ale preludiului haotic o
melodie care, fiindcă e rezultanta acestuia, se potrivește cu acesta, e realizarea lui
posibilă și rațională.”24 Titanul este însăşi lumea, iar gnomul este artistul, poetul.
Încă o dată, Caragiale demonstrează că doar prin ritm creaţia este desăvârşită.
Stilul constă în această virtuozitate de a te sincroniza cu armonia eternă.
Perenitatea lui Caragiale se datorează tocmai acestei filosofii adânc
înrădăcinate în fiecare gest al său. Caragiale este însuşi bărbierul care îşi traduce
prin personajele sale acea încărcătură de simţiri, returnând energia destinatarului,
adică infinitului mare, însă nu cum a fost primită, ci doar „învăluită în fâşii smulse
din sufletul nostru.”25 Arta lui Caragiale este însăşi oglinda sferică ce relevă
puterea eternei voinţe. Personajele, la rândul lor, sunt infime creaturi, oglinzi
veritabile şi perpetue ale universului. De aceea, personajele şi textele lui Caragiale
persistă cu aceeaşi intensitate, pentru că sunt reflexii ale eternei voinţe ce
angrenează ca un motor universul şi pentru că ating intenţiunea ideală, cea de a
deştepta un înţeles uman. Teatrul este imensa orgă a lui Caragiale pe claviatura
căreia el îşi armonizează variaţiunile sufletului.

Idem, Un artist, în Opere 3. Nuvele, Povestiri, Amintiri, Versuri, Parodii, Varia, ed. cit., p. 9.
Idem, Câteva păreri, în Opere IV. Publicistică, ed. cit., p. 71-72.
25 Idem, Un artist, în Opere 3. Nuvele, Povestiri, Amintiri, Versuri, Parodii, Varia, ed. cit., p. 9.
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Roxana ROGOBETE
„CUVÂNTUL BĂTEA CÂMPII” ŞI ACTORII RĂTĂCEAU

Ipostaza fiinţei ce săvârşeşte un act de performance pentru a-şi construi
narativul vieţii este deja ubicuă, însă relaţia dintre personaj şi context poate fi
privită oblic, prin fante, din unghiuri distincte: important este modul în care
lumina atinge o reprezentare şi depăşeşte remanenţa unor perspective anterioare.
Individul ca actor şi purtător de mască a devenit şi subiectul unor remake-uri
savuroase aflate în sfera neconvenţională a „legendelor urbane” sau a bancurilor
în care este căutat nucleul veritabil.
În „scopuri pur academice” amintim de grefarea în imaginarul modern a
unei anecdote legate de… Einstein. Pornit, se pare, într-un periplu al conferinţelor
despre teoria relativităţii, savantul era mereu însoţit de un şofer. La un moment
dat, acesta îşi doreşte cele „15 minute de celebritate” şi îi propune lui Einstein să
ţină o prelegere în locul său, convins fiind de faptul că îi poate reproduce
prezentarea după ce a asistat de atâtea ori la ea. Înscenarea presupune deghizarea
celor doi şi schimbarea rolurilor. „Noul” Einstein îşi ţine discursul cu succes, dar
din sală i se pune o întrebare dificilă la care nu poate răspunde. Oratorul însă
reuşeşte să răstoarne situaţia, spunând că răspunsul este atât de simplu, încât şi
şoferul său se poate descurca: Einstein se poate desfăşura acum în voie, camuflat
în şofer.
Întreg story-ul este un bun exemplu pentru a arăta felul în care acea Rede
heideggeriană (discursul) îşi ia masca trivialului şi devine Gerede (flecăreală)1.
Mecanismul mixează atât deghizarea indivizilor, cât şi travestirea unor repertorii,
a unor limbaje. Fascinaţia reordonării lumii este inerentă structurilor mentalitare,
iar umanul este marcat de bifrontalitate: realitatea este secondată de o altă
scenografie, între cele două stabilindu-se, de fapt, un dialog – prin contestare
chiar. Cea de a doua lume permite manifestarea formelor de subversivitate aşa
cum carnavalul se articulează într-un timp specific pe inversiunea existenţei
normate, element ce ar tulbura altfel coerenţa lumii. El devine limina societăţii în
care jocul îşi găseşte epifania, dinamitând locurile comune printr-o mascaradă ce
presupune asumarea caricaturii: „viaţa de carnaval este o viaţă scoasă din făgaşul
ei obişnuit, este oarecum o viaţă răsturnată, o «lume întoarsă pe dos» («un monde à
l’envers»)”2. Uneori însă existentul nu mai revine la starea iniţială, iar totul se
Vezi Martin Heidegger, Fiinţă şi timp, Traducere din limba germană de Gabriel Liiceanu, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2003.
2 Mihail Bahtin, Problemele poeticii lui Dostoievski, Traducere de S. Recevschi, Bucureşti, Editura
Univers, 1970, p. 169.
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transformă într-un spectacol perpetuu. Derapajele aduc o dictatură a comediei şi a
înscenării: un teatru în teatru similar cadrilului din D’ale carnavalului de Caragiale,
de pildă. Lumea caragialiană, cu figurile autoinflamate, deposedate de o
arhitectură gravă, „se naşte din incongruenţă, din lipsă de echilibru, din
dezintegrarea unor canoane ale fiinţei”3. Paliativ pentru această dezagregare este
râsul, marcă a festivului şi antipod al lumii oficiale inflexibile. Îl găsim manifestat
în trei trepte: al autorului concret (Şerban Cioculescu mărturiseşte: „În casa lui
Caragiale, îmi spunea odată I. D. Gherea, când nu se dormea, se râdea perpetuu;
inclusiv slugile, toate lumea o ţinea dintr’un hohot de râs în altul. Cel care dădea
tonul, era fireşte, marele umorist, mimul genial, care ştia să împrumute toate
graiurile şi să imite pe toţi, păstrându-şi totodată originalitatea, cu reacţiunile ei
atât de personale.”4); al receptorului („în lumea lui Caragiale eşti ispitit la tot pasul
să râzi în hohote”5); al personajului („Oamenii râd, petrec şi se bucură”6). Din
mecanism periferic, izolat al existenţei, râsul va absorbi centrul reacţiilor umane.
Autorul nu se limitează la reprezentarea unui tip de procesiune socială, cu
implicaţiile lui colective, religioase şi, uneori politice, cu agora ca spaţiu de
generare, ci reciclează conceptul ca strategie textuală, îl toarnă în formele sale
minimale, sublimate în Momente şi schiţe. Corpusul selectat va diseca pe de o parte,
relaţia de răsturnare, iar, pe de alta, „accesorizarea” exhaustivă a indivizilor cu
măşti, comună celor două sisteme de topoi fiind destructurarea şi restructurarea de
tip viceversa: „reversibility and inversion are the essential strategies of
carnivalesque fiction, with inversion of social, physical, and semantic hierarchies
(king/clown, […] sacred/profane) generating the most common carnival images
and expressions”7. Se realizează astfel transgresiunea din spaţiul public comun în
sfera intimă a lecturii, ambele tipuri de modus vivendi presupunând ieşirea din
timpul cronologic.
Evadarea carnavalescă are drept condiţii colectivitatea sau cuplul şi
familiaritatea, putându-se identifica un adevărat act ritualic în entuziasmul
întâlnirii cu Celălalt. Momentele şi schiţele caragialiene oferă o „multiplă
concretizare a faţetelor prin care omul este o fiinţă-în-lume, în consecinţă, a

Dumitru Tucan, Tragicul banalităţii. „Epopeea” personajului caragialian, în „Studii de literatură română
şi comparată”, vol. XVI-XVII, coord. Alexandru Ruja, Daniel Vighi, Timişoara, Editura Universităţii
de Vest, 2001, p. 158.
4 Şerban Cioculescu, Introducere la I.L. Caragiale, Opere VII. Corespondenţă, Ediţie îngrijită de Şerban
Cioculescu, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1942, p. 32.
5 Mircea Iorgulescu, Eseu despre lumea lui Caragiale, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988, p. 13.
6 Idem, ibidem, p. 19.
7 John Johnston, Carnival of Repetition: Gaddis’s The Recognitions and Postmodern Theory, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 1990, p. 42.
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faptului de-a-fi-întotdeauna-cu-celălalt”8. Dacă se produce o egalizare în ceea ce
priveşte statutul individului, este evident că absenţa ierarhiilor, eliminarea
distincţiilor produce şi o senzaţie de apropiere, o „familiaritate lăbărţată îngăduie
absolut orice. Nu există spaţiu de viaţă intimă în lumea lui Caragiale”9, aşa cum se
observă în 25 de minute… ori C.F.R.. Aici „muşteriul” devine rapid „amicul” lui
Niţă şi Ghiţă, cel de al treilea amic: „Bine, frate, eu nu beau nimic, ca’ va s’ zică?...
Dă-mi o halbă...”10 (p. 271). Cei doi „veterani” „amici” ascultă cu interes povestea
celui nou, trec de la suspiciune şi indignare la prietenie, căldură, dar trioul se
destramă în momentul în care „hazul” se disipează pentru Niţă şi Ghiţă, semn că
alteritatea trebuie să fie fundamentată şi pe umor. Situaţia se răstoarnă, pentru că
dacă la început râdeau cei doi de străin, în final el este cel zeflemisitor. Până la
urmă, „two is company, three’s a crowd”.
Poveste de contrabandă exploatează acelaşi tip de schimbare de roluri:
şiretlicul doamnei este dezvăluit autorităţilor de către un „contrabandist”
adevărat, care se foloseşte de aceste demascări mărunte pentru a-şi face o imagine
bună. Nu femeia este cea care îşi dă jos masca, ci acest lucru se întâmplă cu
personajul la care nici nu te aştepţi.
Doi „amici” sunt şi Lache Diaconescu şi Mache Preotescu din O lacună…:
„colegi, prieteni şi cumnaţi” (p. 170). Coordonatele lor sunt, totuşi, disjuncte:
Lache se angrenează mereu în discuţii despre legi şi pedepse, în timp ce Mache
este conştient că „damele” îi aşteaptă. Pentru primul lumea exterioară nu există şi
mereu îşi apără opiniile: Mache îl plictiseşte cu dezinteresul pentru politică şi
subiectele „tari” ale lumii, în timp ce pe Sache Potropopescu nu îl consideră
relevant cu acel „formidabil bagaj de argumente ştiinţifice” (p. 173). Bucata
pregătită de d-ra Pavugadi nu poate nici ea să îi distragă atenţia lui Lache.
Repetatul „Ţal!” al lui Mache (explicat într-un text din Schiţe nouă – 1910) aduce cu
loviturile de gong care anunţă că timpul a expirat, este un avertisment ce încearcă
să îl scoată pe amic din propriul univers, însă nu reuşeşte să stârnească decât un
alt automatism ca ecou: „Eşti teribil, monşer!”.
Aproape contrapunctic funcţionează şi miniştrii din Rătăcirile Marelui
Macabru de Michel de Ghelderode. Scena politicii „se bucură” de prezenţa unui
clovn alb (Vârcolac, sugestivul Videbolle din franceză) şi a unuia negru (Aspidac –
Aspiquet în varianta franceză), pentru care legile sunt scrise pe bucăţi insignifiante
de hârtie: „Aspidac – Constituţia? […] Gunoi!”; „Vârcolac: – Constituţia? […]

Ion Vartic, I. L. Caragiale şi schiţele sale exemplare, în I. L. Caragiale, Momente: momente, schiţe, amintiri,
Ediţie şi studiu introductiv de Ion Vartic, Notă asupra ediţiei de Mariana Vartic, Cluj, Biblioteca
Apostrof, 1997, p. 12.
9 Mircea Iorgulescu, op. cit., p. 31.
10 Textele vor fi citate din I. L. Caragiale, Momente: momente, schiţe, amintiri, ed. cit.
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Confetti!”11 (p. 67). Imageria care îi invadează pe aceşti doi (anti)eroi denudează
lipsa de semnificaţii a lumii şi eşecul încercării de a-şi contura o coregrafie proprie.
Vârcolac e „mic şi cocoşat, îmbrăcat din cap până în picioare în alb, inclusiv
mănuşile, doar boneta şi mantia îi sunt tivite cu blană neagră” (p. 65). Amândoi
recurg la travestire (barbă falsă, ochelari cu lentile negre), iar în spatele acestui văl
se ascunde imposibilitatea construirii unui epicentru al personajului, astfel încât
masca pe care o poartă este foarte fragilă. Ghelderode iubeşte marionetele şi
statuile, în linia lui G. Craig sau Kleist. De altfel, autorul i-a mărturisit lui Franz
Hellens că piesele sale erau scrise pentru marionete şi clovni, ipostaze pe care le
exploatează explicit şi în textele sale (chiar şi în varianta perechii „Aspidac şi
Vârcolac: două personaje construite plastic în alb şi negru, unul lungan, altul pitic,
ca două imagini răsfrânte de oglinzi deformante de bâlci, una concavă, alta
convexă, aflate faţă în faţă, şi ale căror evoluţii clovneşti şi dialoguri absurde fac
din ei nişte personaje”12).
Configurarea unei perechi de personaje poate duce numai la dublarea
primului, caz în care rolurile devin interşanjabile, iar situaţiile se inversează. În La
Paşti amicul este imaginea în oglindă a lui Lache: în cazul lui Lache „gheata din
dreapta supără […] dar pe amicul nu-l supără gheata din dreapta – îl supără a din
stânga. […] Lache ia la braţ în stânga pe amicul său […] şi aşa pornesc înainte,
rezemându-se unul de altul în partea piciorului la care nu-i supără gheata” (p.
448). Dinamici sau statici, ei oferă mereu o reprezentare construită simetric în jurul
unei axe, amicul parcă purtând un nume de genul „Ehcal”, precum ştampila scrisă
invers care lasă ca semn numele normal – Lache: „unul întinde piciorul din
dreapta, adică Lache, iar celălalt întinde piciorul din stânga, amicul” (p. 449). Cei
„doi fraţi din Siam” inversează stânga cu dreapta, iar în final se aşază sub semnul
lui viceversa: „La Mitică, amândoi sunt forţaţi să scoaţă iar câte una, însă acum
viceversa: Lache p-a din stânga şi amicul p-a din dreapta” (p. 451). Amicul e
matriţa lui Lache, forma lui în negativ, deşi reacţiile şi comportamentele lor sunt
identice: „amândoi îşi potrivesc ciorapul crem, trăgându-l bine şi făcând o cută
sistematică sub călcâi… Apoi, fiecare-şi ia gheata şi vâră piciorul în ea… […] Se
apleacă să-şi ia fiecare gheata” (p. 451). Practic, „cei doi ajung să facă totul
împreună şi deodată. Straniul animal cu patru picioare e parcă mai degrabă un
mecanism unde fiecare jumătate aparent umană îndeplineşte ca la comandă
aceleaşi mişcări”13.

Fragmentele vor fi indicate din următoarea ediţie: Michel de Ghelderode, Rătăcirile Marelui
Macabru. Şcoala bufonilor, Traducere de Anca Măniuţiu, Bucureşti, Editura Libra, 2004.
12 Anca Măniuţiu, Spectacolul morţii în teatrul lui Michel de Ghelderode, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2007, p. 117.
13 Maria Vodă-Căpuşan, Caragiale?, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 47.
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Cuplul de figuri se poate articula şi prin exemplare care rolurile celor doi
se pot reduce la un singur model actanţial, confundându-se până la identitate. În
acest caz se ajunge la formula lui „A fi cu celălalt. A fi ca celălalt”14, la
uniformizarea indivizilor, ştergerea deosebirilor. A poate fi plasat în locul lui B,
înfăţişările sunt congruente, situaţiile se reciclează, sunt „variaţiuni” pe aceeaşi
„temă”. Prelucrările şi repetarea acţiunilor sunt marca acelei stagnări a umanului
într-un tipar suficient, sunt simple măşti care acoperă numai parţial originalul,
făcând permanent aluzie la acesta. De închiriat, Triumful talentului, Lache şi Mache.
Nuvelă derutează prin rapiditatea cu care se intervertesc replicile şi personajele,
quiproquo-ul se acumulează progresiv şi creează o confuzie generalizată.
Onomastica permite crearea acesteia, dar funcţionează şi ea după principiul
oglinzilor, iar indivizii fac deseori schimb de măşti. George Marinescu şi Marin
Georgescu din De închiriat (aparţinând tot categoriei de „amici”) au un parcurs
existenţial similar: „sunt proprietari fiecare a câte o pereche de case în aceeaşi
stradă. Amândouă casele sunt absolut identice […] două case gemene” (p. 117).
Numărul însuşi demonstrează dificultatea de a face o distincţie între arsenalul
fiecărei figuri, la fel şi ideea de a le oferi pe amândouă spre închiriere ori sumele
identice care au fost cerute de proprietari. O soluţie ar putea fi schimbul caselor
între protagoniştii înşişi, iar „afacerea” se încheie prin mutaţia propriilor
universuri: „ne-am hotărât să ne aşezăm mai bine; anume; în salon, odaie de
dormit; în odaia de dormit, sofragerie; în biurou, salonul; în sofragerie, odaia
servitorilor; în odaia servitorilor, bucătărie, şi-n bucătărie, biuroul!” (p. 118).
Rocada realizată în cămin arată nevoia personajelor de transformare, care nu se
realizează la nivel interior: exteriorul obiectual, aparenţa deghizează, indivizii îşi
asumă un fals: „Dacă unui proprietar care are două perechi de case, îi rămâne o
pereche neînchiriate, desigur se mută din casa în care a şezut în casa goală” (p.
116). Acest moment expune automatismul cu care omul este capabil să îl dubleze
pe Celălalt, să se ascundă în umbra lui, refuzându-şi o identitate proprie. Lumea
este redusă simplist, e alcătuită din multiplicări ale aceluiaşi exemplar, nu există
fluctuaţii ale ipostazierilor. Personajele se inserează în mod intenţionat într-un alt
univers, precum în D’ale carnavalului: „intrarea în bal, sub condiţia costumării şi a
mascării, presupune nu numai o pierdere de identitate, ci asumarea benevolă şi
programată a unei identităţi fictive, într-un plan existenţial în întregul lui deturnat
în ficţiune, de asemenea conştient şi programat”15. Nu este vorba de o natură
cameleonică, ci doar de o camuflare, de o bulversare derizorie menită să umple
vidul unei umanităţi. Parcă personajele suferă de o nevoie de tranziţie
permanentă, căci modul lor de existenţă este marcat de discontinuităţi. La fel ca în

14
15

Dumitru Tucan, op. cit., p. 170.
Mircea Tomuş, Teatrul lui Caragiale dincolo de mimesis, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 68.
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teatrul caragialian, avem de a face aici cu „sarabande de mişcări şi schimburi
combinatorii”16.
Acestea duc chiar la haos, stare în care ajunge uneori şi universul din Lache
şi Mache. Nuvelă: „Deodată însă cu ieşirea celor din urmă gologani din jiletcile lor
[…] lumea şi omenirea sunt numai o confuzie fără plan, nici ordine” (p. 351).
Indiferent de context, existenţa dialogică este cea care salvează de efemeritate.
Amicii sunt precum „inseparabilii Orest şi Pilad” (p. 350), pentru ei funcţionează
modul de „a-fi-cu-celălalt”17, dublul organic: „în adevăr aceşti doi oameni nu pot
avea decât una şi aceeaşi istorie […]. Cine zice Lache şi Mache şi viceversa” (p.
350). Variante diferite ale aceleiaşi trame, măşti aruncate peste faptic apar în Art.
214, unde avocatul reuşeşte să obţină un „consimţimânt mutual” din partea
protagoniştilor.
În cazul fiecărei faţete a universului caragialian, ambiguităţile
evenimentelor sunt dublate de ilogicul comunicării dintre indivizi, pentru care nu
există diferenţe de rang: totul se produce „fără «inutile» reticenţe protocolare […].
În lumea schiţelor lui Caragiale, chiar cele mai intime activităţi se pot desfăşura
public”18. Subiectele abordate nu se limitează la nivelul de înţelegere al
personajelor, căci ele au mereu o părere pe care şi-o exprimă în spaţiile cele mai
eterogene: în compartimentele de tren, în cafenele, crâşme etc. Importantă este
întotdeauna audienţa: „traiectoria lor se înscrie strict pe orbita unei ontologii a
existenţei publice”19. Totuşi, nu mai este prezentă die Rede care fundamentează
existenţa dialogică, ci apare un Gerede alcătuit parcă din solilocvii. Limbajul este
destructurat, expulzat din sfera înţelegerii, nu are continuitate, e compus din
clişee, automatisme sau ecouri. Carnavalescul situaţional se desfăşoară
concomitent cu cel lingvistic, amintind de savuroasele replici ghelderodiene din
Rătăcirile Marelui Macabru de Michel de Ghelderode: „La-nceput a fost Cuvântul,/
Şi Cuvântul bătea câmpii…/ Plin era de semeţie,/ Da’ păcătuia prin limbuţie…” (p. 17).
În câteva pastile din Tot Mitică este evidentă incongruenţa dintre sistemele
de referinţă ale interlocutorilor:
„– De ce trag clopotele, Mitică?
- De frânghie, monşer.” (p. 484)
Sau:
„Mitică: Amice Costică, nu mai merge cu căldurile astea dropicale;
m-am hotărât în fine să plec mâine dimineaţă.
Costică: Unde?
Idem, ibidem, p. 71.
Ion Vartic, op. cit., p. 14.
18 Florin Manolescu, Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, Ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002, p. 152.
19 Ion Vartic, op. cit., p. 18.
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Mitică: La băi… să-mi scrii.
Costică: Adresa?
Mitică: Nu ştii?... «Mitică».
Costică: Bine, «Mitică» ştiu; dar unde?
Mitică: «Mitică, la băi».
Costică: Bine, la băi, ştiu; dar unde la băi?
Mitică: «Mitică… la băi… în Europa.» (p. 497)
O dezvoltare a acestui procedeu găsim în Căldură mare, unde replicile
scurte se aglomerează, iar deruta trezeşte nervozitate: „Eşti un prost!”; „Atunci
feciorul e un stupid!” (p. 265). În schimb, în La poştă personajele îşi păstrează
calmul unei fiinţe devitalizate, golite de semnificaţie:
„Impiegatul: dar… unde şedeţi dv. …?
Domnul: La mătuşă-mea.
Impiegatul: Mersi…” (p. 359).
Cum „a vorbi înseamnă în această lume a exista”20, textele denudează
destructurarea care contaminează existenţa. Răsturnarea limbajului înscris într-o
sferă a normalităţii se produce atât pe plan fonetic (cum se întâmplă în Un pedagog
de şcoală nouă sau în Despre cometă. Prelegere populară, unde se şi oferă o cheie a
lecturii: „Trebuie în prealabil să spunem că d-sa, totdeauna înainte de e şi i,
pronunţă pe:/ n ca gn franţuzesc,/ t ca k,/ d ca gh,/ g ca j,/ c ca ş.” – p. 25), cât şi pe
planul semantic („– Mitică, prea te izmeneşti!/ – Din contra, monşer, că nu port
vara!” – p. 484). Ar fi interesant de aflat „coloarea vântului” („Mitică: Mi-am
comandat, monşer, un pardesiu nou./ Amicul: Ce coloare?/ Mitică: Coloarea
vântului.”) sau cum arată o reprezentare a gândirii umane la Chercheleus al lui
Ghelderode: „E la fel de întuneric aici ca în străfundul unui cuget” (p. 28).
Marius Cichoş Rostogan al lui Caragiale devine un antimodel prin antiteza
insolită dintre expresie şi intenţie (sau funcţie). Limbajul se trivializează: „Merji la
loc, boule!”, „Bravo, prostovane!”, „loază”, „Că-z eu ce le tot spun boilor, onorat
domnule inspectore?... Apoi dacă-s porci şi n-au ghestulă aplicăţiune” (p. 30).
Halucinantă este imixtiunea mai multor limbi în discursul profesorului care se
foloseşte astfel de nişte măşti improvizate, groteşti: „In educatione et virtuke”,
„Natura non faţit zaltus”, „Hoghi o fène èghemek!”, „Univerzal-transţedentalcosmologhişe-astronomişe-meteorologhişe Flighende Bleter”, „Aignem ist ghi visenşaft,
ghi hohe, ghi himlişe Ghiotin… măgarilor! ghem anghern, ghi tiuhtige Kuh…
boilor! ghi in mit Butern fersorct… porcilor!” (p. 429-430). Personajul devine un
bufon hilar care stârneşte doar reacţii contradictorii: râs ori plâns, e comic şi tragic
simultan. Inaderenţa faţă de norme e o schimonosire a limbii şi a raţiunii, în fond:
„O serie de deformări implică în mecanismul producerii lor o greşită înţelegere a
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Mircea Iorgulescu, op. cit., p. 25.
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alcătuirii cuvântului”21. Mutilările arată că inşii „vorbesc la nesfârşit, dezlănţuit,
incoerent, dezarticulat, aberant, nebuneşte, fără să spună, cel mai adesea, nimic,
dar mereu cu o energie inepuizabilă”22.
O carnavalizare mai acută apare în Domnişoara Jaïre de acelaşi Michel de
Ghelderode, unde „sacrul şi profanul, gravitatea morţii şi burlescul
comportamentelor umane, credinţa şi sacrilegiul, misticismul şi erotismul nu se
mai înfruntă, ci fuzionează, în spiritul ambivalenţei carnavaleşti, într-o formă
«concret-senzorială», cum ar spune Bahtin, conjugându-se organic în imaginile
scenice, în actele şi discursurile personajelor”23. Deriziunea practicilor religioase
ajungea uneori până la sacrilegiu, defuncta e doar un trup inert ce trebuie
angrenat într-un rit de înmormântare deja stereotip. Cele trei bocitoare bete se
transformă în nişte marionete care dansează haotic şi parodiază cântările liturgice
prin rostiri onomatopeice, incantatorice, dar lipsite de sens (limbajul lor fiind o
„parodie orală”, „contrapunctul clovnesc”24):
„MARIEKE VOS: Oremuske.
MARIEKE PUF: Ze Zezuske.
MARIEKE CROK: Die viel mê zen houte krus.
MARIEKE PUF: Dominuske.
MARIEKE VOS: Ze de muske.
MARIEKE CROK: End biske vlôg nôr hus.”25
Ilogicul ca fundament al lumii apare şi în Rătăcirile Marelui Macabru, unde
Chercheleus şi Astrodamus nu ies din structura duală a carnavalizării existenţei
(„bazată pe coexistenţa tensionată dintre polul tragic, metafizic şi cel clovnesc,
parodic şi sacrileg, care nu numai că nu se anulează, dar se potenţează
reciproc”26):
„Chercheleus: Nu pricep.
Astrodamus: Nici eu. Trebuie să înţelegem...
Chercheleus: Că nu e nimic de înţeles...
Astrodamus: Şi să ne mulţumim să înţelegem...
Chercheleus: că totul e de neînţeles. (Perplexitate.)” (p. 116)

Ştefan Cazimir, Caragiale, universul comic, în Ştefan Cazimir, Caragiale recidivus, Bucureşti, Editura
pentru Literatură Naţională, 2002, p. 191.
22 Mircea Iorgulescu, op. cit., p. 27.
23 Anca Măniuţiu, Carnavalul şi ciuma. Poetici teatrale în oglindă, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă,
2003, p. 91-92.
24 Michel de Ghelderode, apud Anca Măniuţiu, Carnavalul şi ciuma. Poetici teatrale în oglindă, ClujNapoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, p. 95.
25 Idem, Domnişoara Jaïre, apud Anca Măniuţiu, Carnavalul şi ciuma. Poetici teatrale în oglindă, ed.
cit., p. 93-94.
26 Idem, ibidem, p. 95.
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Nebunia limbajului (care la Ghelderode atinge un paroxism la nivelul
licenţiosului: „Spurcăciune!”, „Scârnăciune!”, „Scârbăciune!”, „Secătură!”,
„Scorpie!”, „Lăcustă!”, „Lipitoare!”, „Scursoare!”, „Hienelor!”, „Coropişniţă!”,
„Năpârcă!”, „Termitelor!”) completează tabloul unei lumi bulversate care vede în
exacerbarea verbalului un modus vivendi, la fel ca în cazul personajelor lui BudaiDeleanu: „Vorbirea e pentru ei o supapă. Ei disimulează necontenit, îşi exhibează
perplexitatea şi nepriceperea, îi lasă pe alţii să lupte pentru ei, în schimb se ceartă
la nesfârşit, aroganţi, veleitari şi cârtitori neobosiţi”27. Mai mult, alteritatea este cea
care îi defineşte, puţine sunt personajele care şi-ar putea îndeplini misiunea pe
cont propriu. Numai în colectivitate se creează caraghiosul existenţei în care
domină vacarmul, ţipetele, plânsetele, destructurările logice şi trivializarea
vorbirii.
Un fals al comunicării apare şi în Cum să înţeleg ţăranii, unde discuţia se
încheie brusc printr-o cotitură: de la „Ai o scrisoare!” până la „Să te duci să ţi-o
iei.” demersul pare a merge din aproape în aproape spre clarificare, dar finalul
aduce o răsturnare de situaţie.
În Boris Sarafoff se produce o depersonalizare a individului care se
limitează la a fi un simplu ecou, fără a avea un impuls personal: „Ce-i de făcut?/ –
Ce-i de făcut?/ – Ce-i de făcut?” (p. 95). Indivizii nici măcar nu mai poartă nume
generice, sunt exemplificaţi doar prin litere. Personajele ajung uneori la
performanţa de a construi împreună un sens: „ – Vor să plece!/ – Pleacă!/ – Opriţi-vă,
asasinilor!” (p. 99). O intervenţie similară apare în Ultima emisiune („– […] Care va
să zică…/ – Care va să zică… zice d. Iancu./ – Care va să zică… zice coana
Zamfira.” – p. 213) sau în Karkaleki („– […] Voi trăiţi ca vitele, mă!/ – Ca vitele,
măria-ta!/ – O să vă dau afară, mă!/ – Să ne dai, măria-ta!/ – Mari ticăloşi sunteţi,
mă!/ – Ticăloşi, măria-ta!” – p. 393). Fiinţa se supune aici tuturor convenţiilor, îşi
augmentează chiar condiţia de măscărici.
De cele mai multe ori, „psihologia personajelor – ghelderodiene – este
evacuată în favoarea unor acte, gesturi, discursuri, jocuri şi imagini scenice
subsumate categoriilor carnavaleşti, ca tot atâtea mecanisme dramatice care
conduc şi susţin acţiunea. Excentricul, asocierile oximoronice, mezalianţele,
sacrilegiile, atitudinile profanatoare”28 sunt cele care domină acest univers. Astfel,
totul devine un bâlci, un carnaval cu exigenţe sociale şi lingvistice, cu oglinzi
deformatoare „în care chipul deformat se vede frumos şi invers, anamorfoza
continuând procesul reducerii omului la mască”29. Eşafodajul culminează cu „râsul
[…] suveran”, menit „să indice lipsa de consistenţă a acestei lumi care dispune
Elvira Sorohan, Introducere în opera lui Ion Budai-Deleanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 245.
Anca Măniuţiu, Carnavalul şi ciuma. Poetici teatrale în oglindă, ed. cit., p. 81.
29 Marina Cap-Bun, Oglinda din oglindă. Studiu despre opera lui I.L. Caragiale, Constanţa, Editura
Pontica, 1998, p. 123.
27
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individul într-o efemeră şi iluzorie condiţie a egalităţii, exacerbând astfel vanităţile
şi diminuând simţitor exigenţa de sine”30: individul se estompează şi lasă loc
colectivului, verbalul se dezlănţuie şi devine „flecăreală” sau „trăncăneală”, într-o
continuă banalizare a existentului. Ambiguitatea este întreţinută de măştile
subversive: „Participanţii la mascaradă nu au conştiinţa mascării, dăruiţi fiind cu
totul acelui chip exterior lor cu care se confundă, asumându-l până la identificarea
cu el, reducându-se pe sine la mască”31. Cum stăm la finalul acestui demers
focalizat strict pe elemente ale carnavalescului din Momentele şi schiţele
caragialiene şi alăturate „rătăcirilor” belgiene? „Nici aşa, nici altminteri” (p. 466),
căci orice tentativă de a crea sens în acest univers este sortită eşecului, iar verdictul
îi aparţine lui Mircea Iorgulescu: „în această lume nimic nu valorează cât o
conversaţie, deşi orice conversaţie nu valorează nici doi bani”32.
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CLAUDIA OAIDA
AXA CARAGIALE – EMINESCU – BARBU
„Marea creaţie este ca o posedare: ceva vorbeşte prin noi.”1
(Basarab Nicolescu, Teoreme poetice)
Axa Caragiale – Eminescu – Barbu, privită din perspectiva metodologiei
transdisciplinare, oferă o privire de ansamblu asupra anumitor concepte
prefigurate într-un mod inovator, însă, totodată și una care ajută în mod punctual
la o mai bună analiză a textelor, oferind deschideri și interpretări diferite care au
ca scop trezirea permanentă a conștiinței și cunoașterea totală, integratoare.
Pornind de la cartea lui Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea Uimirii, se
pot recunoaşte reperele acestei viziuni. Logica dinamică a contradictoriului și logica
terţului inclus (care recunoaşte existenţa unui al treilea termen T, care este în
acelaşi timp A şi non-A) au reușit să instaureze un fertil dialog între ştiinţă şi Sens.
Logica dinamică a contradictoriului face ca „oricărui fenomen, element, sau
eveniment logic […] să-i fie asociat întotdeauna, structural şi funcţional, un
antifenomen, sau antielement, sau antieveniment logic”, conform viziunii lui
Ştefan Lupaşcu. Actualizarea unuia dintre poli presupune obligatoriu
potenţializarea celuilalt2. Din această perspectivă, se realizează astfel punerea
fiinţei umane în lumina cuvenită, prin explorarea potenţialităţilor dublei ei
transcendenţe, interioare şi exterioare, printr-o cunoaştere transgresivă.
Cei trei piloni (axiome) pe care se fundamentează acest Mare Joc al
Transdisciplinarităţii – nivelurile de Realitate (axioma ontologică), logica terţului
inclus (axioma logică) şi complexitatea lumii (axioma epistemologică) –, dezvăluie
deci o structură deschisă, prin construirea unui model ideatic piramidal.
Perspectiva transdisciplinară, căreia i se atribuie sensul de „orientare spre
ceea ce se află, în acelaşi timp, înăuntrul graniţelor disciplinare, între discipline, şi
dincolo de orice disciplină”3, se situează deci în prelungirea unui proces de
afirmare a cunoaşterii integratoare, trans-raţionale şi, în ultimă instanţă, de
înţelegere a vieţii, reuşind astfel să integreze cei doi poli existenți în permanență
într-o stare antitetică: binele și răul, raţionalul şi iraţionalul, frumosul și urâtul,
materia şi spiritul, ordinea și haosul etc...
Viziunea integratoare a transdisciplinarităţii reuşeşte să demoleze
prejudecata rupturii dintre ştiinţă şi cultură. Mai mult decât atât, instaurează chiar
Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea Uimirii, Vol. I, Interferențe spirituale, prefață de Irina Dincă,
Iași, Editura Junimea, 2009, p. 20.
2 Ștefan Lupașcu, apud idem, ibidem.
3 Idem, ibidem, p. 5.
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acea Filosofie a Naturii care aduce în prim-plan experiența, în special trăirea
interioară.
Transistoria, transcultura, dar şi translimbajul îi încadrează pe Ion Luca
Caragiale, Mihai Eminescu şi Ion Barbu ca axe statornice ale literaturii şi culturii
române. Căutând fiecare dintre ei o ecuaţie universală care să ofere răspunsuri la
unele dintre cele mai importante întrebări existențiale, ajung să aibă perspective
deseori asemănătoare sau, dimpotrivă, opuse, însă, cu siguranţă, complementare.
O incursiune în receptarea lor critică ne va ajuta să înțelegem mai bine acest lucru.
Mergând mai în profunzime, nu este exclus ca aceste viziuni să fie generate
de acel oximoron istoric, dar mai ales genetic, regăsibil în însăşi etno-geneza
românească și pe care îl decantează Laurenţiu Ulici, în cartea sa, Mitică şi
Hyperion4. Criticul relevă că se porneşte de la două zone distincte şi opuse ale
spiritualității românești, izbânda fiind cea a revocării stării de paradox și absurd
logic şi punerea termenilor contrarii în relaţie de complementaritate psihologică.
Astfel, privind din perspectiva raportului Caragiale – Eminescu, Laurențiu Ulici
descoperă „un eu diurn şi unul nocturn, fiecare cu propria-i constelaţie de
trăsături care laolaltă, ne definesc natura oximoronică”.5
În cartea lui Iosif Cheie-Pantea, De la Eminescu la Nichita Stănescu, regăsim
observațiile a numeroși exegeți, cu privire la deosebirile și afinitățile dintre
Eminescu şi Caragiale. Una dintre acestea este distincţia făcută de Pompiliu
Constantinescu, care urmăreşte direcția celor două zone antitetice: „[Eminescu, n.
n.] e un doctrinar revărsat în pamflete fulgerătoare, un indignat, observând
realităţile noastre politice şi sociale. Caragiale e un spirit lucid, plin de bun-simţ şi
de vervă satirică, un clasic care nu-şi pierde cumpătul faţă de relele pe care le
observă. Eminescu profetizează şi urăşte, Caragiale biciuieşte surâzător şi cu haz;
unul se răzbună cu violenţă, altul batjocoreşte cu seninătate. […] Poetul Scrisorilor
este un geniu critic la temperaturi înalte, satiricul Scrisorii pierdute e un geniu critic
la rece”.6
Chiar dacă au existat multe voci care au accentuat faptul că I. L. Caragiale
este concentrat pe ceea ce înseamnă concret, realitate imediată, fiind lipsit de
profunzime și sensibilitate, Alexandru Paleologu impune în exegeza noastră
literară sintagma „abisalul Caragiale”, ca o recunoaştere a metafizicului în opera lui,
după ce mulți sceptici au susţinut faptul că autorul Momentelor este mult prea
ancorat în concretul imediat și lipsit de sensul profunzimii. Această a doua
realitate, a abisalului terifiant, este surprinsă de Caragiale cu o luciditate ieşită din
4 Vezi Laurențiu Ulici, Mitică și Hyperion, ediție îngrijită de Aurelia Ulici, prefață de Doina Uricariu,
București, Editura Du Style, 2000.
5 Laurențiu Ulici, apud Iosif Cheie-Pantea, De la Eminescu la Nichita Stănescu – reflecții literare,
Timișoara, Editura Excelsior Art, 2002, p. 23.
6 Pompiliu Constantinescu, apud idem, ibidem, p. 24.
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comun. Eugen Ionescu descoperă, la rândul său, un revers al comicului, o viziune
întunecată asupra existenţei: „Comicul fiind intuiţia absurdului, mi se pare mai
dezesperant decât tragicul. [...] Eu spun: dezesperant, dar, în realitate, el e dincolo
ori dincoace de disperare sau de speranţă”, conchidea Eugen Ionescu7.
Caragiale e sedus deci de existenţa semenilor săi pe care îi observă
minuțios, de pe un plan oarecum orizontal, pe când Eminescu priveşte lumea din
exterior, de undeva din planul înalt al macro-cosmosului, de unde lumea îi apare
infimă. Descoperim aici o notă de ironie, dincolo de care se ascunde intuiţia
tragismului existenței. La Eminescu, omul se raportează la divinitate, ajungând să
se ridice la starea și nivelul geniului. Caragiale, dimpotrivă, aduce în prim-plan
tocmai imaginea omului care nu are o identitate definită sau căruia aceasta îi
lipsește cu desăvârșire, aceea a omului comun, care e, în ultimă instanță, nu „un
cine”, ci „un ce”, după cum apare prefigurat în Amicul X.
Ion Barbu experimentează, într-o viziune transdisciplinară avant la lettre, o
nouă cultură și un nou umanism în spirit matematic. E nevoie în acest sens de un
limbaj care să poată exprima toate conexiunile implicate, într-o manieră cât mai
expresivă și mai completă. Pompiliu Crăciunescu, în Strategiile fractale, arată că:
„Oricât ar părea de paradoxal, Barbu și Caragiale conlucrează la resurecția
Subiectului, cu toate că drumurile lor se întretaie prea puțin în vizibil; ele se
completează însă în orizontul impalpabil (dar real) al «aventurii Ființei». Caragiale
trasează căile risipirii mitului în moft; Barbu le decantează pe acelea inverse,
susceptibile de-a re-integra ființa în unitatea de obârșie.”8 Criticul își continuă
demersul, considerând că la Caragiale spiritul de mahala, unde centrul și periferia
capătă aceeași unică semnificație a degradării, este dominat de stridență, pe când
la Barbu, stridența este estompată de spirit; personajele sunt măcinate de
singurătate și vid interior și nu pot accede la o lume a Sensului.
Acestea reprezintă maladii care există în interiorul oricărei lumi văduvite
de „cel de-al treilea infinit: lumea Sensului”, adică acea lume care integrează lumea
cosmosului și cea sufletului. Această lume lăuntrică, dincolo de reflexele dintre
infinitul mic și infinitul mare, este singura lume inepuizabilă a existenței umane.
Pompiliu Crăciunescu explică în continuare faptul că „lumea infinită a
sensului lumii caragialiene se iscă din echilibrul dinamic a două infinituri: infinitul
palpabil (dar ideal) și cel impalpabil (dar real). […] Caragiale este autorul unei
opere în subteranele căreia boarea neantului se amestecă indicibil cu aromele
neliniștii metafizice. Asta întrucât, dacă în privința primului raport, de
verticalitate (om - cosmos), coerențele se instituie pe principiul unei nemărginite
simetrii, raporturile dintre infimele oglinzi sferice (om - om) sunt perturbate de

7
8

Eugen Ionescu, apud idem, ibidem, p. 26.
Pompiliu Crăciunescu, Strategiile fractale, Iași, Editura Junimea, 2003, p. 80.
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sincope insurmontabile și eșecuri fără leac.”9 Astfel, ființa umană se prăbușește în
propria-i adâncime, într-un dezechilibru interior care poate îmbrăca chiar starea
de absurditate, de banalitate, de degradare.
Caragiale se află, după Pompiliu Crăciunescu, sub semnul singurătății în
mulțime, în timp ce la Barbu întâlnim „singurătatea boreală”, singurătatea de a
cunoaște, iar la Eminescu, lumina Gândirii reliefează „singurătatea solară”. Într-un
final cele trei se integrează într-un tot unitar, complex și singular: „Singurătatea de
a cunoaște și singurătatea de a trăi fuzionează în indicibila lumină a Soarelui
interior”10, afirmă Pompiliu Crăciunescu.
Privind în paralel aceste niveluri ale singurătății cu cele ale lucidității,
singurătății solare îi corespunde luciditatea nebuniei, iar celei boreale îi
corespunde luciditatea rațiunii, însă toate acestea, după cum subliniază Pompiliu
Crăciunescu, „se articulează în acea «stare T» a Gândirii, realizând cunoașterea
fără dezbin”11.
În concluzie, axa Caragiale – Eminescu – Barbu, privită dintr-o perspectivă
transdisciplinară, reunește viziuni oximoronice, dar și complementare, care,
traduse prin intermediul translimbajului, nu fac altceva decât să reliefeze
perspectiva unor oglinzi paralele și a unui cosmos perfect sferic, în care găsim
centrat „infinitul mic” al sufletului uman în „infinitul mare” al lumii, deoarece:
„Așa este și sufletul omenesc, ca bobul de rouă: o infimă oglindă sferică cu
conștiința absurdei adâncimi proprii — în afară-i și-nainte-i, oriîncotro, infinitul
mare; în năuntru și d-a-ndăratele, infinitul mic. Între aceste două infinituri, între
aceste două lumi, e o ciudată și grozavă deosebire: pe când infinitul mare este
ideal, deși palpabil, infinitul mic este singurul real, deși impalpabil. Căzând din
înălțimi, oglinda de rouă, în drumul ei, schimbă perspectiva interioară după
punctele liniei sale de cădere: asemenea și sufletul nostru, în trecerea-i, schimbă în
adâncimile sale lumea din năuntru după schimbările lumii din afară.”12
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VIOLETA OSICEANU
DEMONISM ŞI SEDUCŢIE

Pentru a putea vorbi de un ,,demonism” caracteristic operelor lui Ion
Creangă şi Ion Luca Caragiale, trebuie să ne referim în special la fantasticul la care
cei doi apelează pentru a-şi contura personajele, în special pe cele feminine.
Fantasticul reprezentativ pentru Caragiale este acela al terifiantului şi al
straniului, avându-şi rădăcinile în gândirea de tip magic-folcloric ce dă viaţă
maleficului ,,satanism”. Caragiale abordează demonicul în special în nuvelele sale,
fie ele fantastice – La hanul lui Mânjoală, Kir Ianulea, Calul Dracului –, psihologice –
În vreme de război, O făclie de Paşte, Păcat. – ori la graniţa dintre comic şi tragic –
Două loturi, Cănuţă, om sucit, Pastramă trufanda.
Pentru o primă analiză ne vom opri asupra nuvelei fantastice La hanul lui
Mânjoală, în care Caragiale abordează fantasticul inspirat din gândirea populară,
având ca punct de plecare superstiţiile, descântecele, blestemele. Toate aceste prezenţe
,,malefice”, împreună cu corespondenţii lor angelici, din lumea sfinţilor, creează o
neaşteptată apropiere între bine şi rău.
Făcând o paralelă între textele lui Caragiale şi ele ale lui Creangă, putem
observa că acţiunea unor nuvele precum La hanul lui Mânjoală sau Calul dracului
este construită prin conlucrarea unor elemente specifice basmului, tehnică
evidentă cu precădere în Povestea lui Harap-Alb. După cum ştim, atât drumul
iniţiatic, cât şi obstacolele la care este supus eroul sunt elemente cheie în
construirea unei opere inspirate din folclor. Astfel, Fănică trebuie să înfrunte
vrăjile Mânjoloaiei şi forţa naturii pentru a-şi putea înfăptui destinul. Datorită
demonismului cu care Mânjoloaia este înzestrată, cât şi legăturii ei cu forţele rele,
hanul devine locul din care Fănică nu poate scăpa decât cu ajutorul polcovnicului
Iordache. Puterea şi farmecele Mânjoloiei sunt izvorâte din altă lume, o lume a
farmecelor, o lume diavolească.
Caracterul duplicitar al Marghioalei ne dezvăluie atât o femeie puternică
ce a reuşit de una singură să pună pe picioare afacerea soţului, cât şi o femeie
dedată practicilor vrăjitoreşti. Un prim element pe care trebuie să îl avem în
vedere când facem o astfel de afirmaţie este faptul că hangiţa nu ţine în casă nici o
icoană; iar un al doilea element ar fi privirea femeii care încă de la începutul
nuvelei îl farmecă pe drumeţ: ,,Marghioala este «frumoasă, voinică şi ochioasă»,
mai cu seamă ochioasă, magnetismul privirii smulgându-i tânărului fiu de boier
care poposeşte la han în fapt de seară repetate exclamaţii admirative. […] Cei doi
îşi iau rămas bun pe fondul unui schimb intens de priviri, ochii cucoanei sclipind
«grozav de ciudat». La ieşirea pe poartă, uitându-se înapoi, oaspetele zăreşte în
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deschizătura uşii «umbra albă a femeii adumbrindu-şi cu mâna arcurile
sprâncenelor».”1
Spre deosebire de Caragiale, cruzimea lui Ion Creangă este ilustrată prin
intermediul unor subtilităţi stilistice în mai toate operele sale. Noi însă ne vom
opri în special asupra capodoperei sale fantastice, Povestea lui Harap-Alb. În
structura basmului elementele reale se împletesc cu cele fantastice, iar forţele
binelui luptă cu cele ale răului. După cum ştim deja, basmul debutează cu o
călătorie iniţiatică pe care Harap-Alb trebuie să o parcurgă (ca şi Fănică) pentru a
se putea căsători cu fata împăratului Roş. Prin inventivitatea plastică, prin
îndrăzneala limbajului şi a vocabularului, Creangă reuşeşte să transpună basmul
popular la nivelul basmului cult.
Dacă în nuvela lui Caragiale am descoperit personajul demonic feminin, la
Creangă îl descoperim pe cel masculin – Spânul. Dând dovadă de o viclenie ieşită
din comun, Spânul poate fi considerat trimis al diavolului sau însuşi diavolul. La
fel ca şi Marghioala, prin putere de convingere şi viclenie reuşeşte să îl transforme
pe fiul craiului în slugă şi să îşi însuşească un statut nemeritat. Ajuns la curtea
împăratului Roş, Spânul se dovedeşte a fi încă o dată laş şi ticălos, deoarece îl
loveşte pe Harap-Alb de faţă cu verişoarele sale pentru a-şi dovedi superioritatea.
Însă ticăloşenia sa transpare şi din discursul său referitor la proasta guvernare a
împăratului, arătându-se încă o dată respingător. Dacă ar fi ajuns pe tronul
împăratului Roş, supuşilor nu le-ar fi fost bine, dar „deocamdată […] singurul
supus al Spânului e Harap-Alb…”2 care se află într-o situaţie disperată „într-atât
încât eroului lui Creangă îi trece prin cap ceea ce nici unui erou de basm nu i-a
trecut probabil: să se sinucidă”3.
Revenind la scena de la fântână în care Spânul este aşezat ,,statuar” pe
capacul acesteia, ne dăm seama că aceasta dezvăluie ,,întreaga rezervă de cruzime
pe care se bizuie”4 acest personaj; însă el dă dovadă de o tactică deficitară,
deoarece îl lasă pe erou în viaţă pentru a-l ucide spre finalul basmului: ,,Chiar
acum aş pute să te omor, în voia cea bună, dar mi-i milă de tinereţele tale”5.
Harap-Alb este umilit şi batjocorit de stăpânul său şi pus la încercări ce îi pun
viaţa în pericol. Fiind catalogat drept personaj negativ, Spânul îşi găseşte, ca şi
Marghioala, sfârşitul binemeritat: ,,Şi odată mi ţi-l înşfăcă cu dinţii de cap, zboară
cu dânsul în înaltul ceriului, şi apoi, dându-i drumul de-acolo, se face Spânul până

Gelu Negrea, Dicţionar subiectiv al personajelor lui I. L. Caragiale [A-Z], vol. I, Bucureşti, Editura
Cartea Românescă, 2004, p. 135.
2 Valeriu Cristea, Despre Creangă, Bucureşti, Editura Litera, 1989, p. 74.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem, p. 75.
5 Pentru citatele din Ion Creangă am folosit: Creangă și copiii, Ediție îngrijită de Constantin Parascan și
Boris Crăciun, Editura Porțile Orientului, Iași, 1997.
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jos praf şi pulbere.” Deşi întreaga operă a lui Creangă se bazează pe umor, el nu
uită niciodată să îşi pedepsească personajele pe măsura faptelor.
Alte două opere care impresionează prin cruzimea de care dau dovadă
personajele feminine sunt nuvela Kir Ianulea a lui Caragiale şi povestea Fata babei şi
fata moşneagului a lui Ion Creangă.
În prima o descoperim pe Acriviţa, soţia lui Aghiuţă – Kir Ianulea, care ,,se
uita uneori, nu totdeauna, cruciş”6; iar după căsătorie se transformă într-o
„nevastă care, parcă într-adins, se străduieşte să epuizeze întreg repertoriul
feminin specializat în aducerea bărbatului în stare să-şi ia câmpii: mofturi,
indiferenţă, gelozie, ţipete şi istericale din senin, cădere în patima jocului de cărţi
şi a cheltuielilor fără măsură, scandaluri casnice de faţă cu musafirii, înzestrarea
fraţilor şi surorilor pe socoteala soţului care este ruinat metodic.”7 Această
caracteristică a Acriviţei – ochiul cruciş – ne duce cu gândul la credinţa populară
conform căreia omul însemnat este rău. Chiar şi Aghiuţă îşi dă seama că femeia e
mai a dracu decât dracul însuşi, deoarece chiar şi după plecarea lui, aceasta
reuşeşte să îl îngrozească, persoana ei fiind singurul leac care îi putea vindeca pe
cei ,,posedaţi”. Astfel, ea devine femeia care îl înspăimântă pe diavol: ,,– Ascultă-mă,
Acriviţo, nu-ţi dau voie, mă-nţelegi, să mai zici o vorbă măcar despre o femeie care
– poţi spune dumneata toate murdăriile ce-ţi trec prin gândul dumitale! – este mai
cumsecade ca dumneata; că dumneata eşti, mă-nţelegi, mai îndrăcită decât talpa
iadului, şi oricât de blajin să fie omul, îl scoţi din toate răbdările! Să taci din gură,
scorpie nebună, că pui de te leagă şi te trimite la balamuc, mă-nţelegi!”.
O astfel de femeie, în stare să aducă pe oricine în pragul disperării prin
răutatea şi viclenia ei, este şi baba din povestirea lui Creangă Fata babei şi fata
moşneagului. Creangă ,,selectează un cunoscut tip de cruzime din sfera relaţiilor
familiale: fata (din altă căsătorie) a moşneagului, «frumoasă, harnică, ascultătoare
şi bună la inimă», este persecutată («horopsită») în fel şi chip de «mama cea
vitregă», baba, nevasta actuală ca să zicem aşa, a moşneagului, şi de fiica (tot din
altă căsătorie) a acesteia”8. În cele din urmă, cele două personaje negative îşi ating
scopul de a o alunga pe fata moşneagului. Ura (o ură pură am spune) le este mai
mare decât interesul, căci fata moşneagului ţinea de una singură toată gospodăria.
Plecată de acasă, fata moşneagului îngrijeşte de copilaşii Sfintei Duminici şi
reuşeşte să facă numai bine în drumul său, iar drept răsplată pentru bunătatea sa
primeşte o adevărată comoară. Văzând reuşita fetei, baba îşi trimite propria fiică
să facă rost şi ea de asemenea bogăţii, dar aceasta, având sufletul plin de răutate,
6 Pentru citatele din I. L. Caragiale am folosit: Opere. Teatru. Proză. Versuri, Ediţie îngrijită de Marcel
Duță, în loc de Prefață și cronologie de Șerban Cioculescu, Bucureşti, Editura ,,Grai și Suflet - Cultura
Națională”, 2003.
7 Gelu Negrea, op. cit., p. 14.
8 Valeriu Cristea, Despre Creangă, ed. cit., p. 77.
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se întoarce acasă cu o ladă din care ies toate relele firii omeneşti întrupate în
balauri, de unde putem trage şi concluzia că acestea două sunt devorate de
propriile metehne monstruoase.
Avariţia şi invidia sunt alte două caracteristici care duc inevitabil la
săvârşirea faptelor de cruzime. Răutatea babei nu se răsfrânge numai asupra fetei
moşneagului, ci şi asupra acestuia – aducându-l în starea de a-şi izgoni propriul
copil – transformându-l într-o marionetă. ,,Ea este balaurul nevestei infernal de
rele, al coşmarului conjugal. Finalul basmului e de fapt o luptă între balauri.”9
Alungându-şi fiica de acasă moşneagul dă dovadă de o cruzime intelectuală
involuntară, aşa cum descoperă Valeriu Cristea: ,,şi se poate vorbi şi de o cruzime
a moşneagului, o cruzime de marionetă manevrată cu mare uşurinţă. De o
asemenea cruzime […] nu este scutită nici binefăcătoarea eroinei, Sfânta
Duminică”10. Cruzimea ei se observă în încercarea la care o supune pe fata
moşneagului, punând-o să îi spele ,,copilaşii”, care se dovedesc a fi balauri şi tot
soiul de jivine.
Un alt personaj asemănător Acriviţei este soacra din renumita operă a lui
Creangă Soacra cu trei nurori. Mai mult decât atât, cele două opere au menirea de a
aduce la lumină ipocrizia şi aparenţele care de cele mai multe ori sunt înşelătoare.
Acriviţa la început se arată înţelegătoare, harnică şi gospodină pentru ca apoi,
după căsătorie, să se transforme într-o adevărată ,,soacră” a lui Creangă căreia nu
îi convine nimic. Cele două protagoniste se folosesc de diverse tertipuri femeieşti
pentru a le face celor din jur viaţa un calvar. Pe când Acriviţa îşi necinsteşte soţul
prin comportamentul pe care îl adoptă după nuntă, soacra se arată la început
înţelegătoare cu nurorile, dar acest fapt se schimbă în momentul în care rămâne
singură cu ele. Acestea din urmă sunt supuse la înfometare de către soacră, care
voia să mai câştige ceva bani din vânzarea laptelui sau a ouălor.
Deoarece umbra trecutului apasă pe umerii babei, aceasta se gândeşte să le
aplice şi nurorilor sale acelaşi tratament la care fusese şi ea supusă în casa soacrei
sale: ,,Voi priveghea nurorile, le-oiu pune la lucru, le-oiu struni şi nu le-oiu lăsa
nici pas a ieşi din casă, în lipsa feciorilor mei”. Ceea ce atrage atenţia cititorilor la
descrierea pe care autorul o face soacrei este ochiul din ceafă cu care baba le
supraveghează îndeaproape pe nurori şi cu care vede ,,şi noaptea şi ziua, tot ce se
face prin casă”. În structura fiecărei povestiri a lui Creangă putem vedea că un rău
atrage după sine un altul, astfel încât soacra îşi găseşte naşul în ultima dintre
nurori. Şi aceasta din urmă poartă în sine o cruzime neaşteptată ce derivă din
meticulozitatea cu care pune la cale uciderea babei. Asemenea Spânului din
Povestea lui Harap-Alb, soacra este pedepsită de cei pe care îi asupreşte.

9

Idem, Dicţionarul personajelor lui Creangă, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999, p. 171.
Valeriu Cristea, Despre Creangă, ed. cit., p. 78.
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Ceea ce ar trebui sa fie o poveste pentru copii, hazlie, surprinde prin
episodul plin de demonism în care este comisă crima. După o serie de reevaluări
ale textului ajungem să ne dăm seama de adevăratul înţeles al lucrurilor rezultate
în urma comiterii crimei cu premeditare, aceasta survenind în urma unei torturi:
,,A face din moartea unui om obiect de comedie şi dintr-un muribund un ridicol –
iată o cruzime puţin obişnuită.”11. Făcând o apropiere între Acriviţa şi soacră
putem observa faptul că soacra este pedepsită în lumea celor vii, spre deosebire de
Acriviţa, care este ,,pedepsită” de Aghiuţă prin faptul că îi cere lui Dardarot să îi
interzică intrarea în iad.
O altă operă reprezentativă pentru subiectul abordat este Calul Dracului a
lui I. L. Caragiale. Descoperim astfel motivul femeii care, servindu-se de farmecele
ei, îl păcăleşte pe dracu, dezvăluind magia textului. Pentru a da o notă de
ambiguitate textului, Caragiale se foloseşte de comic, astfel încât baba ajunge să îl
acuze pe diavol că vrea să o ispitească când, de fapt, ea se străduia să îl seducă. În
altă ordine de idei, fantasticul îşi face şi el loc prin metamorfozele pe care le suferă
personajul principal. Aceasta este, pe rând, fata unui împărat, babă, ca mai apoi să
se transforme în calul dracului. Putem trage o concluzie care aşază indiscutabil
textul în zodia fantasticului – femeia e calul dracului.
Metamorfoza este de obicei întâlnită în gândirea folclorică, existentă de
obicei în basme. La Caragiale este prezentă în nuvelele fantastice sub diferite
forme: în Calul Dracului – cerşetoarea bătrână se transformă în fată de împărat la
vederea lui Prichindel, ca mai apoi să fie pe poziţia de cal al dracului. Fiind
vrăjitoare, aceasta se poate transforma în animal, putere ce îi este atribuită doar
diavolului. De altfel, în tradiţia populară diavolul poate lua forma unei pisici, a
unui ţap, a unui câine sau a oricărui alt animal. În La hanul lui Mânjoală, prezenţa
cotoiului care la semnul crucii este ,,alergic” poate fi asociat cu prezenţa diavolului
care împreună cu hangiţa cea vicleană, vrăjitoare la rândul ei, îl opresc pe Fănică
din drumul său. De forţele malefice ale Marghioalei este conştient însă un alt
personaj al nuvelei – polcovnicul Iordache, socrul protagonistului, care afirmă cu
certitudine: ,,iedul şi cotoiul erau totuna”. Aghiuţă, un alt reprezentant al
satanicului, primeşte de la Dardarot misiunea de a merge în chip de om pe
pământ cu menirea de a se însura şi de a trăi pe pământ zece ani alături de soţia
sa, scopul acestei căsătorii fiind acela de a afla adevărul despre relaţiile dintre
femei şi bărbaţi.
Nici în cazul lui Creangă metamorfozele nu stau departe de text. Chiar în
basmul Povestea lui Harap-Alb, Spânul ia o altă înfăţişare pentru a beneficia de mila
lui Harap-Alb şi astfel să îi ia locul. Metamorfoza este schimbarea unui om într-o
fiinţă sau un lucru, în urma unui blestem sau a unei hotărâri de sus. În consecinţă,

11

Idem, ibidem, p. 59.
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găsim în Povestea porcului un fecior de împărat metamorfozat în porc şi care îşi
schimbă înfăţişarea în fiecare seară: ,,Cazurile de metamorfoză în basm sunt
infinite şi de fapt aproape nelipsite în orice naraţiune cu caracter fabulos”12.
Plecând de la acest ultim cuvânt, ,,fabulos”, putem formula o ipoteză
pertinentă pentru o operă fantastică. Diavolul poate lua multe forme, ajungând
până la punctul în care ia o formă omenească. Tipul acesta de creaţie este posibilă
datorită gândirii folclorice, care se regăseşte în creaţiile ambilor autori.
Aşa cum am văzut, elementele fantastice se împletesc pentru a da naştere
personajelor „demonice”. Fiecare are propriul mod de a-şi exprima această
caracteristică, dar, în ansamblu, au şi lucruri comune. Dacă stăm să analizăm
personajele feminine, vom observa modul prin care îşi demonstrează
superioritatea, cruzimea, şi anume prin intermediul privirii. Marghioala prin
,,magnetismul privirii” reuşeşte să-l seducă şi să-l oprească din drumul său pe
Fănică aşa cum făcuse şi cu socul acestuia cu câţiva ani înainte. Mergând pe acelaşi
fir dăm de Acriviţa, încă un personaj ,,malefic”, ea este caracterizată prin privirea
crucişă, tocmai acesta fiind motivul pentru care Aghiuţă se şi îndrăgosteşte de ea.
Pe lângă acestea două, Creangă vine să îmbogăţească repertoriul femeilor
posedate de mitul privirii prin Soacra cu trei nurori şi prin Fata babei şi fata
moşneagului, deşi în cea de-a doua poveste privirea este înţeleasă ca oglindă a
sufletului.
Soacra cu trei nurori impresionează prin existenţa închipuită a ochiului din
ceafă care stă întotdeauna deschis şi care veghează tot timpul asupra nurorilor. În
schimb, Fata babei şi fata moşneagului expune privirea interioară. Ne putem da
seama de acest detaliu în momentul în care cele două fete sunt puse în faţa alegerii
lăzii dorite: prima fată alege cu sufletul lada ponosită, pe când cealaltă alege doar
cu ochii şi alege pe măsură.
Într-un alt plan găsim seducţia, care este şi ea, la rândul ei, privită prin
prisma demonismului. Personajele feminine se folosesc de privire pentru a-şi
seduce soţii sau, în cazul babei din Calul dracului, pe însuşi dracul: ,,Moralitatea
insinuată se cunoaşte: femeia e mai tare ca diavolul (prin divagare maliţioasă,
tema omului care a cunoscut pe necuratul convertindu-se deci în povestea
dracului care a avut a face cu… un alt drac mai mare) […] Mai mult decât la
Creangă, peste zonele feericului se suprapune o pastă groasă de viaţă,
singularizată în spaţiu şi timp, cu oameni care mor de «hurducarismos» […], cu
Marghioale şi Acriviţe isterice. Între cele trei secţiuni consacrate ale unui basm:
planul feeric, cel moral şi cel naturalist – ultimul are prioritate. Şi satisfacţia
cititorului e să accepte această mistificare, această travestire a unei nuvele în toată
regula într-o plăsmuire de aparenţă feerică.”13
12
13

George Călinescu, Estetica basmului, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965, p. 160.
Sergiu Pavel Dan, Proză fantastică românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1975, p. 187.
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VICTOR FUNAR
CARAGIALE ENTROPIC

În introducerea volumului său din 1939, Anthologie de l’humour noir, André
Breton vorbeşte de un nou tip de umor, ,,l’humour noir”, care ar avea destul
potenţial să ia prim-planul în lupta cu umorul mai puţin agresiv. În antologia sa,
Breton includea mulţi autori care, la prima vedere cel puţin, nu ar fi fost
recunoscuţi neapărat pentru umorul prezent în lucrările lor. Scriitori ca Jonathan
Swift, Marchizul de Sade, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire sau Franz Kafka
sunt reuniţi într-un volum care prezintă o viziune nouă.
Acest nou mod de a privi umorul era, însă, unul necesar, dat fiind faptul că
umorul a evoluat mult în ultimii 3-400 de ani, cel de astăzi fiind mult mai
,,cuprinzător” decât, spre exemplu, cel din vremea lui Shakespeare.
Relevant în această discuţie mi se pare cazul unuia din cele mai cunoscute
personaje ale lui Shakespeare, Falstaff. O figură proeminentă a criticii
contemporane, Harold Bloom, care se autodeclară ,,the most loyal of Falstaffians”1,
spune că Falstaff este ,,the grandest comic creation in all of literature.”2 A.C.
Bradley reuşeşte foarte bine să scoată în evidenţă importanţa acestui personaj, în
studiul său din 1909, The Rejection of Falstaff – ,,Instead of being comic to you and
serious to himself, he is more ludicrous to himself than to you; and he makes
himself out more ludicrous than he is, in order that he and others may laugh.”3
Falstaff este ,,the enemy of everything that would interfere with his ease, and
therefore of anything serious, and especially of everything respectable and moral.
For these things impose limits and obligations.”4 Totuşi, el reuşeşte să rămână un
personaj admirabil, recuperat însă după secole în care a stat în umbra regilor, fiind
respins pentru conduita sa. ,,Falstaff este un berbant beţiv, care râde totdeauna,
face glume indecente şi ne face să râdem şi noi. Cine a condamnat însă vreodată
această figură a lui Shakespeare?”5, spunea Titu Maiorescu. Să nu uităm însă că nu
puţini au fost cei care şi-au manifestat acordul cu privire la renegarea sa. La urma
urmei, Falstaff este un personaj care prezintă o multitudine de trăsături negative,
prin care iese frecvent în evidenţă, acestea fiind aproape imposibil de trecut cu
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4 Idem, ibidem, p. 161.
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vederea. Ignorând aceste aspecte de ordin moral însă, se poate ajunge la o imagine
mai clară a sa, putându-i fi apreciate cu adevărat meritele de umorist pur.
Un alt personaj apreciat pentru valenţele sale comice prindea contur cam
în aceeaşi perioadă în Castilia. Personajul lui Cervantes, Don Quijote, este
recunoscut şi pentru promovarea unor acţiuni nobile, acest aspect contribuind la
recunoaşterea importanţei picaroului spaniol. Prins în nişte labirinturi mentale
complicate, Don Quijote se dedică vieţii de cavaler rătăcitor, înfruntând toate
obstacolele, reale sau ireale, care-i stau în cale, pentru a atinge un ideal la fel de
himeric ca însăşi ideea că o astfel de viaţă poate fi posibilă. Renunţarea sa din final
este ilustrarea perfectă a acelui vid despre care vorbea Patrick O’Neill, o aruncare
a măştii care-l aduce pe cititor înapoi, o înşelare spectaculoasă a aşteptărilor în
care râsul stârnit de situaţie este suprimat de sublinierea tragicului, la fel ca în
cazul finalului din The Masque of Red Death a lui Edgar Allan Poe, când
participanţii la bal realizează că în spatele măştii misterioase, dar, în acelaşi timp,
provocatoare, se afla moartea. Privite detaşat, aceste momente sunt ipostaze în
care naratorul maschează şi demască în acelaşi timp, cu ajutorul umorului,
adevăruri incomode. Don Quijote rămâne un roman al limitărilor, mulţi dintre
cititori preferând încă ipoteza nebuniei cavalerului, neputând accepta ideea că
picaroul era singurul dintotdeauna conştient de ce avea să se întâmple.
Există însă o distincţie clară între cele două personaje prezentate mai sus.
Falstaff ignoră complet principiile moralităţii, pe care Don Quijote, aparent, le
admiră. Să fie oare renunţarea spaniolului din final sinonimă cu renunţarea la
acele principii? Răspunsul la această întrebare este unul la care nu mă voi hazarda.
Cert este că Don Quijote ilustrează un comportament moral demn de urmat în
timpul aventurii sale. Pe lângă conduita impecabilă, prezentă în majoritatea
poveştilor cu cavaleri rătăcitori, se prezintă şi riscul acestor cărţi de aventuri, care
îl pot îndepărta pe cititor de realitate, astfel că, la sfârşitul romanului lui
Cervantes, cititorul poate desprinde unele învăţături şi în această direcţie. Acelaşi
Breton, însă, condamna ,,influenţa degradantă” a acestor ,,intenţii moralizatoare”
– ,,Satiric and moralizing intentions exert a degrading influence on almost every
work of the past that, in some way, has been inspired by that kind of humor,
threatening to push these works into caricature.”6 Din fericire, chiar dacă aceste
intenţii sunt prezente în romanul lui Cervantes, acesta nu se apropie în niciun caz
de caricatură.
Lăsând aceste două nume mari, care nu doar au supravieţuit, ci au devenit
adevărate modele pentru umoriştii contemporani, voi trece la unul din cei mai
mari umorişti autohtoni, Ion Luca Caragiale, încercând să abordez un subiect deja
popular. Cât de actual mai este umorul lui Caragiale? Pentru a putea găsi un
André Breton, Lightning Rod, în *** Anthology of Black Humor, Translated from the French by Mark
Polizzotti, San Francisco, City Lights Books, 1997.
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răspuns la această întrebare, voi realiza o comparaţie a autorului român cu unul
din cei mai populari scriitori americani contemporani, Thomas Pynchon, un
prozator recunoscut pentru umorul prezent în operele sale.
Pentru a putea realiza această comparaţie, mă voi folosi de distincţia făcută
de Patrick O’Neill, care, în lucrarea sa The Comedy of Entropy: The Contexts of Black
Humour, împarte umorul în două mari categorii: ,,umor cosmic” – în care s-ar
integra ,,umorul benign” (benign humour) şi cel ,,batjocoritor” (derisive humour) – şi
,,umor entropic” – în care s-ar regăsi ,,umorul negru” (black humour) şi
,,metaumorul” (metahumour). Vorbind de aceste tipuri de umor, O’Neill afirma:
,,At the benign end of the spectrum satire is characterized by a firm belief in its
own moral efficacy, by a confidence that the real can indeed be brought closer to
the distant ideal. At the entropic end of the spectrum, however, we find an
emphatic lack of belief in its own efficacy as an agent of moral education, and
didactic confidence gives way to a fascinated vision of maximum entropy, total
disorder.”7
De aici putem vedea că cei doi autori nu urmează căi diferite. La Caragiale,
la fel ca la Thomas Pynchon, această încredere în eficienţa morală a creaţiei lor
pare a fi inexistentă.
În cadrul ,,umorului cosmic”, O’Neill distinge două tipuri: ,,umorul
benign”, ,,the humour of sensibility and sentiment, the humour, in a word, of
unthreatened norms”8, şi ,,umorul batjocoritor”, ,,the humour of rejection and
correction, the humour of defended norms.”9 În prima categorie l-am putea
încadra pe Cervantes, pe când în cea de-a doua ar intra cu succes Ioan Slavici.
Trecând la umorul entropic, acesta este împărţit la rândul său în două:
,,black humour, the humour of disorientation”10, tipic lui Kafka sau Poe, şi
,,metahumour, the humour of parodic re-orientation”11, unde îi putem regăsi pe
Caragiale şi Pynchon, alături de alţi autori ca Borges sau Garcia Marquez.
Aş dori să aduc în discuţie termenul de entropie, pentru o mai bună
înţelegere a acelui tip de umor ,,entropic”. Termenul „entropie” a fost adoptat din
limba greacă de către cercetătorul german Rudolf Clausius şi folosit pentru prima
dată in fizică, unde denumeşte ,,o mărime de stare termică a unui sistem fizic
închis, care indică sensul de evoluţie macroscopic al acestuia.” Un exemplu clasic
îl putem construi folosind un cub de gheaţă pe care îl plasăm într-un pahar cu apă
caldă. Creşterea entropiei este vizibilă prin topirea cubului de gheaţă.
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9 Idem, ibidem.
10 Idem, ibidem, p. 96.
11 Idem, ibidem.
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Pe lângă înţelesul din fizică, termenul „entropie” mai poate reprezenta o
,,măsură care indică gradul de organizare al unui sistem.” În cazul acesta, o dată
cu creşterea entropiei se ajunge de la ordine la haos. Acelaşi cercetător german,
Rudolf Clausius, pe lângă contribuţiile din termodinamică, a mai afirmat două
lucruri interesante:
,,Energia universului este constantă.”
,,Entropia universului tinde la un maxim.”
Este evident că aceste principii au nevoie de condiţii specifice pentru a
putea fi adevărate, dar am putea remarca, îndepărtându-ne puţin de fizică, faptul
că al doilea citat pare a fi valabil şi în universul lui Pynchon, folosindu-ne aici de
un înţeles hibrid al entropiei. Această tendinţă de migrare dinspre ordine înspre
haos pare a fi din ce în ce mai accentuată la Pynchon, astfel că, în ultimul său
roman, Inherent Vice, cel abordat în continuare, această entropie ar trebui să fie mai
ridicată decât în oricare din scrierile precedente ale autorului american.
Trecând însă la I. L. Caragiale, trebuie remarcat încă de la început că şi în
zilele noastre el este cel mai mare dramaturg din istoria literaturii române, fiind
încă recunoscut pentru umorul său original. Acest lucru se datorează măiestriei cu
care Caragiale şi-a scris opera, dar şi faptului că literatura română este una tânără.
Îndreptându-ne spre opera sa, trebuie menţionat că evoluţia pe care a
suferit-o umorul în literatura universală poate fi resimţită şi în literatura română,
cu întârzierea de rigoare. La vremea sa, Caragiale era acuzat că personajele sale
sunt ,,fie vicioase, fie proaste”. Titu Maiorescu, analizând reacţia unor ziare în
1885, care cereau ,,cu insistenţă ministerului instrucţiunii să intervie”, spunea:
,,Comediile d-lui Caragiale, se zice, sânt triviale şi imorale; tipurile sânt toate alese
dintre oameni sau viţioşi, sau proşti; situaţiile sânt adeseori scabroase; amorul e
totdeauna nelegiuit; şi încă aceste figuri şi situaţii se prezintă într’un mod firesc,
par’că s’ar înţelege de la sine că nu poate fi altfel; nicăiri nu se vede pedepsirea
celor răi şi răsplătirea celor buni.”12 Putem trage de aici concluzia că opera lui
Caragiale era prea evoluată pentru o parte a publicului său? Condamnarea aceasta
vehementă a unor finaluri nedrepte, care nu cuprind ,,pedepsirea celor răi şi
răsplătirea celor buni”13, nu poate fi decât un semn oarecum firesc într-o literatură
aflată în fazele ei incipiente. Să nu uităm că, în vremea în care Shakespeare şi
Cervantes îşi scriau marile opere, la noi se scriau texte de natură religioasă. Ce să
mai spunem de vremea lui Boccaccio sau de Antichitate? Lipsa fazelor fireşti ale
dezvoltării literaturii va da naştere unor astfel de reacţii, mai ales dacă stăm să ne
gândim că îi erau contemporani marelui dramaturg autori ca Ion Creangă sau Ioan
Slavici, autori care puneau mare preţ pe scopul moralizator al operelor lor. Scopul
artei nu ar trebui să aibă nicio legătură cu promovarea unei conduite, după cum
12
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bine atrăgea atenţia Titu Maiorescu (şi mulţi alţii înaintea sa, dar şi după). O operă
artistică care se concentrează mai mult pe transmiterea unui anumit mesaj decât
pe mesajul în sine va avea mereu de suferit.
Ţinând cont de trăsăturile specifice pe care le prezintă opera sa, unde l-am
putea încadra pe Caragiale? Cel mai bine s-ar regăsi în cadrul ,,umorului
entropic”, alături de metaumorişti. Vorbind de acest tip de umor, O’Neill spunea:
,,in its full parodic sense (metahumour) is a play with paradox”14. Este ,,a
paradoxical celebration of order, cosmos regained, but through the looking
glass”15, neînţelegerea acestui aspect fiind principala cauză a acuzelor venite în
presa vremii.
Opera lui Caragiale ilustrează într-adevăr oameni proşti şi vicioşi în unele
cazuri, însă nu trebuie generalizat. Scopul lui Caragiale nu este unul moralizator,
deşi putem spune că el scoate în evidenţă multe exemple negative, care nu ar
trebui urmate, la fel cum alţii scot în evidenţă modele demne de urmat. Plecând de
la această idee, am putea spune că, totuşi, Caragiale încearcă într-un mod agresiv
să îndrepte, lovind în proşti şi vicioşi. Această idee, care o contrazice pe cea de mai
sus, l-ar trece pe care dramaturgul român în aceeaşi categorie cu Slavici.
În multe din textele sale, Caragiale prezintă un univers uşor distopic din
care se pot trage anumite concluzii ce ar putea ajuta la construirea unei conduite
ireproşabile, la fel ca în cazurile lui Creangă sau Slavici, doar că aici textul cere un
cititor mai perspicace. Nu cu mult.
Voi susţine însă prima variantă, a unui Caragiale ,,entropic”, această
viziune a sa contribuind decisiv la poziţia pe care o ocupă azi în literatura română,
fiind principala cauză a actualităţii sale.
Nu toate textele sale, însă, vorbesc despre viciu şi prostie (un lucru ce s-ar
putea remarca cu uşurinţă), cel mai bun exemplu reprezentându-l probabil
Năpasta16. Exemplele sunt multe şi pot fi întâlnite atât în teatrul, cat şi în poezia şi
proza autorului.
În Tempora…, spre exemplu, naratorul observă pasiv şi relatează
transformarea radicală a individului, în cazul de faţă a tânărului Coriolan
Drăgănescu, care din voce a studenţimii ridicate împotriva nedreptăţilor cu care se
confruntau tinerii vremii, în stare să fie bătut pentru a spune ce are de spus,
devine reprezentant al regimului şi asupritor al tinerimii – un ,,neruşinat inspector
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poliţist”, o ,,canalie ordinară”, un ,,mişel fără ruşine”, un ,,sălbatic zbir şi călău
antropofag”17.
Să nu uităm că, la scurt timp după moartea marelui dramaturg, ia naştere
modernismul românesc, apărut tardiv, ca de obicei, în încercarea disperată a
literaturii române de a se sincroniza cu marile literaturi ale lumii. Totuşi, perioada
comunistă reprezintă un nou obstacol, limitările drastice ale regimului
nepermiţând dezvoltarea normală a literaturii. Astfel, în anii ’60, când Pynchon
debuta cu romanul V, contextul politic din România era unul complet diferit de cel
în care activa autorul american.
La fel ca I. L. Caragiale, Thomas Pynchon promovează un umor poate chiar
mai agresiv, în care problema moralităţii nici nu mai apare. Vocabularul lui
Pynchon este de asemenea unul diferit, fiind bogat în termeni de argou şi jargon,
lucru care îi conferă autenticitate universului autorului american, care ar prezenta
un aer mult prea artificial dacă se adopta folosirea unui limbaj intenţionat îngrijit.
Pynchon intră şi el în categoria adepţilor ,,umorului entropic”. Patrick O’Neill, cel
care a propus denumirea de ,,umor entropic”, remarcă scopul adânc al umorului
negru: Black humour ,,allows us to envisage the facelessness of the void and yet be
able to laugh rather than despair. Entropic humour, which in the end is seen to be
simply an intensification of the disturbing dynamics common to all humour,
comes in many shapes and forms, and our laughter may contain many degrees of
bitterness and hollowness, mirthlessness and parody and pain, but in the end – we
do laugh, and while we laugh there’s hope.”18
Afirmaţia se aplică foarte bine şi în cazul celor doi autori discutaţi aici,
unde abandonarea oricărui vis de îndreptare morală a lumii prin intermediul
literaturii duce la o viziune originală, pură, transmisă cu ajutorul unui narator
detaşat, care urmăreşte mereu sublinierea aspectelor comice din situaţiile
prezentate, deşi uneori tragicul pare a fi mai aproape.
În Repausul dominical trecerea de la ordine la dezordine este foarte rapidă,
lăsând impresia unei evoluţii fireşti. La fel se întâmplă şi cu procesul invers.
Cetăţeanul care ,,şade jos pe marginea trotuarului şi nu vrea să se scoale, cu toate
insistenţele sergentului”, îşi revine rapid după o ciorbă de burtă. La scurt timp
după recuperare, noul amic apare ,,spălat şi dichisit, cât s-a putut mai bine”,
pregătit pentru o zi la atelier (unde e chiar şef de echipă). Detaşarea naratorului şi
integrarea sa perfectă în această decădere din finalul de săptămână îi oferă
acestuia credibilitate, dând naştere, în acelaşi timp, unui umor pur, lipsit de orice
intenţie moralizatoare. Revenirea culegătorului este surprinzătoare, atât pentru
narator, cât şi pentru cititor. Totuşi, naratorul nu problematizează aproape deloc
Pentru citatele din proza lui I. L. Caragiale am folosit ediţia: Momente, schiţe, amintiri, Bucureşti,
Editura Minerva, 1908.
18 Idem, ibidem, p. 100.
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aici, fiind vorba doar de o evoluţie naturală a firescului, firescul dominical lăsând
loc firescului din restul săptămânii. Mai mult, naratorul pare a admira capacitatea
aceasta de metamorfozare imediată a amicului care, dintr-un individ întins pe
marginea şoselei, ca urmare a excesului, devine unul responsabil, conştient de
importanţa reintegrării în ritmul impus de societate.
Desigur, în cazul scriitorului american, contextul istoric era unul cu totul
diferit. Aflaţi în căutarea unor elemente originale, postmoderniştii trebuiau să
impună teme noi, mai atractive, prin care să arate că această nouă perioadă din
literatură era, de fapt, o eră a progresului, care lăsa în urmă un modernism ce
schimbase semnificativ modul în care romanul este văzut, atât de autori, cât şi de
cititori. Autorul postmodernist nu putea scrie un bildungsroman, aşteptându-se la
un mare succes instant. Standardele fuseseră ridicate şi noii autori trebuiau să
creeze opere pe măsură.
O constantă frică exista în minţile cetăţenilor americani în acei ani ai
războiului rece, cu toţii fiind conştienţi că soarta nu era de fapt în mâna lor, ci în
cea a liderilor lor. Pericolul unui atac nuclear a fost mereu prezent, dar, din fericire
pentru Statele Unite, singurele bombe nucleare ce au explodat pe teritoriul nordamerican au fost cele testate de aceştia în zone nepopulate ca Deşertul Nevada,
unde, într-o vreme, oamenii plăteau pentru a asista, de la o distanţă sigură, la
detonarea unei bombe.
Totuşi, remarcabil este că în literatura americană au apărut foarte mulţi
scriitori în acea perioadă, printre care îi putem aminti pe Thomas Pynchon,
Cormac McCarthy, Kurt Vonnegut sau Philip Roth. În ultimul său roman, Inherent
Vice, publicat în 2009, Thomas Pynchon vorbeşte de acel univers bizar al anilor ’60.
Romanul este unul poliţist, acţiunea desfăşurându-se în California. La începutul
romanului, personajul principal, Larry „Doc” Sportello, care lucrează ca detectiv
privat, este informat de o fostă iubită a sa, Shasta, că un prieten al acesteia, omul
de afaceri Mickey Wolfmann, este în pericol, soţia acestuia, Sloane, împreună cu
un prieten al acesteia, Riggs, punând la cale internarea lui Mickey într-o clinică
pentru boli mentale, pentru a pune mâna pe banii săi. În scurt timp, Mickey şi
Shasta sunt daţi dispăruţi şi se porneşte o anchetă, atât din partea poliţiei, cât şi
din partea lui Doc, romanul prezentând desfăşurarea anchetei detectivului. Cazul
este unul deosebit de interesant, perfect pentru boemul detectiv. Multe obstacole
apar în calea sa, cel mai mare dintre ele fiind el însuşi, Doc nefiind un detectiv
clasic, drogându-se oricând are ocazia şi ducând un stil de viaţă deosebit de boem.
Într-o discuţie cu un prieten, Fritz, este ilustrată foarte bine această problemă a
,,universurilor paralele”, care fac investigaţia mai dificilă:
„«Gahhh!»
«Good shit, ain’t it», Fritz handing back a smoldering roach in a roach clip, all that
was left of what they’d been smoking.
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«Define good», Doc muttered. «I am like, overthinking myself into brainfreeze,
here.»
Fritz chuckled at length. «Yeah, PIs should really stay away from drugs, all ‘em
alternate universes just make the job that much more complicated.»
«But what about Sherlock Holmes, he did coke all the time, man, it helped him
solve cases.»
«Yeah but he… was not real?»
«What. Sherlock Holmes was –»
«He’s a made-up character in a bunch of stories, Doc.»
«Wh – Naw. No, he’s real. He lives at this real address in London. Well, maybe not
anymore, it was years ago, he has to be dead by now.»
«Come on, let’s go over to Zucky’s, I don’t know about you, but I’ve suddenly got
this, what Cheech and Chong might call matzo-ball jones?»”19
Nu toate personajele din roman dau dovadă, însă, de această atitudine
boemă. Poliţistul suedez, pe care Doc îl numeşte Bigfoot, pentru prostul său obicei
de a-i sparge uşa de la casă cu piciorul, este personajul deja plictisit de toată acea
generaţie a anilor ’60, plictisit de toţi acei “hippies”, părând a fi o imagine
refractată a societăţii moralizatoare. Totuşi, Doc îl suspectează pe Bigfoot de
treburi murdare, refuzând astfel în multe rânduri să meargă la poliţie pentru a
prezenta dovezile adunate. La fel ca în cazul altor romane poliţiste, misterul joacă
un rol cheie, povestea căutătorului de adevăr de aici fiind parcă mai apropiată de
cea a lui Erik Lönnrot, din Moartea şi busola lui Borges, decât cea a detectivilor
clasici. Frecvent, cititorul sau spectatorul este obişnuit cu metodele complexe prin
care detectivi ca Sherlock Holmes sau Hercule Poirot, care au migrat cu succes din
literatură în cinematografie, îşi rezolvă cazurile, aducând, astfel, un nivel ridicat al
aşteptărilor. Modul captivant în care se strâng dovezile, multe din ele aparent
banale pentru cititorul mirat, şi modul specific în care fiecare detectiv reuşeşte să
pună toate lucrurile cap la cap duc la rezolvarea unui mister ce părea imposibil
pentru poliţişti.
O intuiţie supraumană îl ghidează pe detectiv, mereu îndreptându-l în
direcţia bună şi ajutându-l să caute în locurile potrivite. Legăturile dintre
personaje prind contur în mintea detectivului, iar aceasta duce la prezentarea unei
variante posibile şi, de cele mai multe ori, corecte, a celor întâmplate în timpul
crimei. În cele mai multe cazuri, detectivul va fi capabil să relateze şi toate detaliile
importante legate de infracţiune, astfel încât cititorul, mereu captivat în timpul
lecturii, rămâne, după terminarea romanului, fără nicio întrebare. Misterul, care
era la un moment dat atât de viu în mintea cititorului, este efectiv secat de
prezentarea soluţiei atotcuprinzătoare şi corecte. Tot acest mecanism complex
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duce la anumite aşteptări din partea celor care caută adevărul într-o astfel de
poveste, fie că este vorba de cititor, de personajele care aşteaptă un răspuns din
partea detectivului sau chiar de personajul aflat în rolul detectivului. Cititorul unei
astfel de poveşti este unul comod, care doreşte să fie captivat şi plimbat prin
diverse ipoteze în timpul derulării acţiunii, dar care are nevoie de acel răspuns
corect din final, livrat împreună cu ilustrarea conexiunilor reale existente între
personaje. Chiar detectivul cade uneori în această capcană, căutând o rezolvare
complexă şi ignorând unele detalii simple. Acesta este cazul lui Erik Lönnrot, al
prefectului G al lui Edgar Allan Poe (personaj care este ajutat însă de Auguste
Dupin) şi, aparent, este şi cazul lui Doc.
Lipsa sa constantă de stabilitate, dar şi impresia că exista pericole care îl
pândesc la tot pasul îl transformă pe Doc într-un personaj paranoic, dar, în acelaşi
timp, simpatic. Chiar şi ţigările pe care le fumează Doc indică această dezorientare
a sa. Romanul desfăşurându-se în California anilor ’60, putem vorbi de o perioadă
în care cei care vor să fumeze, pot fuma aproape orice, beneficiind de libertatea
acelor ani. Totuşi, chiar dacă nu refuză droguri atunci când i se oferă, Doc
fumează ţigări mentolate, ,,Kool”, un brand care avea ca ţintă ,,the sophisticated
man”. Mereu dezorientat şi cu o memorie ,,de drogat”, care îl dezamăgeşte de
multe ori, Doc reuşeşte totuşi să facă progrese semnificative în ancheta sa.
Dar ce ne face sa râdem de fapt în cartea lui Pynchon, şi nu numai? Arthur
Schopenhauer, în volumul Die Welt als Wille und Vorstellung, spune că ,,Râsul nu
este niciodată altceva decât lipsa de potrivire – constatată brusc – dintre un
concept şi obiectele reale pe care le-a sugerat, în orice mod de a fi, iar râsul constă
tocmai în exprimarea acestui contrast.”20 Această discrepanţă este destul de
evidentă în cazul nostru, între detectivul clasic şi Doc, dar şi între romanul poliţist
clasic şi acest roman. Sunt însă două tipuri de umor care pot fi remarcate aici:
umorul episodic, întâlnit des în situaţiile comice apărute în timpul derulării
acţiunii, dar şi umorul din final, stârnit de o înşelare a aşteptărilor cititorilor deja
familiarizaţi cu lucrările lui Pynchon.
Doc nu este un martir, el este mai aproape de Falstaff decât de Don
Quijote. Singurele lucruri pe care le au în comun detectivul american şi picaroul
spaniol sunt dorinţa de a porni într-o călătorie plină de pericole, drumul lor, chiar
mai periculos, prin nişte labirinturi mentale complicate, dar şi umorul generat de
acţiunile lor. La fel ca Falstaff însă, Doc pune de multe ori bunăstarea sa pe primul
plan, lăsând ancheta pe al doilea.
Revenind la labirintul mental al lui Doc, de remarcat este incredibila
capacitate arhitecturală în acest domeniu a lui Pynchon, care reuşeşte să creeze un
personaj deosebit de interesant şi, în acelaşi timp, realist din acest punct de vedere.
Arthur Schopenhauer, Lumea ca voinţă şi reprezentare, Vol. I, Traducere de Emilia Dolcu, Viorel
Dumitraşcu, Gheorghe Puiu, Iaşi, Editura Moldova, 1995, p. 74.
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Cele mai multe indicii găsite de Doc duc la un singur nume, the Golden Fang
(Caninul de Aur). Prima dată când aude de Golden Fang, acesta este numele unui
vas care transportă arme şi droguri, lui Doc recomandându-i-se însă să stea
departe de acel vas. Mai apoi, îşi aminteşte de o întâmplare hazlie din tinereţe,
când, împreună cu Shasta, neştiind de unde să facă rost de droguri, reuşesc să afle
totuşi, de la o placă de surf, o adresă în acest sens. Când ajung la acea adresă, însă,
Doc şi Shasta nu găsesc decât o groapă, realizând că placa magică de surf i-a
păcălit. Întorcându-se acum în acel loc, Doc realizează că groapa a dispărut şi că în
locul ei a apărut o clădire deţinută de Golden Fang Enterprises. Chiar şi institutul
de boli mentale în care Doc ştia că Sloane dorea să-l interneze pe Mickey avea
numele de Chryskylodon, detectivul aflând de la un prieten că numele acestei
instituţii provine din greacă, unde ar însemna Golden Fang. În acest moment, Doc
începe să creadă că la mijloc există o conspiraţie.
Partea cea mai amuzantă a romanului, însă, este chiar finalul, care, contrar
tuturor aşteptărilor, este un final fericit. La capătul unei aventuri pline de pericole,
Doc reuşeşte să rezolve misterul, eliberându-l pe Coy Harligen (care era prins în
reţeaua celor de la Golden Fang) şi scăpându-l de orice obligaţie faţă de Golden
Fang. Coy se întoarce la familia sa şi Doc o reîntâlneşte pe Shasta.
Cei care ar citi Inherent Vice fără să fi citit vreo altă carte a lui Pynchon ar
putea ajunge la o concluzie înşelătoare. Pentru cei deja familiarizaţi cu scrierile
autorului american, acest roman vine ca o surpriză, fiind mult mai accesibil decât
scrierile precedente ale lui Pynchon.
Aici consider că este punctul maxim al umorului lui Pynchon, existând
într-adevăr o mare discrepanţă între aşteptările cititorilor şi romanul propriu-zis.
După citirea unor romane ca The Crying of Lot 49, Gravity’s Rainbow sau
Mason&Dixon, rămânem oarecum perplecşi după lecturarea romanului Inherent
Vice, chiar dacă trebuie remarcat că umorul stârnit de această discrepanţă
compensează orice înşelare a aşteptărilor. Chiar şi afirmaţia pe care o făceam mai
devreme, conform căreia entropia din universul lui Pynchon tinde spre un maxim,
se dovedeşte a fi neadevărată. Acesta fiind ultimul roman al autorului american,
nivelul entropiei ar trebui sa fie mai ridicat decât în scrierile precedente, lucru care
nu este valabil aici, entropia stagnând sau chiar scăzând.
În concluzie, consider că tipul de umor ales de Ion Luca Caragiale este
principala cauză a actualităţii operelor sale, chiar şi cei mai mari umorişti
contemporani, ca Thomas Pynchon, utilizând aceleaşi tehnici. Umorul este un
viciu necesar al oricăruia dintre noi, scopul lui Caragiale şi Pynchon fiind similar
celui urmărit de Shakespeare prin Falstaff, care la mai mult de 500 de ani de la
apariţia pe scena literaturii încă mai stârneşte zâmbete pe feţele tuturor. Vorbind
de acest scop, în cazul lui Falstaff, Bradley afirma: ,,And, therefore, we praise him,
we laud him, for he offends none but the virtuous, and denies that life is real or
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life is earnest, and delivers us from the apprehension of such nightmares, and lifts
us into the atmosphere of perfect freedom.”21
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LAURA ARDELEANU
RÂSUL BERGSONIAN ŞI COMICUL CARAGIALESC

Ființa umană, pentru a-și merita și a-și dovedi în același timp atributul de
esens humana, trebuie să prezinte anumite trăsături specifice prin care s-a definit
progresiv, încă de la originile sale. De la homo erectus, homo faber și homo artifex,
ființa antropică a ajuns să primească și alte caracteristici precum homo loquans (prin
aceasta deosebindu-se de acele ființe animate care însă nu au un limbaj articulat –
ca, de pildă, animalele), homo oeconomicus (de la expresia din limba greacă
οἰκουμένη γῆ „spațiu/ pământ locuit”, οἰκέω „a locui”), homo adorans sau homo
religiosus (expresii care stabilesc o legătură între ființa umană, materială și
spirituală deopotrivă, și realitatea unică, imuabilă, transcendentă omului și pe care
omul o venerează – adorat. Mai mult, însuși termenul de religio atrage atenția
asupra relației dintre imanent și transcendent: religo e un derivat al verbului ligo I.
„a lega, a uni”, prefixul re- arătând repetarea acțiunii verbului ligare, deci reluarea
– ciclică, după cum susțin și istoricii religiilor – legăturii dintre om și divinitate
prin intermediul riturilor).
De asemenea, omul s-a definit și prin atributul de zóon politikón sau homo
politicus (lat.), prin aceasta, el devenind un socius „asociat” al celor de lângă el,
co-abitanți ai aceluiași polis sau civitas. Astfel, dacă homo religiosus e omul ce se
raportează la transcendent, zoon politikon va fi cel ce caută bunăstarea societății
imediate în care el viețuiește. Acest atribut este, dacă vreți, un corespondent al lui
homo viator (ambii situați pe același plan, al imanentului), cel de-al doilea aspect
definind omul ca peregrin, ca și călător pe acest pământ (lat. via „cale” – i.e. el are
de străbătut o cale, viața, iar această cale îl conduce spre o certă destinație al cărei
specific îl poate intui, îl poate cunoaște într-o oarecare măsură, însă nu va ajunge
acolo decât atunci când a străbătut întregul drum inițiatic).
Pe lângă aceste atribute, o lucrare celebră a lui Johan Huizinga1 îl definește
pe om ca homo ludens „jucător/ care se joacă”). Huizinga e de părere că jocul e
elementul primordial al culturii, astfel diverse manifestări precum ritul religios
sau competițiile, ca, spre exemplu, olimpiadele grecești, nu sunt decât
formalizarea unor manifestări ludice. Iar dacă tot am ajuns în acest punct, vom
aduce în discuție două vechi specii literare ale genului dramatic, și anume
comedia și tragedia. După cum o dovedește și originea greacă a celor doi termeni,
ambele specii își au originea în sectorul – numit la modul obișnuit – religios.
Vezi Johan Huizinga, Homo ludens – Încercare de determinare a elementului ludic al culturii, Traducere
din olandeză de H. R. Radian, cuvânt înainte de Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Editura Humanitas,
2003.
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Ambele provin din anumite rituri agrare, organizate în cinstea zeului Dionysos,
zeu al vegetației și care aveau ca scop sporirea fertilității pământului. Fie că
vorbim despre dimensiunea religioasă, originară a celor două manifestări, fie că ne
referim la caracterul lor ulterior, literar, atât tragedia, cât și comedia se acordă
viziunii lui Huizinga, conform căreia, înainte chiar de a deveni rituri, ele nu erau
decât niște comportamente ludice ale celor dintâi oameni ce încercau să înțeleagă
universul imediat și proprietățile după care acesta funcționează.
Bineînțeles, legat de aspectul ludic al comportamentului uman, vom aduce
în discuție un alt atribut omenesc, și anume funcția râsului. Prin aceasta, omul s-a
definit drept homo ridens, „omul care râde”. Din cele consemnate până acum,
putem spune că anumite comportamente umane sunt instinctuale, provenind
dintr-o anumită tendință atât interioară, cât și exterioară (spre exemplu, acea
religio, legătură a omului cu realitatea care îl transcende, e o presiune exercitată
asupra ființei umane din exterior, însă ea își are corespondentul în interiorul
omului). Însă, întrucât ființa omenească e dotată cu rațiune, imaginație și
creativitate, există suficiente manifestări sau activități săvârșite în anumite
scopuri. De exemplu, sărbătorile Marilor Dionisii, organizate în cinstea zeului
despre care am mai vorbit, se realizau cu scopul precis de a se spori fertilitatea
pământului și, prin urmare, de a se îmbogăți recolta. Iar dacă sentimentul religios
e o manifestare inconștientă, involuntară, concretizată însă prin rit, și în ceea ce-l
privește pe homo ridens ne vom pune întrebarea: în ce măsură râsul e o expresie
involuntară, instinctuală sau e ceva ce apare conștient, ba chiar poate fi provocat
voluntar?
Spre a răspunde acestei întrebări, vom face recurs la lucrarea unui foarte
important filosof francez, Henri Bergson, a cărui gândire a exercitat o puternică
influenţă la finele secolului al XIX-lea şi în prima parte a veacului trecut. El
considera că intuiția și trăirea imediată sunt mai relevante decât raționalul și
cercetarea (științifică) spre a cunoaște și a înțelege realitatea. Bergson a scris un
eseu despre funcția râsului, tradus în limba română cu titlul Teoria râsului, în care,
bineînțeles, a explicitat dimensiunea instinctuală, naturală a acestei funcții și a
explicat care sunt factorii care se află în străfundurile rizibilului: „Ce înseamnă
râsul? Ce se află în străfundul rizibilului?”2. Nu de puține ori, el stabilește
automatismul anumitor manifestări drept cauza principală a comicului,
automatismul, mecanicitatea unei acțiuni fiind deci ceva ce nu poate fi controlat,
dar nici provocat într-adins. Un exemplu în acest sens e ticul verbal sau
comportamental: „Iată, de exemplu, la un orator, gestul care rivalizează cu vorba.
[...] O anumită mișcare a brațului sau a capului, întotdeauna aceeași, mi se pare că
revine periodic. Dacă eu o remarc, [...], dacă eu o aștept să revină și ea se întâmplă
Henri Bergson, Teoria râsului, Ediţia a 2-a, traducere de Silviu Lupașcu, studiu introductiv de Ștefan
Afloroaei, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 25.
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atunci când o aștept, voi râde involuntar. [...] este automatism instalat în viață și
imitând viața.”3
Tot spre a susține caracterul involuntar, automatic al râsului, Bergson
recurge și la alte argumente susținute prin exemple convingătoare. „Ceea ce este
rizibil [...] este o anumită rigiditate de ordin mecanic, acolo unde am vrea să găsim
suplețea atentă și flexibilitatea vie a unei persoane. [...] Comicul este deci
accidental.”4, spune Bergson. Iar această concluzie derivă dintr-un exemplu
grăitor: „Un om aleargă pe stradă, se împiedică și cade: trecătorii râd. N-am râde
de el, cred, dacă am fi în stare să presupunem că printr-o fantezie subită s-a decis
el însuși să se culce la pământ. Râdem de cel care s-a culcat în mod involuntar. Nu
este, deci, schimbarea sa bruscă de atitudine cea care determină râsul, ci ceea ce
este involuntar în schimbarea produsă, stângăcia sa.”5
Aceste considerații ale lui Henri Bergson pot fi foarte bine aplicate la
operele de comedie ale unor diverși autori. Bineînțeles, filosoful francez însuși
recurge la exemple preluate din literatura universală. Astfel, întâlnim pomenite
sau citate diverse situații din autori renascentiști sau clasici, cum ar fi Shakespeare,
Cervantes cu Don Quijote al său, Molière sau La Bruyère și alții. Însă, pentru
literatura română, poate cel mai interesant aspect ar fi să îl situăm pe Ion Luca
Caragiale în rândul acestor autori amintiți chiar de Bergson și să vedem în ce
măsură personajele schițelor, nuvelelor și comediilor sale se acordă conceptului de
homines ridentes așa cum l-a considerat Henri Bergson.
Ca o însușire generală aplicată tuturor operelor caragialești, considerăm că
personajele operelor marelui clasic român sunt mai degrabă niște homines risu
decât homines ridentes, adică niște oameni de care se râde, nu care râd. Justificarea
acestui punct de vedere rezidă în inconștiența cu care sunt săvârșite anumite
acțiuni. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie celebrul discurs al lui Nae
Cațavencu din comedia O scrisoare pierdută. Comicul acestui discurs contradictoriu
și intermitent e cu atât mai savuros, cu cât e dublat, pe de o parte, de
impetuozitatea oratorului, iar de pe altă parte, de vacarmul publicului.
„CAȚAVENCU: Soțietatea noastră are de scop să încurajeze industria română,
pentru că, dați-mi voie să spui, din punct de vedere economic, stăm rău...
GRUPUL (aplauze): Bravo! CAȚAVENCU: Industria română e admirabilă, e
sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. […] GRUPUL: Bravo! (Aplauze
entuziaste).”6

Idem, ibidem, p. 42-43.
Idem, ibidem, p. 30.
5 Idem, ibidem, p. 29-30.
6 I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută – teatru, Prefață de Șerban Cioculescu, București, Editura
Minerva, 1971, p. 163.
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Observăm că nici grupul susținător al lui Cațavencu, nici opoziția, nici
însuși președintele adunării, Zaharia Trahanache, nu sesizează contradicția de
termeni, ca să o corecteze într-un anumit fel. Cu toții se complac de fapt în aceeași
ignoranță ce se manifestă la toate nivelurile – al limbii, al gândirii și chiar al
comportamentului.
Însă greșelile de exprimare și vorbire în limba română se justifică într-o
societate în care nici măcar școala nu face eforturi spre a-i învăța pe elevi să
folosească forma corectă a cuvintelor. Un fragment dintr-o schiță a lui Caragiale
ilustrează foarte bine această situație. Este vorba despre Școala română, mai precis,
partea referitoare la „Ora de limba română”, în care un profesor îi cere unui elev
să precizeze valoarea morfologică a cuvântului „musai”. Copilul știe că acesta e un
verb, însă aspectul comic al dialogului e legat de stâlcirea cuvintelor românești
realizată chiar de profesorul de română: „băieții și băietele musai să ștuduiască, ca
mai apoi să cuvinke româneașke în limba lor makernă pură...”7.
Pornind de aici, vom aduce în discuție bine-cunoscutul raport gândire –
limbaj – comportament, raport sub care sunt luate în considerare manifestările
umane din străfundurile lor până în planul cel mai concret. Așadar, de vreme ce
gândirea este viciată, tot ceea ce emerge dintr-însa va fi la fel de corupt. Prin
urmare, avem de-a face cu o mentalitate degradată, ale cărei valori sunt
răsturnate. Nu mai primează verticalitatea gândirii, ci bunul-plac și comoditatea.
Lumea nu mai face efortul de a se acorda supremului sau idealului, locul acestora
fiind preluat de interesul imediat și egoist. Comedia O scrisoare pierdută, amintită
mai sus, e poate cea mai relevantă pildă în acest sens, fiind și una dintre cele mai
cunoscute opere ale autorului. Șantajul lui Cațavencu relativ la descoperirea unei
dovezi autentice a relației extra-conjugale dintre prefectul județului și soția
„prezidentului” a nenumărate „comitete și comiții”8, naivitatea și încrederea oarbă
a „prezidentului” în prietenul său, prefectul, precum și coincidența situației în
care a fost implicat Agamemnon Dandanache, alesul partidului aflat la putere,
toate acestea dovedesc pe deplin denaturarea valorilor pe care se baza un stat în
vremuri străvechi.
Prin urmare, rolul categoric pe care îl joacă fatum-ul în universul
caragialesc e îndreptățit. Nesiguranța specifică unei societăți care și-a pierdut
reperele aruncă fiecare frustrare sau inconveniență în brațele unui destin orb, în
fața căruia ființa umană e neputincioasă. Spre exemplu, în schița Tren de plăcere,
există foarte multe momente în care se precizează clar cine e responsabilul
întâlnirilor și despărțirilor: „fatalitatea” („Fatalitate! La otel Mazăre i se spune că
n-a fost odaie goală și că a trimes-o pe jupâneasă la otel Manolescu, devale. […] La
7 Idem, Schițe și amintiri, vol. II Lanțul slăbiciunilor, Ediţia a 2-a, prefaţă şi tabel cronologic de Ştefan
Cazimir, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 143.
8 Idem, O scrisoare pierdută – teatru, ed. cit., p. 95.

220

Manolescu, iar fatalitate! […] Fatalitate! Madam Georgescu lipsește de pe bancă.
D. Georgescu lasă un moment pe puiul […] să se odihnească pe bancă. […]
Se-ntoarce să ia pe puiul. […] Fatalitate! Puiul lipsește.”9).
Un alt caz situat sub semnul aceluiași fatum implacabil e întâlnit în nuvela
Două loturi. Subiectul, probabil, este deja binecunoscut – funcționarul Lefter
Popescu pare să fi câștigat două sume ridicate, în urma extragerilor la loterie.
Biletele pe care e înscris câștigul însă nu sunt de găsit în toată casa, d-l Popescu
urmând să le caute în casa unor țigănci dintre care una ar fi posesoarea fericitului
câștig. Deși, împreună cu doi reprezentanții ai autorităților, ia cu asalt locuința
respectivelor femei, nu află nimic. Totuși, destinul nu îl privează de găsirea celor
două bilete, ci, întrucât s-a zbătut să le caute biletele, le-a aflat în cele din urmă
într-un dosar, la serviciu. Însă entuziasmul funcționarului nu a durat mult, fiindcă
cele două câștiguri erau inversate („– N-aveți listele oficiale?/ – Ba da, iată-le / –
Mă rog, zice d. Lefter cu vorbă respicată, Avem odată: zero-șapte-zeci-și-șase-demii-trei-sute-opt-zeci-și-patru Universitate Constanţa./ – Nu, răspunde bancherul:
una-sută-și-nouă-mii-cinci-sute-două-zeci./ – Dă-mi voie, nu mă-ncurca: una sutăși-nouă-mii-cinci-sute-două-zeci - București-Astronomie. / - Ba, pardon, zice
bancherul... București-Astronomie zero-șapte-zeci-și-șase-de-mii-trei-sute-optzeci-și-patru. […] Uite ce e, stimabile: v-ați înșelat. Și iacă de unde provine...
Dumneata ai... Ciudat lucru, ce-i drept... Cum s-a întâmplat!... Al dracului!...
Dumneata ai la una tocmai numărul care a câștigat la cealaltă și... / - Și ce? / - ... și
viceversa.”10).
În majoritatea momentelor nuvelei, asistăm la o trecere foarte bruscă
dinspre climax spre anticlimax și înapoi. La început, există acea tensiune a lui
Lefter Popescu, cauzată de faptul că nu reușește să dea de bilete. Această
încordare se eliberează prin violență, manifestată asupra soției și în casa
„chivuțelor”. Agresivitatea sa însă e contracarată de o profundă uimire și
satisfacție, în momentul în care descoperă în sertarul biroului său cele două bilete
mult râvnite. Ajuns în acest punct, orgoliul său nu mai cunoaște margini, așa că își
înaintează ostentativ demisia. Dar nici această stare de mândrie nu rămâne fără
răsplată, întrucât, odată ajuns la loterie, află că sumele erau inversate, situație care
îi produce mai mult decât o simplă dezamăgire – o scârbă la adresa societății:
„Vice-versa! Nu se poate, domnule! peste poate! Vice-versa! Asta-i șarlatanie, mănțelegi! Vă-nvăț eu minte pe d-voastră să umblați d-acu-ncolo cu infamii, și să vă
bateți joc de oameni, fiindcă este o exploatare și nu vă mai săturați ca vampirii,

Idem, Schițe și amintiri, vol. I, Căldură mare, Ediţia a 2-a, prefaţă şi tabel cronologic de Ştefan
Cazimir, Bucureşti, Editura Minerva,1972, p. 250-251.
10 Idem, Momente – momente, schiţe, amintiri, vol. I, Ediţie, prefaţă, cronologie de Ion Vartic, notă
asupra ediţiei de Mariana Vartic, Bucureşti, Editura Minerva, 2002, p. 109-110.
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pierzând toată sudoarea fiecare om onest, deoarece se-ncrede orbește-n mofturile
d-voastră […] da! să ne revoltăm! Așa să știți: proști! proști! proști!”11.
Cazul lui Lefter Popescu e un exemplu ilustrativ pentru acei oameni care
caută câștiguri imense, obținute cu efort minim. Se știe însă că, pentru ca soarta să
îți fie favorabilă, e nevoie de multă muncă și sacrificiu. Lui Lefter Popescu însă
acești termeni îi sunt străini. El îndrăznește să promită părți din câștigurile sale
căpitanului și comisarului care l-au ajutat să asalteze locuința „chivuțelor” și, mai
mult, îşi înaintează fără nicio sfială demisia, fiind sigur că nu mai are nevoie de
salariul care, în comparație cu câștigurile de la loterie, e infim.
Avem de-a face, prin urmare, cu un alt aspect important al operelor lui
Caragiale, și anume cu viciul. În nuvela Două loturi, întâlnim manifestate acestuia
la nivelul protagonistului, luând forma ignoranței și neseriozităţii (cu care își
tratează locul de muncă), a violenței, a orgoliului și a lipsei de responsabilitate.
Aceasta din urmă reprezintă un aspect foarte ilustrativ și pentru Maria Popescu
din schița Vizită. Această operă prezintă în prima pagină o adevărată teză
susținută de doamna Popescu („– Să-ți spun drept, cât era Ionel mititel, mai
mergea; acu, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup eu de el; trebuie să-i
fac educația. Și nu știți dv. bărbații cât timp îi ia unei femei educația unui copil,
mai ales când mama nu vrea să-l lase fără educație!”12). Însă neastâmpărul și
obrăznicia copilului, alături de replicile fără autoritate ale mamei („dacă te-aprinzi,
moare mama. Vrei să moară mama?”13), nu confirmă deloc respectiva „teză”.
Dimpotrivă, ne situăm mai degrabă în fața unei răsturnări de situație, generatoare
de un comic savuros.
Totuși, în ceea ce privește viciile umane, fiecare personaj al lui Caragiale
reprezintă mai degrabă un cumul de defecte decât întruparea unui anumit defect,
așa cum se întâmpla în teatrul antic, spre pildă la Plautus, sau în teatrul clasic, al
lui Molière, unde se putea pune semnul egalității între personaj și viciul pe care îl
reprezintă. Deși, mai ales în comediile lui Caragiale, putem regăsi anumite
tipologii umane (spre exemplu, Zoe Trahanache reprezintă femeia adulterină, la
fel ca Veta, soția lui Jupân Dumitrache din O noapte furtunoasă), fiecărui personaj
caragialesc i se mai pot atașa multe alte însușiri, datorită caracterului lor complex.
De fapt, de multe ori, tocmai această complexitate e cea care stârneşte râsul, mai
ales atunci când personajele se comportă de-a dreptul contradictoriu. În O scrisoare
pierdută, spre exemplu, asistăm la câteva scene exagerate din partea Zoei
Trahanache – aceasta țipă, leșină, amenință, deși, în realitate, ea e adevărata
conducătoare a partidului. Exagerările sale însă, dincolo de a fi considerate simple
instincte, trebuie puse în legătură cu ceea ce se credea de către contemporanii lui
Idem, ibidem, p. 110.
Idem, Schițe și amintiri, vol. II, Lanțul slăbiciunilor, ed. cit., p. 11.
13 Idem, ibidem, p. 12.
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Caragiale a fi specific feminin. Tocmai aceste leșinuri și ieșiri din fire denotau
sensibilitatea femeilor, ca atare, Zoe a încercat să se acorde „naturii” sale. Însă,
chiar în acest raport dintre sensibilitate și influență rezidă câteva dintre cele mai
semnificative secvențe în care se manifestă comicul. E ceea ce Bergson numește
„mecanism suprapus vieții”14 sau, în alt loc, „automatism instalat în viață și
imitând viața”15. Avem de-a face, așadar, cu un comportament artificial, în spatele
căruia se află dorința de a atrage atenția, dar și una din „armele” prin care se
impune personajul feminin.
În rândul cititorilor, manifestarea artificială nu doar că stârnește râsul, dar
totodată reprezintă un imperativ adresat individului și societății de a face tot
posibilul să își afle identitatea proprie și să trăiască în acord cu ea, fără a mai fi
nevoie să imite clișee de comportament sau însușiri nepotrivite. Și, după cum
susține același filosof francez, în lucrarea citată, „nu începem să devenim imitabili
decât acolo unde încetăm să fim noi înșine.”16, iar atunci când devenim imitabili –
se înțelege – devenim comici (în ochii celor din jur, care încearcă să își găsească
sau să își păstreze verticalitatea). Tocmai de aceea personajele lui Caragiale sunt
mai curând niște homines risu decât niște homines ridentes (oameni de care se râde,
nu oameni care râd), fiindcă ele se complac în cercul vicios al unei existențe
mediocre, specifice unei comunități ale cărei valori sunt răsturnate și pe care
lumea le privește în oglindă. Situațiile nefirești, absurde, deci comice, în care sunt
implicate personajele nu fac decât să confirme faptul că, înainte de toate, „în
străfundurile rizibilului” se află automatismul și rigiditatea vieții, nicidecum
naturalețea și suplețea cu care evenimentele rezultă unele din altele.
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LUCA MIXICH
HIBRIDIZAREA PSIHOLOGICULUI CU SOCIALUL
ÎN DRAMA NĂPASTA

Pentru Caragiale, anul 1889 marchează o reorientare a acestuia în plan
estetic, după o perioadă de „tăcere literară” autoimpusă, de aproximativ patru ani.
Unii critici consideră că evenimentul care l-a determinat pe Caragiale să-şi reia
activitatea literară este dat de dispariţia în nefiinţă a lui Eminescu, prilej cu care va
scrie articolul În Nirvana, apărut în publicaţia „Constituţionalul” (din 20 iunie
1899). Scriitorul din Haimanale revine în anul 1899 cu nuvela O făclie de Paşte,
primul text care marchează noua etapă din creaţia caragialiană, iar alte opere, cum
ar fi drama Năpasta (din anul 1890) sau nuvela Păcat (apărută în anul 1892)
continuă să ne arate un „alt” Caragiale, o altă „faţă” a acestui versatil scriitor,
necunoscută nici cititorilor şi nici criticilor acelor timpuri.
Oamenii de litere ai acelor vremuri au încercat să găsească o explicaţie
pentru această bruscă schimbare de atitudine şi percepţie a lui Caragiale, reflectată
în opera sa literară; de exemplu, Constantin Dobrogeanu-Gherea vede în această
nouă atitudine a lui Caragiale o încercare a acestuia de a înşela aşteptările
publicului, oferindu-i ceva total diferit de satirele sociale si politice bine cunoscute,
ducându-l într-o zonă mult mai întunecată şi tensionată: „Dar un talent însemnat
scapă de prevederile noastre, şi pe când toţi se aşteptau la o lucrare în felul celor
făcute, Caragiale ne dă două lucrări de un talent şi merit însemnat, care arată
variatul său talent, dar care nu seamănă cu cele despre care am vorbit. Acestea
sunt: o nuvelă, Făclia de Paşti, şi o piesă dramatică, Năpasta.”1.
În volumul Istoria literaturii române – Epoca marilor clasici, în capitolul
dedicat lui Caragiale, George Munteanu răspunde criticilor care au considerat
personajele dramei Năpasta ca ipostaziind nişte figuri „antiromâneşti” şi lipsite de
veridicitate ale ţăranului român, atrăgându-le atenţia asupra faptului că I. L.
Caragiale a ales mediul rural ca loc în care să se petreacă acţiunea dramei deoarece
acesta este un spaţiu al „autenticităţii”2; aş merge chiar mai departe spunând că
acesta este singurul spaţiu în care trăirile şi gândurile oamenilor, oricare ar fi ele,
sunt reale şi sincere („satul din această dramă reprezintă icoana cea mai
răspândită, mai verificată şi mai valabilă a spaţiului uman real, esenţial şi etern.”3).
Constantin Dobrogeanu-Gherea, I.L. Caragiale, în Opere complete 6, Bucureşti, Editura Politică, 1979,
p. 240-241.
2 George Munteanu, Istoria literaturii române – Epoca marilor clasici, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1980, p. 513.
3 Mircea Tomuş, Teatrul lui Caragiale dincolo de mimesis, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 84.
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Spre deosebire de personajele aparţinând mediului urban, cum ar fi cele din O
scrisoare pierdută, de exemplu, de ale căror trăiri şi idei ne putem îndoi într-o
oarecare măsură, deoarece încă din primele replici se poate observa că toate
personajele afişează mai multe măşti pe care le alternează în funcţie de situaţie sau
de persoana cu care intră în contact (de exemplu, Tipătescu se comportă într-un
anumit fel cu Pristanda şi într-un alt fel cu Caţavencu), nu există nicio certitudine
a autenticităţii sentimentelor acestor personaje, întâlnite mai des în comedii.
Piesa de teatru Năpasta este singura dramă cu substrat tragic din creaţia
caragialiană. Acest text dramatic evidenţiază latura mai tragică şi mai întunecată a
lui Caragiale; critica literară a acelor timpuri a constatat o schimbare de ton şi de
atitudine a scriitorului, ironia sau sarcasmul nu mai sunt deloc simţite în piesă, în
schimb se poate vorbi despre empatie sau chiar milă din partea autorului faţă de
aceste personaje „năpăstuite” de destin, de soartă, dar şi de societatea însăşi.
Eugen Todoran consideră drama Năpasta ca fiind o „tragedie a fatalităţii”4
şi tot el, în cadrul aceluiaşi studiu, a evidenţiat o diferenţă fundamentală între
tragic şi comic: „Ca om de teatru, scriitorul cunoştea că o înfrângere a omului, cu
conştiinţa nepotrivirii dintre voinţele lui şi forţele ce îl depăşesc, este izvorul
tragicului, după cum sentimentul comicului rezultă din inconştienţa nepotrivirii
dintre intenţiile şi faptele omului…”5. Pornind de la această afirmaţie a lui E. Todoran
se poate spune despre piesa Năpasta că este o dramă tragică; Anca la început doar
îl suspectează pe Dragomir că i-ar fi ucis primul soţ, certitudinea acestui gând o va
avea abia la sfârşit, când Dragomir, copleşit de vină, îşi va recunoaşte fapta. Anca
are la începutul piesei două gânduri care o frământă, în primul rând, să-şi
confirme suspiciunea că Dragomir i-a ucis primul soţ şi, în al doilea rând, să-l
pedepsească pe acesta pentru crima comisă. Dar pedeapsa pe care Dragomir o
primeşte de la Anca nu este corectă, nu este morală, deoarece Dragomir va plăti
pentru o crimă pe care nu a comis-o („uciderea” lui Ion, care de fapt s-a sinucis,
imaginată de către Anca). Singura dorinţă a Ancăi este de a răzbuna moartea lui
Dumitru, dragostea vieţii ei, prin orice mijloc. În mod normal, Anca ar fi trebuit
să-l dea pe Dragomir pe „mâna justiţiei” şi acesta să fie pedepsit, conform legii
penale, adică douăzeci de ani de muncă la ocnă pentru crima săvârşită; dar Anca
nu poate apela la ajutorul justiţiei fiindcă nu are cum să demonstreze infracţiunea
pe care a comis-o Dragomir, pe de-o parte, şi, pe de altă parte, dacă Anca ar mai fi
aşteptat un an de zile fără a face nimic şi dacă Dragomir şi-ar fi asumat vina în faţa
judecătorilor pentru crima comisă, acesta ar fi scăpat nepedepsit, deoarece,
conform aceluiaşi cod penal, orice persoană care îşi mărturiseşte infracţiunea
comisă în urmă cu cel puţin zece ani va fi absolvită de orice vină juridică şi nu va
mai răspunde penal în niciun fel („DRAGOMIR: Nu-i aşa că un om care a făcut o
4
5

Eugen Todoran, Secţiuni literare, Timişoara, Editura Facla, 1973, p. 142.
Idem, ibidem.
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faptă… un omor… nu-i aşa că dacă vine singur peste zece ani şi se mărturiseşte,
nu mai are nicio pedeapsă?... GHEORGHE: Cât e nu ştiu sigur, dar ştiu că e un
termen: dacă trece ăla s-a isprăvit...”6 ).
Criticii literari care au analizat această operă dramatică au ajuns la păreri
diferite când s-au întrebat: Cine este personajul principal al piesei Năpasta? În jurul
cărui personaj „gravitează” celelalte personaje? De exemplu, Constantin
Dobrogeanu-Gherea îl consideră pe Dragomir ca fiind protagonistul piesei,
deoarece piesa de la început şi până la sfârşit urmăreşte gândurile, trăirile şi
faptele lui Dragomir, în mod special se pune accentul pe felul în care sentimentul
de vinovăţie creşte în interiorul lui şi ajunge ca într-un final să fie copleşit de
acesta. De exemplu, în Scena VIII, din Actul II, cârciuma, în care are loc acţiunea,
se transformă într-un veritabil tribunal, Anca devine un judecător rece şi obiectiv,
care ascultă cu maximă atenţie mărturia lui Dragomir, inculpatul. Momentele de
maximă intensitate sunt cele în care acesta din urmă, fiind adus în pragul
disperării, îşi recunoaşte crima în faţa Ancăi: „ANCA: […] Pentru ce l-ai omorât?
DRAGOMIR (înecat în ciudă până la lacrimi): Nu! Nu l-am omorât eu!... N’ai fost
aicea? N’ai văzut tu? ANCA: Nu pe Ion… pe Ion lasă-l… De altcineva îţi vorbesc
eu acuma… DRAGOMIR (pălind încet): De cine?... ANCA: Ştii de cine, nu te mai
preface… Tu vrei să pleci, tu caută să pleci (el face trist din cap că da; ea aspru).
Ei!... nu faci un pas de-aici până nu-i zici pe nume…(privindu-l cu toată puterea).
Zi-i odatã pe nume! DRAGOMIR(încet de tot): Du…mi…tru! ANCA(răsuflând din
adânc): Ai văzut? Aşa! Du-mi-tru (şade jos; el stă în picioare). Pentru ce l-ai ucis?
DRAGOMIR: Pentru tine… ANCA: Pentru mine… DRAGOMIR: Ca să te iau
eu…”7). Dar aceasta ar putea fi o suprainterpretare, deoarece, chiar dacă
argumentarea lui Constantin Dobrogeanu-Gherea este solidă, a-l considera pe
Dragomir ca fiind unicul protagonist al dramei şi a-i considera pe Anca şi Ion
„nebunul” ca fiind doar nişte personaje „secundare care pun în mişcare
simţămintele de remuşcare şi de frică ale lui Dragomir…”8 este exagerat. Gherea
porneşte de la premisa greşită că „motorul” acestei drame este dat de sentimentele
de vinovăţie şi de remuşcare ale lui Dragomir, care cresc în intensitate pe tot
parcursul dramei, şi ignoră un fapt foarte important, şi anume că axul central al
piesei este dat de dorinţele obsedante ale Ancăi, în primul rând, de a avea
certitudinea faptului că Dragomir este criminalul primului ei soţ, şi, în al doilea
rând, de a-l pedepsi pe acesta conform propriilor ei legi morale. Edificatoare în
acest sens mi se pare replica finală a Ancăi: „pentru faptă răsplată şi năpastă

6 Ion Luca Caragiale, Opere I - Teatru şi Nuvele, Prefaţă de Silvian Iosifescu, Bucureşti, Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă, 1952, p. 244.
7 Idem, ibidem, p. 272-273.
8 Eugen Todoran, op. cit., p. 144.
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pentru năpastă!”9, în care se regăseşte întreaga filosofie de viaţă a acesteia, dar şi
mesajul esenţial al operei, şi anume că pentru a ţi se face dreptate trebuie, în
acelaşi timp, să dai ceva din sufletul tău, ceva ce nu vei mai putea recupera
niciodată. Anca este conştientă de faptul că, dându-l pe Dragomir pe mâna justiţiei
pentru o faptă pe care nu comis-o sau, cu alte cuvinte, „năpăstuindu-l” pe
Dragomir, ea, la rândul ei, va fi năpăstuită fiindcă a încălcat o lege morală
esenţială a lumii tradiţionale.
De asemenea, această ultimă replică nu reflectă doar finalul propriu-zis al
dramei, adică momentul în care Dragomir îşi primeşte pedeapsa de la Anca, ci se
poate referi şi la felul viciat în care funcţionează justiţia acelor timpuri şi la
consecinţele nefaste ale acesteia asupra oamenilor. De exemplu, Ion este torturat şi
bătut de către autorităţi, deoarece nu recunoaşte ceea ce îşi doresc autorităţile să
audă, şi anume că el este criminalul (chiar dacă Ion este nevinovat), pentru a uşura
munca judecătorilor, care vor să închidă uşor un caz lipsit de interes. Acest lucru
se va întâmpla pentru simplul motiv că persoanele „participante” la acest caz sunt
oameni simpli, ţărani, persoane care reprezintă un nume pe hârtie şi de ale căror
drepturi nu este interesată justiţia acelor timpuri. Există în piesa Năpasta trei cazuri
în care autorităţile au condamnat, pe nedrept, oameni nevinovaţi care au fost
găsiţi, ulterior, responsabili de comiterea unor fapte fără a le fi comis în realitate.
Unul dintre ei este Ion; celălalt este fratele colegului de ocnă al lui Ion care, iniţial,
a fost găsit vinovat de comiterea unui patricid, chiar dacă, în realitate, vinovat de
această crimă se face colegul de ocnă al lui Ion; ulterior, acesta îşi va recunoaşte
vina în faţa autorităţilor şi îi va lua locul fratelui său la ocnă („ION: […] E unul la
noi la ocnă… Ce om bun, vere! cum mă miluieşte el pe mine: mănâncă numai câte
o fărămiţă şi tainul lui mi-l dă mie!... Ăla a fost ucis pe tată-său, şi-l băgase pe
frate-său la ocnă… Pe urmă, vezi ce l-a învăţat pe el Maica Domnului, să vie la
ocnă şi să spue: eu am răpus pe taica, lui neica să-i daţi drumul, că nu e
vinovat…”10); şi, nu în ultimul rând, cel de-al treilea este Dragomir care, în final,
ajunge să fie o victimă a modului superficial în care funcţionează justiţia acelor
timpuri, el va fi condamnat la douăzeci de ani de muncă silnică la ocnă pentru o
faptă pe care nu a comis-o, şi anume uciderea lui Ion, imputată de către Anca.
Ion a fost caracterizat de criticii literari în mai multe feluri, de la „nebun
mistic” la „vocea oamenilor asupriţi şi năpăstuiţi”. Încă din prima scenă, din Actul
I, se vorbeşte despre Ion şi este conturat un profil al acestuia prin intermediul
schimbului de replici dintre Gheorghe, Dragomir şi Anca. Aceştia comentează un
articol apărut într-un ziar („DRAGOMIR (după ce s’a uitat urât la ea, către
Gheorghe): Ia citeşte, mă, înainte, să vedem ce s’a făcut nebunul. GHEORGHE
(căutând şirul în ziar, apoi urmând citirea): „precum şi toate cercetările au fost
9

Ion Luca Caragiale, op. cit., p. 276.
Idem, ibidem, p. 266.
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zadarnice. Soldatul mărturiseşte că de multe ori a mers cu nebunul la apă, că-l lăsa
la fântână singur şi el se ducea să-şi vază amanta.[…] Tot timpul, nebunul a fost ca
şi liber, în orice caz foarte puţin păzit. Era bun şi simpatic tuturor – afară de
accesurile acute în care-l apuca mania persecuţiei…”11); de aici se poate observa că
Ion „nebunul” a fost simpatizat de oamenii din jur, chiar şi de soldaţii care îi
păzeau pe deţinuţi, l-au tratat bine pe Ion şi, în mod normal, nu aveau grija
acestuia, exceptând momentele de criză, în care Ion intra într-un fel de transă,
rupând orice legătură cu realitatea. Dar de ce Ion are aceste crize? Ce anume le-a
declanşat? Totul a început din momentul în care autorităţile au început să-l
agreseze fizic şi să-l tortureze pe Ion, pentru a primi de la el o recunoaştere a
presupusei sale vinovăţii, de atunci mintea lui Ion a suferit o schimbare radicală.
Din această perioadă, Ion a început să aibă revelaţii mistice care îl vor urmări până
la sfârşitul vieţii. Ion se decide să evadeze din ocnă atunci când Fecioara Maria i se
va revela într-un vis („ANCA: Şi cum ai fugit de acolo? ION: Vezi că s’a pogorât
Maica Domnului la mine şi zice: […] să vii că eu te scap de toţi duşmanii tăi, şi să
vii negreşit… să vii, că eu te scap de toţi duşmanii tăi, şi o să-ţi fie bine, că eu
Maica Domnului, o să pui stavilă între tine şi rele…”12) şi îi va spune să
urmărească „pe cineva” (adică o veveriţă), care îl va duce departe de ocnă şi mai
aproape de divinitate şi de Sfânta Fecioară. Trebuie precizat faptul că Ion, nici
măcar pentru un moment, nu îşi pune întrebări cu privire la această întâmplare şi
urmează orbeşte instrucţiunile pe care le-a primit în vis. Dar, din momentul în
care Ion nu se mai simte călăuzit de Fecioara Maria, el este pierdut şi îşi doreşte să
se întoarcă înapoi la ocnă, pe care o consideră „acasă”. Ion este personajul care
trezeşte cele mai profunde şi intense sentimente de milă din partea spectatorului,
datorită, probabil, stării sale permanente de resemnare şi acceptare a destinului
său („ION: Mă Dragomire, tu eşti sănătos şi cu mintea întreagă şi o să trăieşti
bine… şi eu…(zâmbind trist) o să mor aşa… necăjit, bătut şi nebun!...”13), dar Ion
doar în aparenţă este un personaj pasiv, în esenţă prezenţa lui Ion tulbură sufletele
şi minţile persoanelor cu care intră în contact, de exemplu în anumite scene, de
mare tensiune psihologică, replicile lui Ion funcţionează ca un fel de alter-ego
pentru conştiinţa lui Dragomir („ION: Atunci, dacă l-ai omorât tu, pe mine de ce
m’a închis, mă?... de ce m’a chinuit?... de ce m’a lovit în cap?... […] Dacă tu eşti
vinovat de ce mi-a făcut mie bubă aici înăuntru? Mă doare!... Mă doare!... […]
DRAGOMIR: Anco, mi-a stins puterile!...”14). Lipsa de reacţie a lui Dragomir se
poate explica astfel, fiind copleşit de intensitatea şi profunzimea vorbelor lui Ion,

Idem, ibidem, p. 242-243.
Idem, ibidem, p. 261.
13 Idem, ibidem, p. 266.
14 Idem, ibidem, p. 264.
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el se simte inferior acestuia, deoarece ştie că din pricina lipsei sale de curaj în a-şi
asuma răspunderea pentru crima comisă a „năpăstuit” iremediabil viaţa lui Ion.
Din întreaga creaţie caragialiană, drama Năpasta ocupă un loc privilegiat în
cadrul acesteia, deoarece acest text dramatic nu vorbeşte numai despre o anumită
realitate istorică sau despre felul în care este asuprită o anumită clasă socială, ci şi
despre anumite dorinţe şi obsesii ale fiinţei umane, care transcend timpul şi pe
care orice persoană, indiferent de intelect sau de mediul de provenienţă, le poate
experimenta, le poate trăi pe propria piele.
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IOANA BOLDEA
CÂTEVA PĂRERI

A-l comenta pe Caragiale nu e tocmai simplu. Însă, a nu discuta despre
Caragiale în zilele noastre nu e tocmai posibil. E actual, e în „aerul vremii”, e
valabil pentru toţi, şi nu doar din simplul motiv că îl cităm cu zâmbetul pe buze şi
încântaţi exclamăm: „Cum spunea Caragiale!”. Din contră, uneori nici măcar nu e
necesar să-l menţionăm, ceilalţi îl recunosc, fie că îl plac mai mult sau mai puţin…
Dacă ar fi fost sau dacă ar fi pe placul tuturor, „ar fi încetat să fie CARAGIALE”,
aşa cum spunea Ştefan Cazimir în lucrarea sa Caragiale Recidivus.
Eseul Câteva păreri (1896) pare a fi, din punctul meu de vedere, un cocktail
caragialian. De ce-mi permit să spun asta? Ştefan Cazimir afirma în lucrarea mai
sus menţionată următorul aspect: „Toată lumea a remarcat în textele lui despre
artă, revărsarea neîntreruptă de alegorii şi parabole, de pilde si anecdote. Caragiale
n-a preferat să se exprime aşa, ci n-ar fi putut s-o facă altfel.”1 Să vedem de ce… şi,
de ce nu, să şi gustăm cocktailul! În centrul dezbaterii Câteva păreri se situează
opera şi talentul sau, mai bine zis, talentul şi opera, dar „discuţia despre una
devine, tocmai de aceea, discuţie şi despre cealaltă”2. Debutant este TA-LEN-TUL,
„şi tocmai despre el nu pomenim niciodată”, pare a ne certa autorul eseului cu
pricina.
„O operă de artă este o fiinţă, căreia insuflătorul de viaţă nu este, nu poate
fi decât talentul.”3 Definiţia talentului pare a fi o sabie cu două tăişuri: „TALÉNT,
talente, s. n.: Aptitudine, înclinare înnăscută într-un anumit domeniu; capacitate
deosebită, înnăscută sau dobândită, într-o ramură de activitate, care favorizează o
activitate creatoare”. Primul impuls ar fi să ne întrebăm: oare Caragiale vorbeşte
despre un talent înnăscut sau dobândit, despre „o activitate creatoare” plăsmuită
de un talent oarecare, în speţă înnăscut sau dobândit, sau, pur şi simplu, este
vorba de un anumit talent?
Caragiale preferă să ne lumineze cu privire la Talent într-un mod tipic lui:
„Apoi, voi cere voie cititorului să amânăm răspunsul la această întrebare până
după ce vom fi dat un răspuns la o alta întrebare, şi anume: ce este lipsa de talent?”
Pentru a ajunge la un răspuns, autorul are ca premisă în primul caz „guşatul” sau,
mai bine zis, „orice suflet de om, fie acesta un guşat, fie cel mai rafinat artist”.
Încercând să analizeze acest suflet, Caragiale îl pune în faţa unor fenomene ale
Ştefan Cazimir, Caragiale Recidivus, Bucureşti, Editura pentru Literatura Naţională, 2002, p. 324.
Aurel Buzincu, Eseu despre estetica lui Caragiale, Timişoara, Editura „Augusta”, 1998, p. 49.
3 I. L. Caragiale, Publicistică şi corespondenţă, Ediţie îngrijită de Marcel Duţă, Studiu introductiv de
Dan C. Mihăilescu, Bucureşti, Editura „Grai şi Suflet – Cultura Naţională”, 1999, p. 125.
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naturii care, la atingerea corzii întinse, să sune, dar nu oricum, ci cântecul să-l
auzim şi noi, ceilalţi, „oameni ca şi el, cu suflet ca al lui”. Razele lunii, „cântarea
neînţeleasă a privighetorii”, nu ele au fost cele care i-au luminat faţa, i-au descreţit
fruntea de griji, ci însăşi „acea cântare misterioasă interioară”, „fiorul de caldă
mulţumire”. Interioară va şi rămâne. Pentru ca noi să-i înţelegem trăirea, starea de
fericire şi sursa de bine la care s-a conectat, este imperios necesar „darul, virtutea
[…] de a le răstoarce prin procedeu intelectual priceperii altora”. Aşadar, talentul
în viziune caragialiană nu este altceva decât harul fiinţei umane de a exterioriza
stările interioare, trăirile, sentimentele de care la un moment dat s-a bucurat sau
nu. Este calea dintre sufletul lui şi sufletul nostru. E oare o cale lungă? O cale grea?
Să reflectăm la acest aspect… Cert este că, indiferent cât de lungă sau grea va fi
calea dintre sufletele noastre, darul cu care sufletul este înzestrat va fi suficient
pentru ca acest transfer să se întâmple, şi nu oricum. Talentul vine din înlăuntrul
nostru, acolo îşi are rădăcinile şi tulpinile, acolo arde scânteia care face lumină în
jurul nostru.
Un alt „cântec” care vine în întâmpinarea noastră, „de o importanţă tot aşa
de mare ca şi luna de pe cer”, pare a fi următoarea ecuaţie: Domnul profesor –
„mulţimea de mici cetăţeni” – rigla – şi „nasul d-sale aşa de comic”. Din dorinţa şi
bucuria de a scăpa de exigenţa şi „rigla reglementară” a Domnului profesor, dar
de a păstra „minunatul nas” ia naştere opera de artă. Cu „o bucăţică de cărbune
moale” Domnul va rămâne pentru totdeauna nu doar pe zidul şcolii, ci şi în
mintea elevilor săi. „Coarda din sufletul cel mititel şi răutăcios nu numai a sunat,
s-a şi făcut auzită”, pentru că ceea ce trebuia păstrat a rămas acolo, cu ei. Prin
talent, nasul „a fost redus la importanţa lui reală – un simplu arcuş”. „Acolo se
aude cântarea cea miraculoasă”, acolo unde „semnele negre de pe peretele alb”
prind viaţa, încep să se mişte sub privirile calde ale spectatorilor.
„Talent, talent şi iar talent” pare a fi reţeta caragialiană, amestecul perfect,
garantul unei opere viabile. Opera de artă are viaţă, „are căpătată însuflarea de
viaţă de la talent”, trăieşte acum, în secundele următoare, azi, mâine sau „pentru
veacuri”. Trăieşte! Are viaţă oricând...
Insecta şi piramida. Viaţă si durată sunt sugestiile sinonimice aferente
celor doua noţiuni care alcătuiesc o ciudată şi vitală comparaţie. Care este
„deosebirea cea mai adâncă?” Cum adică? Nu e evident?! Ne-ar fi răspuns
indignat filozoful din spatele dramaturgului. Insecta „d-abia se vede”, dar are
viaţă, chiar şi numai pentru o singură zi, pe când „piramida e piramidală [...]; e o
veche cunoştinţă a soarelui”. „Comparaţia e favorabilă insectei pentru că are în
vedere criteriul «vieţii»: «piramida stă şi va sta; iar insecta va muri, însă trăieşte.
Aşa şi cu opera de artă. Ea trebuie să trăiască, să vieze…»
Operei i se cere să fie viabilă. Plecând în lume cu o «viaţă» latentă – spre
deosebire de făpturile naturale, a căror «viaţă» este dintru început patentă – , opera
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de artă trebuie să poarte în sine acele însuşiri ale «fiinţei» prin care, la întâlnirea
condiţiilor prielnice, să poată ieşi din latenţă, să poată deveni «viaţă» manifestă. De
aceea, este după Caragiale «afară din chestie» şi o altă problemă frecventă în
discuţiile despre «producerile intelectuale»: a durabilităţii unei opere. [...] Evident,
durabilitatea, rezistenţa în timp, nu atârnă de viabilitatea operei – însuşirea pe care o
asigură sau n-o asigură creatorul – , ci de condiţiile mediului exterior, de
împrejurările favorabile sau nefavorabile trecerii din latenţă la starea de «viaţă»
patentă în care i se ţese operei istoria receptării”.4
O operă de artă rămâne operă de artă pentru totdeauna. „Colbul vremii”
nu-i va răpi nici un gram din valoarea sa, ba din contră, îi va mai oferi încă unul în
plus. Fie că a aşteptat o zi, un an, zece ani sau o sută de ani, ea tot aşteaptă şi
aşteaptă... Da, aşteaptă „cea dântâi privire a altor doi ochi pricepuţi”, o privire
caldă care să o readucă la viaţă, să-i redea strălucirea ascunsă sub ani, sub somnul
lung „de când cei din urmă ochi pricepuţi şi-au întors privirile de la dânsa.”
„Aceasta, receptarea, ar putea să ignore «artisticul» – chiar dacă intră în dialog cu
opera, căci îi cere altceva sau cu precădere altceva – , ori să lase operele să doarmă
«înecate în fumul lulelelor proletare». [...] Viabilitatea intrinsecă salvează opera, o
trece întotdeauna cu bine peste astfel de neprielnicii”.5 Opera respiră, trăieşte şi
vorbeşte, simplu şi complicat spus: viază. „Căci, încă o dată, dacă are viaţă – aib-o
pentru azi, mâine sau pentru veacuri – ea va fi trăit, şi asta e condiţia fiinţei; viaţa,
nu durata vieţii”, ne spune clar şi răspicat Caragiale.
Arta. Un singur cuvânt. Dar câte sensuri?... „Ni se întâmplă adesea să
citim o carte, să ascultăm o dramă sau să privim o pictură [...]. Este o lungă epopee
sau o povestire extraordinar de îngrijită; este o dramă de un scenariu strict şi de
un lux de debitare superior; este un tablou colosal de o corectitudine de desen şi
de un colorit bogat şi exact. Totuşi, impresia ce ne-o fac este cu totul lipsită de
puterea zguduitoare, de virtutea emoţională. Din contră, auzim patru versuri
populare, în cari prozodia este cu desăvârşire nesocotită, rima imposibilă; vedem o
scenă de clovni de o simplicitate cât s-ar putea mai primitiva [...] şi găsim la ele,
fără multă osteneală, aceea ce nici epopeea sau povestirea, nici drama, nici tabloul
de cari am vorbit mai sus nu ne-au putut da.” (Câteva păreri). Vă întrebaţi oare de
ce? Simplu: „fiindcă noi nu înţelegem o operă de artă din mult, ci din ceva,
înţelegem un ce dintr-un cum.”(Câteva păreri). Opera de artă respiră, trăieşte şi
viază prin stil. Aşadar, „e chestie de stil”. Care stil? Ce fel de stil? „Nu e decât
unul.” „Fiindcă un singur stil a fost uitat savantul meu curs francez să mă-nveţe,
unul singur – stilul potrivit [...] singurul care se poate numi stil”, spunea Caragiale
din dorinţa de a-şi argumenta „culpabilitatea”.

4
5

Aurel Buzincu, op. cit., p. 34-36.
Idem, ibidem, p. 35.
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Pledoaria caragialiană pentru opera de artă stă ascunsă nu doar sub mantia
retoricii, ci izvorăşte şi dintr-o inteligenţă nativă a românului. Caragiale ne
înştiinţează cu privire la acest aspect încă de la începutul eseului: „Noi, românii,
suntem o lume în care, dacă nu se face ori nu se gândeşte prea mult, ne putem
mândri că cel puţin se discută foarte mult. Asta e frumos din parte-ne – să lăsăm
încolo orice modestie; căci este ştiut că din discuţie răsare scânteia adevărului.”
Aşadar, viaţa socială se reflectă cu succes în textul caragialian: „Scoateţi «pildele şi
apropourile» [...] din eseul Câteva păreri – şi aţi desfiinţat eseul!”6, pare a ne
avertiza Ştefan Cazimir.
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MIRUNA BĂTINEANU
TALENT ŞI MEŞTEŞUG

Ion Luca Caragiale a cuprins în opera sa o lume întreagă, redând în
ipostaze tragicomice realitatea caracterului uman. A considerat că frumosul și
celelalte categorii estetice se regăsesc într-o mai mică măsură în natură, aflându-se
cu precădere în artă și, implicit, în orice domeniu din sfera artei, precum literatura,
teatrul, muzica sau arhitectura.
Așa cum surprind Marta Petreu, Aurel Buzincu și alți observatori ai operei
caragialiene, acesta a asociat opera de artă unei ființe, având drept calitate
principală viața. Conform acestei teorii, caracterul independent, libertatea
expresiei și autenticitatea reprezintă trăsăturile definitorii ale unei opere de artă.
Licărirea de viață este dată de talent: ,,Condiția esențială a operei de artă este
insuflarea pe care nu i-o poate da decât talentul”1; ,,Talentul este insuflătorul de
viață, dăruind lucrurilor pe care le produce însușirea de a emana o infinită
putere.”2 Astfel, talentul constituie temelia și condiția esențială pentru viabilitatea
unei opere de artă. Caragiale a exprimat și a susținut, atât în opera sa, cât și în
articolele publicate, teza conform căreia condiția obligatorie a artei este talentul.
Acesta presupune o înclinație deosebită într-un anumit domeniu, o deprindere
înnăscută ce iluminează prin forța, naturalețea și firescul expresiei. Totodată,
talentul aparține unui interior nepătruns al creatorului, fiind scos la iveală în mod
involuntar. Expresiile lui Caragiale ,,îl prinde”, respectiv ,,nu-l prinde”, privind
lucrarea lui Gion din Un articol regretabil, se referă la existența sau nonexistența
talentului identificat în ,,producerea culturală” realizată. Astfel, caracterul natural,
miezul viu al unei opere de artă ce provine din însăși licărirea de viață a
creatorului, din interioritatea divină a omului, iese la lumină cu ajutorul forței
expresive, formând opera de artă. Aceasta din urmă este recunoscută ca atare
indiferent de tendințe, morală sau alte aspecte exterioare: ,,Mi se pare că exageraţi
oleacă importanţa tendinţei morale sau sociale în artă.”3
În Un articol regretabil, Caragiale ne face cunoscută critica lui Constantin
Rădulescu-Motru cu privire la acei scriitori care caută senzaționalul în subiectele
abordate, miza lor fiind să stârnească revolta, să îndemne la opinii contradictorii.
Acesta este de părere că o creație trebuie să se afle în concordanță cu morala. Spre
1 Ion Luca Caragiale, Opere 4. Publicistică, Ediţie îngrijită de Alexandru Rosetti, Şerban Cioculescu şi
Liviu Călin, prefaţă de Silvian Iosifescu, București, Editura pentru Literatură, 1965, p. 60.
2 Aurel Buzincu, Eseu despre estetica lui Caragiale, Timişoara, Editura Augusta, 1998, p. 44.
3 I.L. Caragiale, scrisoarea din 17/ 30 XI 1909 către G. Ibrăileanu, în Opere II. Proză, versuri, publicistică,
scrisori, Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p. 1383.
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deosebire de Constantin Rădulescu-Motru, părerea lui Caragiale cu privire la
calitatea și importanța unei opere este aceea că ea nu se rezumă și nu este definită
prin adeziunea la un anume cod moral. Valoarea este dată de modul în care se
scrie, de iscusința în folosirea limbajului și de capacitatea de a transmite o idee:
,,Principiul fundamental al artei în genere este intenția de a transmite o
concepțiune prin mijloace convenționale de la om la om, încercarea de a realiza
acea intenție constituie opera de artă: ori de ce fel ar fi intențiunea, ea merită să se
arate lumii numai să poată cum.”4 Astfel, arta prezintă un caracter dual, fiind
constituită atât din inspirație și har, cât și printr-un intens proces de ordonare,
clasificare și sortare a ideilor, aspectelor și principiilor ce se doresc a fi exprimate.
Opera de artă presupune existența unui echilibru între formă și intenție,
între modul în care se scrie și mesajul exprimat: ,,Execuția in artă e importantă fără
a putea suplini talentul, numai aparatul exterior nu este și insuflător de viață. În
absența talentului e un tehnicism ce duce spre artificial.”5 Caragiale abordează
problema dualității unei opere de artă, alăturând lângă esența vie a acesteia
munca asiduă de modelare a concretului ideatic brut: ,,cu hotărâtă intențiune
umană, să-l ordoneze în margini date într-un chip logic.”6 Asemeni lui, poetul
latin Horațiu punea accent pe talentul care, alături de un istovitor și laborios
proces de șlefuire, de transformare a ideii pure într-o formă armonioasă, compune
și creditează viabilitatea operei de artă. Potrivirea între conținut și formă, între
intenție și stil, numită de Marta Petreu ,,ideea de legitate a operei”, l-a preocupat
adânc pe Caragiale, în prelungirea viziunii din scrierile lui Horațiu: ,,Orice subiect
să-și păstreze-al lui ton potrivit după fire/ Vorbele spuse să fie mereu potrivite cu
soarta.”7 Potrivit acestei confluențe ideatice, concepțiile lui Caragiale privitoare la
estetică se încadrează în fenomenul cultural clasic, fiind identificate deopotrivă
similarități cu teoria ,,formelor fără fond” elaborată de Titu Maiorescu.
Astfel, dramaturgul român susține echilibrul valoric al intenției, al
insuflării de viață corelate cu puterea de expresie și cu metoda de ilustrare a
mesajului. Aspectele exterioare sunt considerate de către acesta ca având minoră
importanță și relevanță privind viabilitatea unei opere de artă. Pentru Caragiale
nu importă tendințele, intențiile sau morala unei scrieri, ci măsura în care pe autor
îl ,,prinde” acea lucrare; ,,Căci acesta e marele cuvânt în artă și-n literatură: te
prinde ori nu te prinde.”8 ,,A te prinde” o anume creație apare, în viziunea lui
Caragiale, în strânsă legătură cu problema talentului: ,,Aici stă toată chestiunea
Idem, Opere 4. Publicistică, ed. cit., p. 315.
Aurel Buzincu, op. cit., p. 111.
6 I. L. Caragiale, scrisoare din 8/ 21 februarie 1912 către Dr. I. Duscian, în Opere II. Proză, versuri,
publicistică, scrisori, ed. cit., p. 1402-1403.
7 Horațiu, Arta poetică, Traducere de Ionel Marinescu, în *** Arte poetice. Antichitatea, Culegere
îngrijită de D. M. Pippidi, Bucureşti, Editura Univers, 1970, p. 207-218.
8 I.L. Caragiale, Un articol regretabil, în Opere 4. Publicistică, ed. cit., p. 237.
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talentului – și fără talent, singurul care te face să nemerești fără să vrei chiar, nimic
nu te poate prinde, oricâtă bunăvoință ai avea să te lași prins.”9
În relație cu Un articol regretabil, Constantin Rădulescu-Motru atrage atenția
asupra faptului că autorul schiței discutate, Gion, se axează pe latura imorală a
creației sale, miza este doar una contrariantă și de senzație. În opinia lui Caragiale,
indiferent de punctele morale sau imorale asupra cărora se insistă în schița
prezentată, Gion nu face altceva decât să demonstreze că nu-l ,,prinde”. Articolul
poate fi considerat regretabil din cauza felului în care e scris, a lipsei de talent și
nu, așa cum afirmă Rădulescu-Motru, a nesituării în plan moral.
Încadrarea într-o anumită tendință, prezentarea unei teze controversate sau
construirea unor ilustrații narative bizare nu aduc clasarea unei opere ca fiind de
valoare și nici recunoașterea autorului ei. Talentul este cel care face distincția între
amatori și artiști, între cei care insistă, se străduiesc și dau dovadă de voință fără a
avea acea iscusință, modul propriu de prezentare a unei idei. De asemenea, viața
unei opere nu este socotită după permanența ei în timp, deoarece timpul nu există
atunci când ne referim la viabilitatea unei opere. Ea nu se raportează la durată
întrucât arta va rămâne artă indiferent de receptarea ei în diferite perioade istorice.
Opinia lui Caragiale despre ,,producătorul intelectual” care își înclină creația în
fața tendinței este aceea că își limitează lucrarea artistică, împiedicând instituirea
unei lumi autonome, a unei ,,ființe cu viață în sine”.
Totodată, factorul receptor, privit în sensul validării valorii și a talentului,
depinde de conjunctural, încadrându-se deopotrivă în sfera relativului. Acesta nu
certifică calitatea și importanța unei opere de artă, deoarece se află la rândul lui
subjugat tendinței majorității. Pe de altă parte, talentul este înțeles și perceput de
puțini oameni, făcând imposibilă impunerea motivului popularității drept criteriu
al artei. Opera de artă, după Caragiale, are ,,ființă în sine” grație talentului, dar
poate afirma și consacra talentul prin factorul receptor. Astfel, talentul reprezintă
componenta sine qua non a artei, fiind independent de factorii exteriori ce se pot
alătura lui, însă nu sunt suficienți pentru substituirea acestuia.
În articolul Amatorul și artistul, Caragiale surprinde felul diferit în care
aceste două tipologii umane creează. El îl prezintă pe amator drept o persoană
complexă, capabilă să creeze prin inteligență și pricepere lucrări apreciate
favorabil din punct de vedere estetic, având ca exemplu doamna ,,care avea multă
pasiune pentru arte”, ce se arăta interesată și realiza lucrări în diverse domenii
precum poezie, muzică, pictură și sculptură. Intenția de a produce frumosul este
cea care contează pentru amator, artistul în schimb percepe creația ca pe o
eliberare, o cale adesea insuficientă de a-și exprima gândirea și simțirea.

9

Idem, ibidem.
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Aurel Buzincu stabilește în lucrarea sa, Eseu despre estetica lui Caragiale,
preceptele după care sunt definite cele două tipuri de creatori: ,,Pe artist îl
stăpânește apucătura, amatorul își stăpânește priceperea.” Astfel, apucătura
semnifică instinctualitate, impuls incontrolabil cu caracter înnăscut, în timp ce
amatorul își controlează priceperea, meșteșugul, fiind condus de rațiune. Acesta
realizează o construcție validă din punct de vedere estetic, însă îi lipsește baza,
acea licărire a talentului care o transformă dintr-un înveliș armonios ce ascunde un
gol al conținutului într-o autentică operă de artă.
Desenul cuibului de păsări al doamnei din Amatorul și artistul este perceput
de Caragiale drept ,,o lucrare de zahăr de la geamul unei cofetării”10. Intenția
creatoarei este estetismul, precizia, armonia formelor, precum și atenția la detalii.
Artificialitatea, elaborata transformare, modelare și construire a desenului pot fi
observate în cuvintele lui Caragiale ,,cuibul din natură trecuse prin două prisme
până să ajungă la mine, întâi prin a cofetarului și apoi prin a pictorului.”11 De
asemenea, ,,fidelitatea de tonuri particulare artei cofetăriei”, ,,rigiditatea specifică
de candel” și ,,strălucirea aparentă de acadea” sugerează aparența,
superficialitatea, rigiditatea și caracterul strict formal al lucrării. Opera de creație a
amatorului privește astfel doar învelișul exterior, detaliile de formă și mod de
concepere a lucrării artistice, în timp ce creația artistului presupune exteriorizarea
interiorității, ieșirea la iveală a particularității sinelui, autenticitatea. ,,Dacă artistul
nu e cu adevărat artist, ci amator, producțiile lui sunt cofeturi, produse cu multe
calități, dar fără o calitate indispensabilă: nu sunt lucrări de artă, ci niște obiecte ce
sugerează arta cofetăriei și figurinele de zahăr colorat.”12 Artificialitatea creațiilor
amatorilor poate aluneca adesea spre kitsch. În opinia Mariei Vodă-Căpușan,
exprimată în lucrarea Caragiale?, kitsch-ul este ,,născut și perpetuat prin
degradarea unor produse umane de artă în surogat, prin măsluire.”13 În sens larg,
acesta reprezintă ,,eclipsarea autenticului”, constituind ,,expresii ale unei
dezrădăcinări a ființei pricinuite, geografic, în mutația înspre urban sau, în
mentalitate, în atracția Vestului, ambele se axează pe o criză a valorilor.
Comparabile și în manifestările lor, în jocul formelor fără fond, când aparențele
înghit esența, în imperiul clișeelor și imaginilor de-a gata, dar și în serializare.”14
Astfel, lucrările artistice lipsite de insuflarea de viață a talentului sunt socotite
artificiale, rigide, luând adesea forma kitsch-ului.

Idem, Notițe risipite. Amatorul și artistul, în Opere 4. Publicistică, ed. cit.
Idem, ibidem.
12 Vezi Marta Petreu, Filosofia lui Caragiale, capitolul Estetica lui Caragiale, Bucureşti, Editura Albatros,
2003.
13 Maria Vodă-Căpușan, Caragiale?, capitolul Mofturi, kitschuri și... fractali, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 2002, p. 69.
14 Idem, ibidem, p. 68.
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În privința criteriilor de luat în seamă în recunoașterea unei opere de artă
autentică, Ion Luca Caragiale identifică, în articolul său, Exigențe grele, trei
categorii de produceri intelectuale: unele mai presus, altele mai prejos de orice
critică, iar altele la nivelul criticii. Raportarea la critică nu se referă la părerile
exprimate în operă, la persistența unor virtuți precum onoarea sau generozitatea
ori, dimpotrivă, la reliefarea aspectelor imorale, infame, ci se urmărește felul în
care e prezentată creația, modul ingenios de concepere a acesteia. Exemplul dat de
Caragiale pentru ,,producerile intelectuale” mai presus de critică cu privire la
Machiavelli vine să-i susțină opinia în privința elementelor importante în critica
unei opere. Principiile și părerile acestuia, oricât de scandaloase ar fi, nu
subminează puterea creatoare a operei, autenticitatea și vitalitatea ei.
Pe de altă parte, luând în considerare ,,producerile intelectuale” încadrate
mai prejos de critică, Caragiale susține ca moralitatea ideilor nu certifică valoarea
unei creații sau talentul creatorului ei, ci oglindește calități și însușiri profund
umane. Este definită astfel persoana și nu opera. Autorii lucrărilor artistice la
nivelul criticii au, în viziunea lui Caragiale, rolul de ,,tălmaci”, fiind intermediarii
dintre marea masă a publicului și cunoaștere. ,,Marfa” oferită este tangibilă și mai
aproape de înțelegere în comparație cu ,,izvorul cel mare al bogăției”15 la care nu
pot ajunge. Tocmai de aceea, aceștia emit păreri, critică și își exprimă dorințe
dintre cele mai diverse în privința creațiilor. Progresul, existența într-o lume de
provizorat ce lasă loc unui număr infinit de interpretări face ca publicul să aibă o
multitudine de cerințe și exigențe, uneori contradictorii, fiind dificil de satisfăcut.
Datorită acestui fapt, validarea unei opere de creație, încadrarea ei în categoria
operelor de artă nu este influențată de factorul receptor, ci de modul în care este
scrisă, de ingeniozitatea și autenticitatea creației.
Așadar, talentul reprezintă condiția esențială a oricărei lucrări artistice
pentru a putea fi considerată operă de artă. Opera de artă, la rândul ei, este
definită atât prin insuflarea de viață a talentului, cât și prin forma, meșteșugul
întocmirii sale, ambele formând un întreg.
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DIANA RUICAN
CAIN ŞI ABEL

„3. Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele
pământului.
4. Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale și din grăsimea lor.
Şi a căutat Domnul spre Abel şi spre darurile lui,
5. Iar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat. Şi s-a întristat Cain tare și
faţa lui era posomorâtă.
6. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: «Pentru ce te-ai întristat și
pentru ce s-a posomorât fața ta?
7. Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar când nu faci bine, păcatul
bate la ușă şi caută să te târască, dar tu biruieşte-l!»”1
Acest pasaj este premergător descrierii morții lui Abel și deschide drumul
spre o serie de întrebări. De ce a permis Dumnezeu, care este bun și iubitor,
omorârea lui Abel? De ce s-a înfiripat în sufletul fratelui invidia și mânia? Putem
găsi un răspuns și acela ar fi că omul este dual, este și bun, și rău, are instincte
altruiste, dar și criminale. Sintetizând, omul este om. La fel se întâmplă și cu
fratele lui Abel. Putem discuta de nebunie? De pierderea conștiinței? Sau poate de
adevărata lui natură.
Ion Luca Caragiale surprinde în comediile sale latura ilară a omului de
atunci și de acum, capabil de compromisuri uriașe pentru atingerea scopului și
care se lasă dominat de parfumul secolului în care trăiește. Și Ion Luca Caragiale
este dual, este o fire zeflemitoare, dar, în același timp, și profundă.
Vom lua într-o primă discuție două nuvele, O făclie de Paște și În vreme de
război. În ambele întâlnim sfera fantasticului, a tumultului sufletesc și a disperării.
Nuvelele sunt realiste, psihologia lor se deschide înspre patologic și mister.
„Nebunul e poate un zeu deghizat, glasul destinului sau destinul însuși, cu
limbajul său ambiguu; căci oracolele s-au rostit întotdeauna astfel, în transa Pitiei
sau în cărțile ermetice, apocalips de cuvinte ce par de neînțeles dar ascund tâlcuri
adânci pentru cei ce le pot pătrunde, ucigătoare pentru cei ce le nesocotesc,
croindu-și drumul tragic împotriva lor.”2 Acest fragment extras din cartea Mariei
Căpușan Despre Caragiale întărește ideea conform căreia nebunul, personajul labil

1 Geneza (Facerea) 3, 4, în *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă
a Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului
Sinod, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, p. 14.
2 Maria Vodă-Căpușan, Despre Caragiale, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982, p. 194.
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din nuvele, este cel care dă culoare și sens narațiunii. Ar mai avea scriitura o astfel
de profunzime dacă am extrage această personalitate interesantă?
Personajele sunt singure, măcinate de frământările conștiinței, incapabile
să se sustragă forței malefice care le cuprinde și le tulbură percepţia realului.
Asistăm la un sfârșit lăuntric care începe o dată cu îmbogățirea, cu moștenirea. În
nuvela În vreme de război se reface mitul biblic al lui Cain și Abel. Stavrache este
Cain, de această dată cuprins de „gustul” avariției, de dorința de a avea din ce în
ce mai mult. Cele trei apariții ale preotului Iancu din Podeni arată tocmai spaima
lui Stavrache de a nu restitui ceea ce și-a însușit și, mai mult decât atât, arată
spasmele conștiinței sale. Stavrache are nevoie de certitudinea morții fratelui său,
din cauza acestei frământări are coșmaruri.
Titlul nuvelei face referire la Războiul de Independență, un timp real, fizic,
dar și la „războiul” pe care personajul Stavrache îl poartă în sine. Acest „complex
al lui Cain” se manifestă prin dorința de a stăpâni averea fratelui, dar, în același
timp, Stavrache este măcinat de gândul că acesta poate fi viu și de aici imboldul de
a-l ucide pe Popa Iancu.
Florin Manolescu în Caragiale și Caragiale scrie cum în unele texte „un om
normal își pierde brusc mințile, Leiba Zibal pentru că e amenințat de un hoț, în
condiții în care nimeni nu e dispus să-l ajute, Dragomir pentru că a ucis și Ion
pentru că a fost bătut, Stavrache pentru că nu mai poate renunța la averea
încredințată de fratele său și chiar Lefter Popescu pentru că s-a apropiat prea mult
de realizarea unei dorințe care l-a urmărit toată viața și care i se refuză în ultima
clipă, cu o cruzime absolută, care pare să aparțină destinului.”3
Leiba Zibal este tot un personaj presat de conștiință, dar mai ales de
„promisiunea” făcută de sluga Gheorghe în momentul în care e dat afară „Să mă
aștepți în noaptea Paștelui, să ciocnim ouă roși, jupâne... Să știi că ți-am făcut și eu
socoteala!”4. Aceste spuse îl vor urmări pe Leiba și îi vor trezi instinctul criminal.
Hanul ocupă un rol important în nuvelele tragice ale lui Caragiale. Este un
topos în care răul își găsește ușor adăpost și oamenii care se află la han sunt
cuprinși de indecizie și de incapacitatea de a sustrage lui. Hanul în general este
situat la o răscruce de drumuri, mulți îi trec pragul, pentru odihnă sau pentru a
petrece un timp bun, mâncând și spunând povești.
În același timp, la han pot veni atât oameni „cu sufletul curat”, cinstiți, cât
și tâlhari și răufăcători. Stavrache auzind de jafurile făcute de hoți, se teme să nu
fie prădat și el. Astfel, nopțile pe care le trăiește „intens” și măcinat de gânduri îl
vor epuiza nervos. Prinderea tâlharilor pare să-i aducă liniștea în psihicul obosit,
dar mărturisirea fratelui îi creează un adevărat blocaj emoțional.
Florin Manolescu, Caragiale și Caragiale, București, Humanitas, 2002, p. 140.
I. L. Caragiale, La hanul lui Mânjoală – Nuvele și Povestiri, Biblioteca pentru Toți, Editura de Stat
pentru Literatură și Artă, 1960, p. 3.
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La han, Stavrache va fi vizitat de fratele său ocnaș. Lupta dintre cei doi
presupune tensiune și se va termina cu victoria ocnașului care mereu întreabă:
„Gândeai c-am murit, neică?”5. Fiind o nuvelă de analiză psihologică, întrebarea se
naște din nervozitatea personajului și din incertitudine, din nevoia de a ști dacă
Popa Iancu a murit cu siguranță.
O altă nuvelă care ipostaziază mitul lui Cain și Abel este Ion.... Este o
situație diferită de celelalte două mai sus amintite, deoarece în ipostaza lui Cain
întâlnim o femeie. Și acest text se deschide cu menționarea locului unde se va
desfășura acțiunea: „Pe un zăduf de nămiez, la un han, cum erau în vremuri
hanurile, a poposit un flăcău, un drumeț sărac, ostenit și prăfuit.”6
Hanul este locul spre care cei rătăciți se îndreaptă. Și Ion este un personaj
hăituit, în sufletul căruia zace ură și mânie împotriva surorii sale, care este bogată.
Aceste sentimente se nasc tot din invidie, din faptul că sora sa a avut „noroc”, a
reușit să se îmbogățească și să ducă o viață îmbelșugată, alături de oameni cu un
statut social asemănător.
Deoarece sunt frați gemeni, Ion și sora sa se urăsc cu aceeași intensitate,
sentimentele lor fiind identice. Ion o urăște deoarece „a ajuns procopsită, doamnă
mare”7, iar sora îl urăște pentru că e sărac și îi este rușine de înrudirea lor.
Gemenii reprezintă „simbolul general al dualității în asemănare și chiar în
identitate. Reprezintă imaginea tuturor opozițiilor interioare și exterioare, contrare
sau complementare, relative sau absolute, care se împlinesc într-o tensiune
creatoare”8. Se face trimiterea spre un dublu, o luptă a opozițiilor: frumos – urât,
fericire – tristețe, masculin – feminin, noapte – zi etc.
În nuvelele lui Ion Luca Caragiale se simt toate acestea, atmosfera fiind
încărcată și destul de tensionată. Suspansul crește în intensitate, cum se întâmplă
în O făclie de Paște. Având ca argument imprevizibilul, misterul și „parfumul”
morbid și de sfârșit de lume al acestor nuvele, putem să-l apropiem pe
dramaturgul român de E. A. Poe. În scrierile autorului englez, răul își construiește
propria lume și se ascunde sub diverse înfățișări. Atmosfera grea este în directă
legătură cu psihicul personajelor, acestea se întrepătrund, cititorul va intui că
ploaia, vântul, ninsoarea, liniștea nopții aduc o răsturnare a acțiunii,
determinându-l să anticipeze ceea ce va urma.
Maria Vodă-Căpușan discută în cartea sa despre legătura care se naște
între nebunia tragică și teatru: „Există însă în teatru și marea nebunie tragică, când
I. L. Caragiale, op. cit., p. 113.
Idem, ibidem, p. 145.
7 Idem, ibidem.
8 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Mituri, Vise, Obiceiuri, Gesturi, Forme, Figuri,
Culori, Numere, Traducere de Micaela Săvulescu, Laurenţiu Zoicaş, Daniel Nicolescu, Doina Uricariu,
Olga Zaicik, Irina Bojin, Victor-Dinu Vlădulescu, Ileana Cantuniari, Liana Repeţeanu, Agnes
Davidovici, Sanda Oprescu, Iaşi, Editura Polirom, 2009, p. 425-426.
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hybrisul, depășire primejdioasă a măsurii umane, împinge omenescul spre
suprema devianță. Este nebunia lui Oreste cel urmărit de Erinii, a Medeii, sau a lui
Macbeth ce vede năvălind spre el pădurea în mișcare, e nebunia Ofeliei sau a
regelui Lear.”9 Marile capodopere literare s-au construit exploatând acest hybris
amintit de autoare, care face trimitere la păcatul vechi, strămoșesc, fratricidul
biblic.
Personajele lui Ion Luca Caragiale sunt pe rând Cain. Acestea întrupează
răul, ura, lăcomia, invidia, întregul amalgam de sentimente contradictorii și
incorecte. Leiba Zibal se salvează oarecum de a fi criminalul fratelui său,
povestirea îl transformă într-un alienat, într-un dement ajuns criminal. Ion și
Stavrache își urăsc frații, ucigându-i în minte de nenumărate ori. Nebunia,
atitudinea agresivă și revoltată pe care o manifestă în raport cu propriul sânge fac
posibilă legătura cu hybrisul mai sus amintit.
„Potrivit Facerii, Cain este primul om născut din bărbat și femeie, primul
agricultor, primul sacrificator, a cărui ofrandă nu este primită de Dumnezeu,
primul ucigaș; este cel care dezvăluie fața morții: căci, până la săvârșirea
fratricidului, nimeni nu știa cum arată un om mort.”10
„Numele lui înseamnă posesie: mama lui l-a numit Cain pentru că era
prima «dobândire de om», prima naștere a unui om. Cât despre lucrurile peste
care el visa să se înstăpânească, acestea erau pământul și, mai întâi de toate,
propria ființă, care să-i permită să pună stăpânire peste tot restul.”11
Caragiale reface mitul biblic, personajele din nuvelele amintite mai sus
sunt în stare de cea mai „profundă” dezumanizare, crima. Tratând o problematică
atât de serioasă și sensibilă, ni se face cunoștință cu un alt Caragiale, mult mai
intens, personajele fiind pe măsură, distanțându-se de cele prezente în comedii.
Și Stavrache este dominat de cuvântul posesie, care îi trezește răutatea
lăuntrică și îl face să-și dorească moartea fratelui său. Odată cu dispariția acestuia,
întreaga avere i s-ar cuveni lui. Este Cain, este omul urât din fața lui Dumnezeu,
pedeapsa lui Stavrache constă în lupta dezarmantă și inutilă cu conștiința.
Leiba Zibal este un Cain care nu își poate stăpâni propria ființă. Nebunia
își găsește lăcașul într-un psihic chinuit, iar pacea nu poate fi găsită într-un corp
nehotărât, mereu bulversat și străin de sine. Atrocitatea crimei sale îngrozește,
cititorul este cuprins de sentimente contradictorii, atât milă față de un personaj
labil, atins de nebunie, cât și repulsie pentru fapta de care acesta a fost în stare.
Prin prezenta lucrare am încercat să demonstrăm cum și în ce măsură
povestea lui Cain și Abel poate fi regăsită în anumite nuvele psihologice ale lui

Maria Vodă-Căpușan, op. cit., p. 194.
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., p. 169.
11 Idem, ibidem, p. 170.
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Caragiale. Acestea, deși în aparență pot fi citite superficial, ascund un tâlc care se
dorește a fi descifrat de cititor.
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ADELA STANCU
PASTIŞĂ ŞI PARODIE

Momentele şi schiţele sau piesele de teatru sunt cele care l-au făcut pe
Caragiale celebru. Dorinţa scriitorului de a „lumina poporul” manifestă
continuitate şi în operele sale mai puţin cunoscute; parodiile, poeziile sau
corespondenţele continuă tradiţia operelor consacrate, dar de data aceasta îl
descoperim pe Caragiale dincolo de Caragiale.
Parodia, apărută undeva prin secolul VI î.e.n., are iniţial un sens literal,
sensul actual căpătându-l abia mai târziu: „Parodos (para + odos, contra-cântec)
indică la început o intrare laterală pentru cor şi orchestră; acelaşi nume este dat
acelei părţi din piesă în care corul intră în scenă pentru a-şi recita ritmurile
anapestice.”1 Parodia, aşa cum e ea percepută astăzi şi în sens larg, constă într-o
reluare a unei lucrări celebre căreia parodistul îi acordă semnificaţii proprii
renunţând la gravitatea tonului şi acordându-i o notă familiară, de cele mai multe
ori banală, reuşind astfel să stârnească râsul cititorului care este deja familiarizat
cu opera parodiată şi convenţiile stabile de parodie. Între parodie şi obiectul
parodiat există o relaţie de interdependenţă, deoarece parodia nu poate exista
decât prin acest instrument.
Înainte de a trece la studiul rezervat parodiilor lui Caragiale, considerăm
că este important să mai facem o precizare sau mai bine spus o diferenţiere între
două concepte care par să se confunde uneori: pastişa şi parodia. Cea din urmă
„re-creează mai liber un model spre a-i valorifica în mod comic elemente
constitutive, în vreme ce pastişa este preocupată de grija reconstituirii fidele a
modelului. Pastişând, autorul îşi etalează capacitatea de a purta variate măşti
stilistice. Spre deosebire de parodie, care valorifică mai multe aspecte ale textului,
pastişa se orientează cel mai frecvent spre imitarea stilului.”2
„Pentru a aprecia cum se cuvine însemnătatea parodiei în opera lui
Caragiale e de ajuns să spunem că tot a treia scenă a comediilor şi tot al treilea
moment sunt de fapt autentice parodii.”3 „Boala” de care suferă Caragiale este una
atipică vremurilor sale. „Simt enorm si văz monstruos” este citatul care
caracterizează perfect calităţile scriitorului inadaptat perioadei respective.
Împotriva realităţii care-l înconjoară, Caragiale adoptă o poziţie ofensivă, criticând
metehnele societăţii bolnave. Aşadar, parodiile sale, rezultatul facultăţilor
hiperbolizate ale scriitorului, nu ţintesc doar criticarea limbajului, care este dovada
Marian Popa, Comicologia, Bucureşti, Editura Univers, 1975, p. 147.
Daniela Petroşel, Retorica parodiei, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2006, p. 18.
3 Cornel Regman, Selecţie din selecţie, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972, p. 41.
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elocventă a „prostiei pretenţioase, a semidoctismului şi a logicii violentate”4, ci şi a
realităţii literare din acea perioadă: curentele literare – simbolismul,
sămănătorismul – sau scriitorii mai mult sau mai puţin cunoscuţi, dintre
contemporanii lui Caragiale – Macedonski, Delavrancea, Bolintineanu sau Vlahuţă
– sunt ţinta parodiilor acestuia.
Unul dintre exemplele relevante pentru reliefarea operei parodice
caragialiene este nuvela Noaptea Învierii, o autopastişă a nuvelei O făclie de Paşte.
Înainte de a trece la exegeza propriu-zisă a nuvelei, am vrea să atragem atenţia
asupra notei explicative pe care autorul o ataşează operei. Pornind de la
menţiunea că „literatura este o artă care nu trebuie învăţată; cine ştie cum din
litere se fac silabe şi din acestea cuvinte, este destul de preparat pentru a face
literatură”5, ideea de parodie, ironia tonului şi intenţiile autorului sunt vizibile.
Sfârşitul menţiunii continuă ideea enunţată mai sus, nota ironică cu o adresă bine
stabilită persiflează intenţia de a face „literatură serioasă”, pentru care autorul nu
are „vreo prealabilă pregătire”. „Literatura serioasă” poate fi considerată o ironie
adusă contemporanilor săi, iar acest lucru înseamnă în viziunea scriitorului a alege
un „gen la modă – novela”.
Citind cele două opere în paralel nu am putut trece cu vederea decizia
scriitorului de a păstra şi în opera pastişată acelaşi personaj principal – Leiba Zibal –,
acelaşi personaj negativ – Gheorghe –, elementele constitutive ale aceluiaşi context
– hanul din Podeni şi noaptea Învierii. Parodierea unei opere presupune apariţia
unor diferenţe, care în cazul operei parodiate să creeze efecte comice, iar cea mai
vizibilă este cea a tonalităţii; O făclie de Paşte revelează cititorului un ton grav,
tensionant, pe alocuri tragic. Acest lucru nu se întâmplă şi în cea de-a doua
nuvelă, care prin tonalitatea jucăuşă, care slăveşte primăvara, trădează intenţiile
parodice ale autorului, care dorind să se apropie de literatura vremii adoptă
tehnici specifice curentului sămănătorist. Prezenţa expresiilor aluzive ca „O!
primăvară, juneţea anului!“6 este unul dintre argumentele pe care le aducea
autorul în nota explicativă, prin care îşi enunţă ideea de a se înscrie cu operele sale
în valul de creaţii ale vremii.
În ceea ce-l priveşte pe Leiba Zibal, perspectivele narative din cele două
texte sunt diametral opuse: O făclie de Paşte prezintă un hangiu “precupeţ”, care,
deşi bolnav de friguri, reuşeşte să se descurce, urmând ca într-un viitor apropiat
să-şi deschidă o afacere mai bănoasă, la oraş. Leiba Zibal din Noaptea Învierii este
„mic, slab, pipernicit, nervos” şi mai târziu prezentat în operă, desigur ironic, ca
Idem, ibidem, p. 42.
Ion Luca Caragiale, Opere 3. Nuvele, povestiri, amintiri, versuri, parodii, varia, Ediţie îngrijită de
Alexandru Rosetti, Şerban Cioculescu şi Liviu Călin, prefaţă de Silvian Iosifescu, Bucureşti, Editura
pentru Literatură, 1962, p. 85.
6 Idem, ibidem, p. 86.
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fiind „un senior din evul mediu”. Discursul narativ e un alt aspect pe care
scriitorul îl exploatează în scopuri parodice: în nuvela originală asistăm la un
conflict relevat procentual, gradualitatea inducând o stare hipnotică cititorului,
care rămâne prins in mrejele acţiunii până la sfârşit. Tensiunea, dramatismul şi
atmosfera tragică sunt înlocuite în Noaptea Învierii de o derulare a evenimentelor
aproape lină. Finalul nuvelei constituie un bun prilej de reluare a primei părţi a
nuvelei, oda adusă naturii şi exaltarea cu care se cântă frumuseţea primăverii.
Delimitarea dintre parodie şi pastişă, făcută la începutul lucrării, pare a nu
se respecta întotdeauna în cazul operelor lui Caragiale, iar nuvela Noaptea Învierii
reuşeşte să surprindă acest lucru. Într-o lucrare alocată studiului parodiei7, cu un
capitol dedicat parodiei caragialiene, Daniela Petroşel atrage atenţia asupra acestei
linii aproape inexistente care permite contopirea insesizabilă a celor două
concepte, o diferenţiere clară fiind greu de făcut. Exegeta descoperă elemente ce
ţin de pastişă în finalul operei, lipsit de comic, dar si elemente parodice în
prezenţa notei explicative.
Apărută în „Moftul român”, în anul 1893, Smărăndiţa, parodie după
Sultănica a lui Delavrancea, a produs la vremea apariţiei efecte dintre cele mai
neobişnuite: de la interzicerea publicării şi până la discuţiile aprinse dintre cei doi
prieteni de condei, Caragiale şi Delavrancea. Nota parodică a lucrării care se
pretindea a fi roman modern este anunţată încă din ştirea publicării: „Acest
roman, care întruneşte toate calităţile mari ale artei moderne – studiu psihologic,
profum local, epizod de senzaţie din ce în ce mai crescândă si o limbă românească
de o puritate şi de o eleganţă nec plus ultra”8.
Romanul modern înfăţişat de Caragiale o prezintă pe Smărăndiţa, fata
„bălană, plăviță, cu părul galben-auriu ca spicul grâului copt, răscopt, tocmai cum
e bun de secerat, cum e pâinea a bună de mâncat și-i place puiului golaș de
pitpalac să-l ciugulească și să-l înghiță pe nemestecate în gușa lui îmbrăcată în puf
bogat, moale și dulce”9, personaj şablonizat care înfăţişează destinul tragic al fetei
sărace de la sat, care se îndrăgosteşte de imoralul băiat de la oraş, care profită de
naivitatea acesteia. Parodicul caragialian se reflectă în construcţia personajului,
eroina fiind prezentată ca o Ileană Cosânzeană a vremii respective: „Copila avea
ochii negri, negri ca mura de pădure coaptă, răscoaptă, cum e când e bună de
mâncare, dulce și acră; dulce, nu să te leșine pe inimă; acră, nu să strepezească
dinții, ci dulce și acră, acrișoară și dulceagă cum îi place și ursului, cât e el de
ursuz și de nemulțumitor, s-o guste.”10
Vezi Daniela Petroşel, Retorica parodiei, ed. cit.
Ion Luca Caragiale, Opere 3. Nuvele, povestiri, amintiri, versuri, parodii, varia, ed. cit., p. 708.
9 Idem, Parodii în versuri şi proză, Antologie, note şi postfaţă de Florentin Popescu, prefaţă de
Alexandru Condeescu,Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2001, p. 85.
10 Idem, ibidem.
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Dincolo de construcţia personajului, parodierea elementelor sămănătoriste
specifice vremii se resimte în special la nivelul discursului narativ. Romanul pe
care ni-l propune Delavrancea se deosebeşte printr-o tonalitate serioasă, solemnă,
pe alocuri tragică. Scriitorul pare a trata povestea fetei amăgite cu mare atenţie,
punând accentul nu numai pe soarta nefericită, ci şi pe sensibilitatea tinerei
ţărănci. Dorind să atragă atenţia asupra surplusului de adjective, asupra
artificialului impus de tonalitatea discursului, Caragiale apelează la tehnicile
sămănătoriste, creând un discurs gol, fără substrat, care prin multitudinea de
artificii stilistice duce la o pierdere a coerenţei, respectiv la o detaliere inutilă:
„miros îmbătător, adormitor, omorâtor de dulce, amețitor”11.
Sultănica lui Delavrancea este un personaj la care mai regăsim aspecte care
denotă o viaţă interioară pronunţată: „Sultănica nu mai băga nimic în gură. Se
topea pe picioare. Îngălbenise, se uscase ca iasca și-i scoteai vorba cu cleștele. Ochii
ei, drăgălași odinioară, în fiece dimineață erau roșii. Noaptea, cum simțea pe
mama Stanca înșelată de somn, plângea năbușit până ce pleoapele îi zgâriau
luminele.”12 Emoţia, suspansul sunt înlocuite aici de o relevare directă a
sentimentelor Smărăndiţei încă din primul fragment al operei: „De ce plângea
Smărăndința?... De durere!”13 Cititorul pierde aşadar orice legătură cu viaţa
lăuntrică a personajului, fiind mereu îmbătat de mulţimea sintagmelor frumoase
care i se înşiruie pe pagini întregi ale operei.
Ultimul fragment al romanului încheie magistral parodia lui Caragiale,
care pune în antiteză cele două lumi care interferează – lumea celor două femei, o
lume tipic rurală şi lumea celor de la oraş: „Ce se petrece în casele mândre, care se
ridică albe, sclipitoare, bogate și fudule… Tot ce poate să-și închipuiască mintea
omenească mai strălucitor, mai mândru și mai bogat este grămădit în această
încăpere; este un cuib de zână, un palat vrăjit din povești.”14
Structura atipică este cea care-i creează un impact major cititorului în
momentul în care acesta se confruntă cu o altă parodie a lui Caragiale, tot după
Delavrancea, Dă-dămult... mai dă-dămult. Impactul acesta, dincolo de alte
semnificaţii ale textului, vizează în primul rând forma operei pe care o propune
scriitorul; structurată în mai multe fragmente, parodia textului Stăpânea odată...
pare a sfida orice regulă a logicii. Dialogul care frizează absurdul înlocuieşte
naratorul din basmul tipic, care-şi urmăreşte personajele îndeaproape şi dă sens
evenimentelor. Discursul narativ, întreţinut de personaje goale din hârtie, pe
hârtie, se compune dintr-o serie de dialoguri fără noimă, comice: „...Femeile...

Idem, ibidem, p. 87.
Barbu Delavrancea, Nuvele, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965, p. 23.
13 I. L. Caragiale, Parodii în versuri şi proză, ed. cit., p. 87.
14 Idem, ibidem, p. 104-105.
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— A plecat, mamă?
— A plecat, mamă.
— De ce, mămucă?
— De! De ce mămucă.
— Bine, maică!
— Bine, maică.”15
Onomastica trădează intenţiile parodice ale scriitorului; numele
împăratului este ales pe criterii care privesc fizicul acestuia:
„Dă-dămult, mai dă-dămult stăpânea o împărăție fără margini Barlaboiîmpărat, ce-i mai zicea și Ciungu-mpărat...
— Dă ce-i mai zicea și Ciungu-mpărat?...
— Iac-așa! Îi mai zicea de pe când era tinerel și Ciungu-mpărat, fiindcă mai târziu
era să-și piarză o mână... în război...”16
Celelalte personaje ale basmului sunt atât de puţin individualizate încât
rămân la statutul de împărăteasă şi fată. Parodierea basmului original este vizibilă
şi în sensul în care asistăm la o acţiune desfăşurată de personaje al căror limbaj
pretenţios intrigă cititorul din cauza utilizării improprii a neologismelor: „—
Hatunci dacă nu vei hi hingrat, hai să te emancipez!”17
Mircea Eliade înţelegea prin cititorul ideal acel cititor nonconformist, care
nu se mulţumeşte numai cu lectura romanelor şi a eseurilor; cititorul care-şi
păstrează curiozitatea intactă pentru a explora operele mai puţin facile, dar la fel
de semnificative18. Oare cum şi-ar reprezenta Caragiale acelaşi cititor? Ar fi unul
mânat de curiozităţi morbide? Cititorul lui Caragiale, am spune noi, ar fi unul
conştient de actualitatea acestuia, în primul rând: „În fine, parodiile caragialiene în
proză îşi păstrează actualitatea şi îşi atrag deplina aprobare a cititorului
contemporan”19.
Încă de la exegeza primei opere am ţinut să facem o paralelă între opera
originală si cea parodiată, tocmai pentru a scoate in evidenţă efectele comice,
ironice ale celei de-a doua. Aşa cum Daniela Petroşel afirma în acelaşi studiu
menţionat deja în această lucrare20, considerăm şi noi că este potrivit să afirmăm că
parodiile lui Caragiale sunt cu atât mai savuroase cu cât ele sunt citite ca o
completare a operei originale, nu ca opere propriu-zise.

Idem, ibidem, p. 112.
Idem, ibidem, p. 111.
17 Idem, ibidem, p. 115.
18 Vezi Mircea Eliade, Fragmentarium, ediţia a 3-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008.
19 Cornel Regman, Selecţie din selecţie, ed. cit., p. 46.
20 Vezi Daniela Petroşel, Retorica parodiei, ed. cit.
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DANIELA AGHEORGHIESEI
GURMAND ŞI POTATORIC

La Caragiale, reveria gastronomică nu face diferenţă nici de sex, nici de
vârstă. Bărbaţi, femeii, copii sunt pofticioşi şi se hrănesc din abundenţă.1 Dar să fie
oare cazul operei lui Creangă diferit? Răspunsul, după cum vom vedea, este
simplu de dat, căci, deşi „aceşti eroi nu iau parte la ospeţe regeşti şi nu le serveşte
nimeni spinări întregi de viţei fripţi ca lui Telemac la curtea lui Menelau”, foamea
acestor eroi legendari este aceeaşi cu foamea eroilor lui Creangă.2
Cele două forţe gastronomice, setea şi foamea, apar des în opera celor doi
scriitori. Mai mult decât atât, la Creangă, ele sunt reprezentate ca făpturi
deosebite. Setilă este o „onànie de om”3 care bea apa de la douăzeci şi patru de
iazuri, o gârlă şi tot nu îşi potoleşte setea, căci este „fiul Secetei, născut în zodia
răţelor şi împodobit cu darul suptului.”4, pe când Flămânzilă e zugrăvit precum
un uriaş: „o namilă de om”5 ce mânca brazdele a douăzeci şi patru de pluguri şi
tot striga în gura mare că moare de foame. Pofta celor doi protagonişti este mai
accentuată în scena în care Harap-Alb şi tovarăşii săi sunt puşi de către împăratul
Roş să consume cantităţi uriaşe de hrană şi băutură. Prin contrast cu Gerilă,
Ochilă, Păsări-Lăţi-Lungilă şi, nu în ultimă instanţă, Harap-Alb, care numai au
crâmpoţit din cele doisprezece harabale de pâine şi tot atâtea ialoviţe fripte, foamea
şi setea celor doi capătă proporţii hiperbolice. Flămânzilă şi Setilă aşteptau cu
nerăbdare să termine ceilalţi de mâncat, „fiind rupţi în coş de foame şi de sete. Şi
atunci, unde nu începe Flămânzilă a cărăbăni deodată în gură câte o harabă de
pâine şi câte o ialoviţă întreagă, şi răpede mi ţi le-a înfulicat şi le-a forfăcat, de
parcă n-au mai fost. Iară Setilă dând fundurile afară la câte o bute, horp! ţ-o sugea
dintr-o singură sorbitură; şi răpede-răpede mi ţi le-a supt pe toate de-a rândul, de
n-a mai rămas nici măcar picătură de vin pe doage.”6
Personaje precum Flămâzilă, Setilă, Ochilă sunt preluate din imaginaţia
creatoare a poporului şi descrise într-o manieră specifică parcă Odiseei. Păsări-LăţiEugen Simion, Fragmente critice III. Mit. Mitizare. Mistificare, Bucureşti, Fundaţia Scrisul Românesc,
Editura Univers Enciclopedic, 1999, p. 75.
2 Vladimir Streinu, Ion Creangă, Bucureşti, Editura Albatros, 1971, p. 87.
3 Ion Creangă, Opere, Ediţie critică, note şi variante, glosar de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş,
Ediţie revizuită şi adăugită, Introducere de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,
2000, p. 116.
4 Idem, ibidem.
5 Idem, ibidem, p. 115.
6 Idem, ibidem, p. 126.
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Lungilă, ce în opinia lui Vladimir Streinu pare a fi în întregime născut din
imaginaţia lui Creangă, motivează viziunea homerică a povestitorului prin
înfăţişarea şi isprăvile caracteristice acestuia7: „o pocitanie de om umbla cu arcul
pe după vânat paseri. Ş-apoi, chitiţi că numai în arc se închia tot meşteşugul şi
puterea omului aceluia? Ţi-ai găsit! Avea un meşteşug mai drăcos şi o putere mai
pe sus decât îşi poate dracul închipui: când voia, aşa se lăţea de tare, de cuprindea
pământul în braţe. Şi altă dată, aşa se deşira şi se lungea de grozav, de ajungea cu
mâna la lună, la stele, la soare şi cât voia de sus. Şi dacă se întâmpla să nu
nimerească paserile cu săgeata, ele tot nu scăpau de dânsul; ţi le prindea cu mâna
din zbor, le răsucea gâtul cu ciudă şi apoi le mânca aşa, crude, cu pene cu tot.
Chiar atunci avea un vrav de paseri dinainte şi ospăta dintr-însele cu lăcomie, ca
un vultur hămisit.”8
Aceste fiinţe miraculoase sunt inspirate din folclor. Creaţia populară
cunoaşte dimensiuni eroice care o apropie viziunii homerice. Sunt de asemenea şi
elemente ce au rădăcini mitologice. Ochilă, cunoscut din basmele populare, este
un alt Polifem, iar vicleşugul prin care Făt-Frumos din basmul lui Ispirescu (Porcul
cel fermecat), dar şi cel din basmul lui Creangă (Povestea porcului) sunt blestemaţi să
poarte pielea de porc amintesc de farmecele Circei.9 Asemănările pot fi
numeroase, căci temele folclorice nu sunt fixe, nu aparţin exclusiv niciunui popor,
ele circulă libere. Este cert faptul că poetul Homer a transpus în epopeile greceşti
substratul popular anterior.10
În Soacra cu trei nurori mezina se simte jignită de bucatele pe care mama
soacră le-a pus la dispoziţia lor, spunând că neam de neamul ei nu a mâncat aşa
ceva. Considerând că baba are destule merinde (slănină, unt şi ouă), găteşte
pentru ea şi cele două cumnate ale sale nu o masă adevărată, ceva mai omeneşte,
aşa cum promisese, ci un adevărat festin: un cuptor de plăcinte, câţiva pui prăjiţi
în unt, o strachină mare de brânză cu smântână şi o mămăligă, pe care, desigur,
cele trei cumnate le stropesc cu un ulcior de vin. Tot printr-un contrast scriitorul
reuşeşte să-şi uimească cititorii cu cele trei nurori, ce în loc să se înfrupte cu ceea ce
le recomandase soacra: o bucată de mămăligă rece cu ceapă sau usturoi, mănâncă
bucatele preparate de mezină. Pentru a nu se interpreta greşit, vom preciza că
soacra e şi ea o iubitoare de mâncare, dar nu e dispusă să stea la masă cu oricine.
Pentru fiii ei ea ar vrea să se prepare plachie cu costiţe afumate de porc, iar reacţia
ei e demnă de luat în seamă: „Doamne, bine vom mânca!”11 Nurorile par a face
parte din aceeaşi spiţă, o adevărată risipă la casa omului.
Vladimir Streinu, Clasicii noştri, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, p. 170.
Ion Creangă, op. cit., p. 117.
9 Vladimir Streinu, Clasicii noştri, ed. cit., p. 171.
10 Idem, ibidem.
11 Ion Creangă, op. cit., p. 6.
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Purceluşul din Povestea porcului e şi el tratat cu tot felul de bunătăţi: tărâţe,
cojiţe. Baba îl trimite pe moşul ei la târg după roşcove. Datorită acestui meniu
special, purcelul din ogârjit şi răpciugos se face rotund ca un pepene.
O scenă memorabilă are loc în clasa părintelui Teodorescu. Scos la tablă
pentru rezolvarea unei probleme matematice, Nică Oşlobanu, după cum îi este
obiceiul, cere să fie scuzat spunând că îl doare capul. Atunci, din sânul lui
Oşlobanu cade un urs mare (amestec de mămăligă cu brânză, modelat într-o
formă rotundă şi prăjit pe jar) pe care ceilalţi elevi împreună cu Oşlobanu se reped
să-l prindă. Ceea ce rezultă se poate intui de pe acum: „şi se face o chirfosală ş-un
râs în şcoală din pricina ursului celuia, de-i poznă!”12 Faptul că Oşlobanu a minţit
este evident. În primul rând, prin acel „ca de obiceiu”13 al naratorului, iar în al
doilea rând, personajul îşi contrazice afirmaţia prin propria reacţie la vederea
ursului său rostogolindu-se prin clasă. Migrena tânărului dispare instantaneu
atunci când se vede pus în situaţia de a-şi pierde prânzul. Nu este de mirare că
părintele Teodorescu îi spune lui Oşlobanu că este robit pântecelui, neacordând
câtuşi de puţină atenţie minţii. Potrivit lui Vladimir Streinu, acest fapt cotidian
capătă în naraţiunea lui Creangă dimensiuni neaşteptate. Dar acest gigantism al
viziunii este des întâlnit la Creangă şi apare în scene modeste ca aceasta, precum şi
în altele fabuloase.14
Nici personajele lui Caragiale nu sunt mai prejos. În Momente şi schiţe se
bea şi se mănâncă mult, „niciodată fără rost. Fără rost în plan epic, se înţelege.
Există întotdeauna, o motivaţie a ospăţurilor şi a libaţiunilor, după cum, pe de altă
parte, ele au un rol foarte important în trama epică. Faptul este explicabil, în parte,
şi prin aceea că berăria, crâşma şi cafeneaua reprezintă locuri privilegiate în opera
lui Caragiale, locuri de întâlnire, de discuţii, locuri în care se fac, se consolidează şi
se desfac prietenii, în care se scriu reportaje senzaţionale şi se pun la cale mari
manevre politice – pe scurt, un decor care, pe lângă funcţia sa epică aduce o
contribuţie hotărâtoare la crearea acelui univers specific, inconfundabil, al prozei
caragialiene. Dar implicaţiile temei «gastronomice» [...] relevă o extraordinară
varietate de ipostaze ale temei.”15
Moaşa Lucsiţa pare a fi reprezentarea feminină a lui Flămânzilă. La micul
dejun Lucsiţa a consumat ceva „uşor: trei ouă răscoapte, o căpăţână de miel cu
borş, nişte stufat, prune cu carne, friptură la tavă şi salată de castraveţi, trei

Ion Creangă, op. cit., p. 209.
Idem, ibidem, p. 208.
14 Vladimir Streinu, Ion Creangă, ed. cit., p. 84.
15 Alexandru Călinescu, Caragiale sau vârsta modernă a literaturii, Ediţia a doua revizuită, Prefaţă de
Ion Vlad, Iaşi, Editura Institutul European, 2000, p. 90.
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cinzecuri cu sifon şi o cafeluţă.”16 Se remarcă ironia prin prezenţa adjectivul uşor ce
capătă aici un dublu înţeles. E foarte probabil ca moaşa Lucsiţa să fi mâncat
repede, cu foarte mare uşurinţă preparatele enumerate. Acest lucru nu este greu
de intuit dacă luăm în considerare întregul text, căci, după cum vom vedea coana
Lucsiţa are o poftă greu de stăpânit. Pe de altă parte, adjectivul uşor poate sublinia
ironic consistenţa acestor mâncăruri, abundenţa lor. După trei ceasuri, în
tramvaiul ce o duce la Moşi, Lucsiţa suferă grozav de foame. Din dorinţa de a nu
ajunge mai târziu de ora trei la rendez-vous, Lucsiţa nu a mai gustat nimic. Pe drum
se revigorează cu două litre de bragă, iar când ajunge la barieră, ademenită de
parfumul micilor, se îndreaptă spre ei „ca o panteră atrasă de mirosul ţapului
sălbatic”.17 Astfel, moaşa Lucsiţa mai consumă doi mititei, ciuguleşte o bucată de
turtă dulce de la madam Georgescu, bea o halbă de bere şi cumpără trei gogoşi
prăjite în ulei şi două limonade reci. Apoi, domnul Mitică o cinsteşte cu două
bărdace de floricele proaspete şi pentru că toată lumea s-a aşezat la o masă,
Lucsiţa şi compania comandă cârnaţi, fleici şi două baterii mari de sifon. Ceea ce
urmează se ştie deja: „Şi trage-i pe urmă la fălci!”18
Lucsiţa dă dovadă de o bulimie uimitoare. Face un amestec haotic de
alimente ce fac parte din categorii diferite: mici, turtă dulce, gogoşi, floricele calde,
cârnaţi şi fleici. Nu are ordine şi nici rafinament. Moaşa arată rafinament culinar
numai în scena în care recomandă ca fleicile să fie tratate cu ţimbru şi ţeapă. Lucsiţa
nu-şi poate controla apetitul, fiecare miros, fiecare prezenţă culinară o îmbie. Deşi
mănâncă mult, de-a valma şi fără noimă, ea nu pare a fi conştientă de aceasta,
având mereu pregătită câte o explicaţie. Atât de la naratorul obiectiv, cât şi de la
călătorul din tramvai, aflăm că Lucsiţa e o femeie corpolentă. Ea se apără
deturnând sensul cuvântului spunând că pe ea, Dumnezeu a lăsat-o aşa,
voluptoasă.19 Admonestată de către madam Georgescu pentru lăcomia ei, Lucsiţa
se apără cu inocenţă: „Ţe mănânc? ţe-am mai mâncat?”20. Prozatorul o
discreditează pe moaşa ce nu-şi mai poate stăpâni pofta fără saţ. Într-una din
pauzele orchestrei se aude un zgomot „ca o cadenţă de fagot”21 de pe banca pe
care stătea cocoana Lucsiţa. Gluma cu care o apără domnul Mitică Ceaplazarul nu
face decât să accentueze gravitatea situaţiei personajului bulimic. Ruşinată, Lucsiţa
se scoală repede de la masă şi se pierde în forfota Moşilor.22 Prin acest aspect coana
I. L. Caragiale, Opere 2. Momente, schiţe, notiţe critice, Ediţie îngrijită de Al. Rosetti, Şerban
Cioculescu, Liviu Călin cu o introducere de Silvian Iosifescu, Bucureşti, Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, 1960, p. 126.
17 Idem, ibidem, p. 127.
18 Idem, ibidem, p. 128.
19 Eugen Simion, op. cit., p. 68-69.
20 I. L. Caragiale, op. cit., p. 128.
21 Idem, ibidem.
22 Eugen Simion, op. cit., p. 69.
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Lucsiţa se deosebeşte de personajele lui Creangă, ce îşi cunosc prea bine
metehnele. Setilă şi Flămânzilă ştiu bine că sunt mari consumatori şi nu se feresc
să recunoască, în timp ce coana Lucsiţa trăieşte în ignoranţă, refuzând să vadă
realitatea semnalată de toţi cei aflaţi în preajma ei. Astfel, ea este „cu adevărat, o
voluptoasă bântuită de o foame devorantă şi de o sete fără limită. Puse cap la cap,
elementele înghiţite de moaşa diplomat, din momentul în care se urcă în tramvai
până ce, sub puterea fierberii din interior se pierde «în învălmăşeala» Moşilor, dau
imaginea unei pofte neîndestulate. Simbolul ei este «sahanul» în care sunt prăjite în
ulei rânced, gogoşile”23.
După cum aflăm din Moftangii, înainte de bal moftangioaica se abţine toată
ziua de la a mânca. La bal însă, face abuz de şampanie, icre, îngheţată, bomboane.
Şi moftangioaica combină haotic gustările. După îngheţată, ea mănâncă din nou
icre, iar după Pomery extra-sec frappe (şampanie la gheaţă) bea iar ciocolată
fierbinte. Faptul că moftangioaica suferă de regulă de stomac este explicabil, luând
în considerare felul în care se tratează ea la bal şi după bal, căci a doua zi doctorul
îi prescrie o cutie şi jumătate de capsule de ricin.
Perechea moaşei Lucsiţa este madam Verigopolu, reprezentanta păturii
culte a societăţii (coana Lucsiţa fiind reprezentanta femeilor de statut social
modest).24 Domnul Verigopolu împreună cu povestitorul consumă un meniu
sofisticat, alcătuit din vermut franţuzesc, marsala, mezeluri, icre moi, căci încă nu
sosise vremea stridiilor, toate cumpărate din micile economii ale doamnei
Verigopolu (Mici economii). Acest rafinament gastronomic poartă aici „semnul
desăvârşitei armonii conjugale”.25
Micul Maior din Vizită nu dă numai semne de proastă creştere, ci şi de o
poftă greu de stăpânit. Apetitul pentru dulceaţă şi ţigară anunţă viciile lui de
viitor adult.26
Eroii lui Caragiale mănâncă rareori singuri şi nu suferă de anorexie. Urăsc
singurătatea şi nu refuză niciodată mâncarea. Costică Parigoridi din Repausul
dominical suferă de singurătate şi e bântuit de gânduri sinucigaşe. După cum
mărturiseşte, salvarea lui constă în întâlnirea cu prietenii. Fiind Sf. Constantin şi
Elena, sărbătoritul face cinste. Şi se consumă! Primul semn al faptului că
sărbătoritul şi-a regăsit buna dispoziţie este comanda27 alcătuită din 18 aperitive, 8
baterii, 12 şampanii, 22 de pachete de regale şi 5 rânduri de marghilomane. Este
abordată discuţia despre politică şi toţi pledează pentru desfiinţarea repausului

Idem, ibidem.
Idem, ibidem, p. 75.
25 Alexandru Călinescu, op. cit., p. 92.
26 Eugen Simion, op. cit., p. 75-76.
27 Idem, ibidem, p. 71.
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dominical, personajele „lucrând” în acest mod până dimineaţa. Efectul este
previzibil, petrecăreţii ajungând la una din învăţăturile lui Creangă, deoarece
după minunatul consum personajelor caragialiene li se încleia limba în gură şi
bolboroseau turceşte fără a şti nici bechi. Dialogurile ce iau acum naştere între
aceste personaje sunt de-a dreptul savuroase. Lista nu se opreşte aici, deoarece
petrecerea continuă. Cei şase prieteni servesc în continuare un pahar de şampanie
la botul calului, apoi un şvarţ cu cognac fin (ca să-şi revină din beţie) şi o
schembea dreasă bine, cu puţin ardei roşu. Tovarăşii au dejunat apoi la Lăptărie
până seara. Iar dacă muncitorul tipograf cules de nenea Iancu şi ceilalţi petrecăreţi
se trezeşte repede din beţie şi se întoarce la locul de muncă, în mod paradoxal,
Costică, acela care îşi exprima profundul dezgust faţă de zilele de sărbătoare şi,
implicit, faţă de duminici, alături de nenea Iancu şi ceilalţi tovarăşi transformă
ziua de luni într-una în care ei „lucrează” după legile repausului dominical.
La Caragiale consumul de băuturi alcoolice duce adesea la beţie. Acesta
este cazul petrecăreţilor din Repausul dominical, al Amicului X din Monopol..., al
cetăţeanului turmentat din comedia O scrisoare pierdută sau al poliţistului Stan
Popescu din Boborul! Protagoniştii îşi pierd capacitatea de a verbaliza corect
cuvintele, se face economie de silabe, iar euforia implicată de starea de beţie le
deschide pofta de... pupat. La Caragiale turmentaţii se pupă dulce în semn de
prietenie, solidaritate, bună dispoziţie. În această categorie se înscriu Costică,
petrecăreţii din Boborul! şi Amicul X. Personajele lui Creangă nu resimt efectele
repausului dominical, ele nu suferă de pe urma beţiei. În ciuda faptului că Setilă
bea buţile de vin ale împăratului, efectele băuturii sunt nule. Nici Ivan Turbincă
nu se îmbată cu rachiu. Singurele care ar putea fi bănuite de o oarecare ameţeală
bahică sunt cele trei nurori, cu toate acestea, în opinia noastră, textul nu oferă
suficiente informaţii, de aceea nu vom considera cântatul un semn al turmentaţiei.
În Soacra cu trei nurori, alcoolul (alături de alimentaţie) funcţionează ca un
catalizator al dobândirii bunei dispoziţii.
În Boborul!, băutura nu este numai un prilej de petrecere, ci şi de întrecere.
Capacitatea de a consuma cât mai mult alcool este răsplătită, premiul constând tot
în băutură. Personajele beau la chilometru. Fiecare participant la acest joc are în faţă
o sticlă de vin pe care trebuie să o consume cât mai repede. Este un joc „inocent”
în care remizele nu se acceptă, ci numai şansa unei revanşe. Mai simplu spus, se
bea în mai multe reprize. Tema politică (anunţată încă de la început) se împleteşte
aici cu cea a potatoricului şi gurmandului. Se poate spune că în operele lui
Caragiale se petrece la bine şi la greu. Aceşti susţinători ai republicii petrec înainte
de luptă şi după. Petrec seara până după orele douăsprezece şi o iau de la capăt
dimineaţa pe la ora şapte. Bravul popor în frunte cu poliţistul şi taraful de lăutari
încing o petrecere şi mai straşnică decât cea de cu seară. Astfel, în urma dobândirii
victoriei se petrece cu boloboace pline şi grătare ce sfârâie răspândind parfumul
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fierbinte şi gras al cărnii. Pregătirea bucatelor este asemănată cu ritualurile antice
în care credincioşii aduceau ofrande zeilor. Se petrece cu avânt şi entuziasm, iar
personajele închină des şi sincer pentru libertate. Şi de această dată petrecerea
poporului este întreruptă, dar nu de sunetul tocsinului, ci de reacţiune, Ploieştiul
fiind readus la starea de dinainte. Efectele banchetului maraton sunt resimţite mai
cu seamă de Stan Popescu ce nu dormise de două zile. Lipsit de puteri, acesta
adoarme în cancelaria poliţiei. Este trezit de către maiorul Gorjan, ce îl întrebă de
rostul lui acolo. Ameţit ce băutură şi buimăcit de somn, Stan rosteşte răguşit că
boborul l-a învestit în acea funcţie.
Mult mai interesant este cazul protagonistului din Pastramă trufanda. Este
notabil faptul că de această dată mâncarea pătrunde şi în registrul oniric. Iusuf
doarme pe sacul cu haine (pe care i l-a dat prietenul său, Aron, să-l ducă fratelui
său Şumen la Ierusalim) şi pe întreg parcursul nopţii visează că mănâncă ceva
sărat. Înfometat şi ademenit de un puternic miros sărat, Iusuf bea cafea şi fumează
ciubuc pentru a înlătura neplăcuta stare. Mirosul însă nu dispare, iar negustorul
devine suspicios. Nasul nu se lasă înşelat şi descoperă că sacul folosit drept
căpătâi e îndesat cu pastramă trufanda. Turcul îşi taie o bucată de pastramă acum,
una mai târziu şi din pricina vremii neprielnice pentru călătorii pe mare, pofta lui
nu stă degeaba, iar Iusuf tot dezleagă sacul cu pastramă, mai mănâncă, ba mai
vinde şi la alţi călători la fel de dornici de marfă aşa bună. În cele din urmă, în sac,
Iusuf rămâne numai cu mirosul. Faptul fiind consumat, la propriu şi la figurat,
negustorul renunţă la ideea de a duce sacul gol lui Şumen. Crede că din grabă sau
nebăgare de seamă Aron i-a dat un sac cu pastramă în locul celui cu haine şi
concluzionează că trebuie să plătească negreşit marfa. Acest consum alimentar îl
duce pe Iusuf la tribunal. De ce? Bunul său prieten ce găteşte o pastramă ca
niciuna alta, l-a dat în judecată. Aron îl acuză pe Iusuf că l-a mâncat pe tatăl său,
Leiba Grosu. De acuzaţia de canibalism nu este încurcat numai Iusuf, ci însuşi
cadiul. După numeroasele explicaţii aduse de Aron aflăm cu stupoare că în sac nu
erau nici haine, nici pastramă grasă de oaie. Leiba Grosu murise şi pentru că şi-a
dorit să fie îngropat pe pământul sfânt, fiul său Aron, din dorinţa de a face
economie, i-a îngropat oasele aici, la Kavala, iar carnea a făcut-o pastramă şi a pus-o
în sac pentru a fi transportată la Ierusalim. Iusuf trece de la adorare la dezgust.
Dacă până acum visa noapte de noapte dormind pe sacul ce purta încă parfumul
pastramei şi îl lăuda pe Aron de reuşita reţetei sale de pastramă deopotrivă de
fragedă şi grasă, turcul se simte jignit şi spurcat de pastrama de ovreu şi cere să i
se facă şi lui dreptate. Desigur, cadiul i-a pus pe amândoi să plătească, unul
pentru că a mâncat, iar celălalt pentru că a minţit.
Iusuf nu este singurul personaj ce suferă de pe urma unei mâncări. Cănuţă
trebuie să ducă un coş încărcat cu mezeluri şi sticle de vin unui client. Din pricina
poleiului alunecă. Coşul cu merinde îi sare din mână, iar cele vreo douăzeci de
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sticle de vin se sparg la contactul cu solul. Tânărul este mustrat pentru că nu a
luat-o pe Podul Mogoşoaiei unde e măturat şi dat cu cenuşă şi primeşte o bătaie
zdravănă de la băcanul la care slujea. În cea de-a treia seară este trimis cu un alt
coş, uşor de această dată, la domnul Popescu, dar din pricina faptului că a stat
prea mult pe drum, mergând de această dată nu pe ulicioară, ci pe Podul
Mogoşoaiei, primeşte o pereche de palme peste urechile îngheţate de frig.
Tratamentul primit în copilărie afectează viaţa de adult a lui Cănuţă. Este gata să
divorţeze de nevastă nu pentru că a fost înşelat în trei rânduri, o dată de soacră
pentru că nu i-a dat zestrea promisă, iar în două rânduri de nevastă. Sucitul
Cănuţă intentează divorţ pentru un crap. Într-una din zile, Cănuţă aduce acasă un
crap mare de patru kilograme şi plin cu icre. A cerut nevestei şi soacrei să-l
prepare la cuptor umplut cu stafide şi coconari. Femeile au uitat însă să-l scotă la
timp, iar peştele s-a ars. Acest fapt culinar îl duce pe Cănuţă la capătul răbdării.
Însă Cânuţă e un om sucit şi cuplul se reconciliază. Acestora li se alătură şi
povestitorul din Infamie. După ce dintr-o nenorocire i s-a vărsat uleiul şi ciorba
peste scrisoarea de recomandare primită de la bunul său prieten, naratorul poate
citi cuvintele un măgar pe dosul scrisorii şi „dracul” îl îndeamnă să o deschidă.
Află astfel adevăratul conţinut şi prin forţa împrejurărilor e nevoit să rupă
definitiv orice relaţie de prietenie cu amicul său.
În Repausul dominical, elementele nutritive sunt preponderent lichide şi, de
altfel, tipice pentru celebrarea unei zile onomastice. De regulă, la Caragiale, ca şi la
Creangă, se combină pofta de a mânca cu setea. Unele preparate se repetă şi, dacă
am alcătui un meniu al Momentelor şi schiţelor, „n-am putea evita mezelurile, icrele,
măslinele, fleicile, ochiurile la capac, apoi din nou salamul, ghiudemul,
caşcavalul... Cum se poate observa, acestea sunt alimente pregătitoare. Ele
provoacă pofta de mâncare şi dezleagă limba.”28 De asemenea, se poate alcătui şi o
listă a băuturilor, cele mai importante fiind cafeaua, berea, şampania, vinurile şi
lichiorurile. Meniul propus de Creangă este unul rustic: pui prăjiţi în unt, plachie,
brânză, mămăligă, plăcinte şi alivenci, încununate cu băutura zeilor. Dintre
protagoniştii lui Creangă numai Ivan Turbincă preferă votca, respectiv rachiul. În
operele celor doi scriitori apar adesea asemenea liste de bunătăţi ce fie s-au
consumat deja, fie urmează a fi consumate.
În ceea ce îl priveşte pe Creangă mâncarea şi băutura aduc voia bună.
După ce ospătează bine, cele trei nurori sunt cuprinse de cheful de a-şi cânta oful
şi aleg desigur o melodie despre o soacră rea şi ursuză. Se înregistrează în acest
basm o atmosferă de petrecere, căci tinerele cumnate au ţinut-o aşa până au
adormit. Dar probabil cel mai înverşunat petrecăreţ al scriitorului humuleştean
este Ivan Turbincă. Încă de la începutul basmului observăm că ostaşului rus îi

28

Idem, ibidem.
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place rachiul. Reputaţia de petrecăreţ a lui Ivan îşi atinge apogeul atunci când se
înfăţişează la poarta raiului şi-l întreabă pe sfântul Petre dacă se găsesc în rai
tutun, votcă, femei şi lăutari. Răspunsul negativ al sfântului îl determină pe Ivan
să conchidă că în rai e o sărăcie lucie. Scena se repetă şi la porţile iadului, unde
Ivan găseşte din toate. De frica turbincii, dracii caută toţi să-i facă pe plac, iar Ivan
face un guleai de se duce vestea, vorba povestitorului, „ca de popă tuns”. Mai
interesant este sfârşitul poveştii, căci Ivan pentru a omorî urâtul o ţine dintr-un
chef într-altul. Remarcăm astfel încă o asemănare a celor doi scriitori. Personajele
lor fug de urât. Nu suportă plictisul şi singurătatea. Costică e dornic să-şi
întâlnească prietenii, iar Ivan caută femei şi lăutari. Atât Ivan, cât şi protagoniştii
Repausului dominical umplu acest gol chefuind. Este de remarcat faptul că Stan
Păţitul constituie o excepţie. Şi el suferă de pe urma urâtului, numai că în cazul
său remediul îl constituie femeia.
De la orgia gastronomică nu se exclude nici Dănilă Prepeleac. Ajungând
bogat, Dănilă scapă de nevoile ce-i apăsau umerii şi ia parte la o petrecere ce ţine
toată viaţa: „a mâncat şi a băut şi s-a desfătat până la adânci bătrâneţe, văzându-şi
pe fiii fiilor săi împrejurul mesei sale.”29 Astfel, mâncarea, băutura şi petrecerea
devin simbolurile omului lipsit de griji, eliberat de responsabilitatea de a munci şi,
implicit, de a-şi întreţine familia.
În Capra cu trei iezi, mâncarea joacă un rol primordial. Atât capra, cât şi
lupul caută să dobândească ceva de-ale gurii. Astfel, în timp ce capra se află în
pădure, lupul poftind la carne fragedă de ied reuşeşte să intre în casa caprei. Iedul
cel mare şi cel mijlociu sunt repede înfulecaţi. Singurul care scapă cu viaţă este
mezinul, ce s-a ascuns în horn. Pofta aceasta a cumătrului lup aduce nenorocirea
în familia caprei. Tot mâncarea aduce prilejul de răzbunare, deoarece capra
pregăteşte un praznic pentru fiii ei morţi, la care îl invită şi pe cumătrul ei.
Asistăm acum la o mutare a registrului culinar de la drob de sare, lapte, frunze şi
flori la un meniu alcătuit din mâncăruri tradiţionale... moldoveneşti: sarmale,
plachie, alivenci, pască asezonată cu smântână şi ouă „şi fel de fel de bucate”30. În
groapa aflată în apropierea casei ei, capra pune jar şi o acoperă în aşa fel încât
lupul să nu bănuiască nimic, face şi un scaun din ceară tot anume pentru
cumătrul. Lupul este apoi invitat la praznic. Se aşază în locul pregătit pentru el şi
pe când înfulecă lacom la sarmale cade în groapa bine încinsă. De această dată,
pentru lup, lăcomia, pofta, mâncarea sunt aducătoare de moarte. Ca de obicei,
după cum am mai văzut şi la Creangă, dar şi la Caragiale, mâncarea este prilej de
petrecere, de sărbătoare, căci auzind caprele din vecinătate de moartea lupului au
venit la praznic, au mâncat, au băut şi s-au veselit împreună. În acest basm
mâncarea este centrală. O întâlnim într-o formă sau alta la tot pasul.
29
30

Ion Creangă, op. cit., p. 41.
Idem, ibidem, p. 19.
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Se remarcă o deosebire între Capra cu trei iezi şi Povestea lui Harap-Alb, unde
mâncarea are un rol în plan epic, face parte dintr-o încercare la care îi supune
împăratul Roş pe Harap-Alb şi însoţitorii săi. Motivează totodată prezenţa lui
Flămânzilă şi a lui Setilă. Le oferă prilejul acestor personaje de a-şi arăta puterile
supraomeneşti. Flămânzilă, Setilă şi Păsări-Lăţi-Lungilă sunt nume inspirate total
sau în parte din ocupaţiile gastronomice sau potatorice ale acestor personaje. Prin
urmare, la Creangă mâncarea şi băutura au capacitatea de a oferi identitate
personajelor. În Fata babei şi fata moşneagului mâncarea are tot un rol epic.
Prepararea unor bucate, alături de îngrijirea temeinică a unor copii, lighioane în
cazul acesta, sunt doar probe pe care cele două fete trebuie să le depăşească sau,
mai bine spus, să le înfăptuiască. Este importantă acum pregătirea bucatelor, nu
consumarea lor. Niciuna din fete nu are însuşiri supraomeneşti. Prin urmare, sunt
puse la încercare calităţile de gospodine ale unor tinere încă nemăritate. Fata cea
harnică a moşneagului este singura ce reuşeşte în îndeplinirea lor.
Adevăraţi mâncăi zgârciţi, protagoniştii lui Creangă sunt rareori dispuşi
să-şi împartă hrana. În această categorie nu intră numai cazul deja discutat al
soacrei, ci şi cel al babei care îşi îndeamnă moşneagul să-şi bată cocoşul pentru că
nu îi făcea ouă (Punguţa cu doi bani), al vulpii ce-l sfătuieşte pe cumătrul urs să-şi
bage coada în baltă cum, chipurile, făcuse şi ea pentru a prinde atâta amar de
peşte (Ursul păcălit de vulpe). Acestora li se alătură şi Moartea din Ivan Turbincă. Ea
trebuie să mănânce numai pădure bătrână, în alt rând numai pădure tânără sau
vlăstari fragezi. Sărmana slăbise după doar trei ani cu acest meniu, fapt observat
ironic de Ivan. Personajelor ce poftesc ouă şi peşte li se cere să-şi pună pofta în cui,
fiind servite în schimb cu o minciună gogonată. De asemenea, este de remarcat că
protagoniştii sunt dispuşi să facă orice pentru a obţine mâncare. Lupul îşi ascute
limba, vulpea se preface moartă, ursul îşi bagă coada în baltă peste noapte şi din
pricina frigului rămâne fără ea, moşneagul îşi bate cocoşul. Paradoxal însă, Chirică
îl slujeşte pe Ipate timp de trei ani pentru un boţ de mămăligă cu brânză, dar mai
ia cu sine în iad şi pe baba ce-o îndemnase la păcat pe nevasta stăpânului său
(Povestea lui Stan Păţitul). Nu rămâne decât să menţionăm că în Capra cu trei iezi,
Punguţa cu doi bani şi Ursul păcălit de vulpe mâncarea funcţionează ca un motor al
acţiunii basmului. Lipsa ei declanşează firul acţiunilor. În scrierile lui Creangă
mâncarea e privită ca un lucru preţios ce merită toată osteneala, pe când în operele
lui Caragiale, după cum observă şi Liviu Papadima, alimentele apar sub forma
unor liste, a unor note de plată31, ce inevitabil ne trimit cu gândul la consum şi
risipă... cu prietenii. Acest lucru se întâmplă în Repausul dominical, Monopol..., Ţal!.
Nu în cele din urmă, o masă îmbelşugată reprezintă şi un bun prilej de
împăcare. Smaranda prepară un cuptor de alivenci, plăcinte şi poale în brâu,

31

Liviu Papadima, Caragiale, fireşte, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999, p. 59.
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pârpăleşte câţiva pui tineri la frigare pe care apoi îi dă prin unt. La masă este
invitată mătuşa Măriuca lui moş Andrei şi cumnatele dau de-o parte vorbele rele
ce-au ieşit din gura lumii şi-l inculpau pe Nică de furtul cucului armenesc.
Naratorul recunoaşte şi el că a mâncat bine, iar cu un asemenea meniu nici nu
putea fi altfel.
„Cine nu se lasă înşelat de deosebirea de medii nu poate să nu observe
înrudirea artei lui Creangă cu cea a lui Caragiale.”; atât Creangă, cât şi Caragiale
sunt caracterizaţi de dialogul şi umorul verbal cu care îşi îndeletnicesc
personajele32, dar dincolo de acestea, după cum am văzut, există şi această
pantagruelică poftă de consum pe care o întâlnim reprezentată într-o manieră
originală la cei doi autori. Fie ele făpturi fabuloase, ţărani, doamne din înalta
societate sau orice alt tip de orăşeni, dincolo de orice rang social, vârstă sau sex,
toate aceste personaje sunt guvernate de o homerică poftă de consum, fie el
alimentar sau bahic.
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EMANUEL CEBZAN
FORŢELE FATIDICE – MĂŞTI ALE EULUI CARAGIALIAN

Atunci când ne referim la hazard, în general, ne gândim la o situație bizară;
conform definiţiei din DEX pe lângă sinonimele de „soartă, destin”, regăsim
hazardul ca fiind o „împrejurare sau un concurs de împrejurări (favorabile sau
nefavorabile) a căror cauză rămâne în general necunoscută”. Dar, având în vedere
universul operei caragialiene și, depărtând tentaţia, însă nu în totalitate, de a o
aşeza sub eticheta de scriitură realistă, observăm că este plină de antinomii și
răsturnări de situaţie, generând ambiguitate şi un posibil abisal. Atunci, conform
logicii caragialiene, trebuie să întoarcem „pe dos” și conceptul de hazard,
rezultând o împrejurare sau un concurs de împrejurări favorabile sau
nefavorabile, în principal nefavorabile, a căror cauză rămâne necunoscută pentru
personaje, dar nu și pentru cititor.
Obsesia pentru hazard îşi poate avea originea în însăşi realitatea sa
empirică, după cum remarcă și Mihail Petroveanu: „Pe dedesubtul măștii sale de
zeflemist și optimist incorigibil, Caragiale ar fi fost chinuit de spaimă față de
destinul care, dintr-un întuneric inaccesibil înțelegerii, guvernează acțiunile
hotărâtoare ale omului, dispune de viață și moarte în mod absurd și implacabil”1.
În acelaşi timp, Caragiale dovedeşte şi o înţelegere a „vieţii ca un spectacol
perpetuu, conceput, regizat şi jucat de el însuşi”2, aspect care se oglindeşte în
proza sa. El își însușește forța fatidică şi preschimbă, precum un alchimist al
hazardului, fatalitatea în noroc şi „viceversa”, controlând soarta personajelor,
damnate să fie prizoniere veșnice într-o lume ficţională proprie lui.
Ion Vartic propune ipoteza conform căreia volumul Momente trebuie luat și
interpretat ca un întreg3, atunci ar trebui să avem același eu caragialian peste tot,
indiferent dacă este prezent direct sau indirect în text sau dacă avem un narator4
personaj sau nu. Atunci când ”ne’ Iancu” este prezent ca narator personaj, el are
un „eu care mimează umilința, inocența și ignoranța, se uită «ca un imbecil»,
joacă... retragerea discretă într-un colț, falsa pasivitate și rolul de victimă agresată
de celălalt”5, provocând enervarea celor din jur. Când Caragiale este prezent doar
deghizat în narator, el îmbracă ținuta de păpușar și își alege un arsenal de
Mihail Petroveanu, Caragiale şi destinul, în „Viaţa Românească”, anul XV, nr. 6, iunie 1962.
Ştefan Cazimir, Nu numai Caragiale, București, Editura Cartea Românească, 1984, p. 17.
3 Ion Vartic, în I. L. Caragiale, Momente, Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ion Vartic, notă
asupra ediţiei de Mariana Vartic, Cluj, Editura Biblioteca Apostrof, 1997, p. VI, XII.
4 Ştefan Cazimir, în op. cit., p. 34, observă că „naratorul reprezintă, în sfera ficţiunii, un alter ego
caragialesc”.
5 Ion Vartic, în I. L. Caragiale, op. cit., p. XVI.
1
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personaje care oscilează în jurul altora pentru a le distruge, în Inspecțiune
„păpușile-personaj” folosite sunt cei trei camarazi care iau o atitudine inocentă,
umilă, rațională, aceeași cu a lui ”ne’ Iancu” când acesta este prezent, stârnind
nervii lui Anghelache.
Personajele sunt insuflate cu viață prin eul său, de aceea nu se poate vorbi
despre un daimon specific fiecărui personaj, pentru că „siluetele din Momente
configurează numai ființe-în-lume și atâta tot, fără miez lăuntric, fără relief,
transparente ca niște foi de hârtie”6, singurul daimon este Eul caragialian, fie el
întrupat sau nu în operă, dar și acesta sub semnul întrebării, pentru că se
confundă cu un demon în sensul propriu, negativ, al cuvântului. Daimonul acesta
caragialian se dispersează, animând personajele, fără acestea Caragiale nu se poate
desfăşura, atunci când personajele sunt singure, nimic nu se întâmplă. Ion Vartic
observă un magnetism între personaje7, dar și o trăsătură a lor „de-a-fiîntotdeauna-cu-celălalt”8; Caragiale exacerbează această trăsătură umană şi, prin
înțelegerea firii umane9, a știut să construiască abil concursul de întâmplări pentru
a crea impresia de hazard și să mute pionii în așa fel încât să turbeze regii și
reginele, personajele principale. John Fowles precizează că „numai atunci când
personajele și întâmplările create de noi încep să nu ne mai asculte, atunci abia,
prind ele viață”10; Caragiale îşi provoacă personajele să nu mai asculte de el, așa
cum îl forțează pe Lefter să-și nege creatorul prin suita de evenimente și prin
relaţiile cu alte personaje. Lefter exclamă: „Toți zeii! toți au murit! toți mor! numai
Norocul trăiește...”11, cu toate că la început spunea, în chip profetic, cu vocea
daimonului caragialian: „Ți-ai găsit! eu și noroc!”, pentru ca pe parcurs să înceapă a
crede în norocul său, însă acesta este un dat care aparține într-un mod meschin tot
Creatorului. Prin aceleași metode, Anghelache este aruncat de pe orbita supunerii
cotidianului. Vina nu va fi niciodată a celui care creează împrejurarea, ci, tot
timpul, a personajului tragic, pentru că se blamează singur prin însuși caracterul
său, „comportarea sa în ipostază de câștigător, de beneficiar al destinului, îi
demască esența: natura ascunsă, nerealizată, dar nu mai puțin autentică în
mărginirea ei pretențioasă, în veleitatea ei de mic tiran”12. Caragiale nu alege
Idem, ibidem, p. XXI.
Idem, Modelul şi Oglinda, București, Editura Cartea Românească, 1982, în capitolul III. Spectacolul
interior, Candidatul şi doctrina „electricităţii”, p. 223-235.
8 Idem, în I. L. Caragiale, op. cit., p. XII.
9 Mihai Ralea, Lumea lui Caragiale, în Valori, Editura Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol
II”, 1935, p. 115, apud Ion Vartic, în I. L. Caragiale, op. cit., p. XI.
10 John Fowles, Iubita locotenentului francez, Ediţia a II-a, Traducere din limba engleză şi note de
Mioara Tapalagă, Iaşi, Editura Polirom, 2011, p. 114.
11 Pentru citatele din I. L. Caragiale am folosit: Momente, Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ion
Vartic, notă asupra ediţiei de Mariana Vartic, Cluj, Editura Biblioteca Apostrof, 1997.
12 Mihail Petroveanu, op. cit.
6

7
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personaje excepționale, ci personaje obișnuite și banale pentru a crea destine pe
măsura acestora, iar din punctul de vedere al lui Ion Vartic aceasta este o trăsătură
modernă13.
Şt. Gencărău observă că „absenţa reflexivităţii, la majoritatea personajelor,
face ca, pentru acestea, să devină imposibil actul de a depăşi prezentul spre a
percepe viitorul şi a inventa astfel un destin, înţeles ca o alternativă la realitate ori
ca o realitate care să fie provizoriu ignorată”14. Eul emotiv specific personajelor
caragialiene goale şi imature le determină să se lase în voia sorţii, răspunzând
instinctiv, intuitiv, prin forme „de anticipare mistică a devenirii universale”, la
hazardul situaţiilor15. Ştefan Cazimir, când se referă la ipostazele eului, afirmă că
„impresia generală pe care o comunică, în proza lui Caragiale, pasajele de
implicare directă a eului reţine, mai presus de toate, marea varietate de expresii şi
ipostaze, alternarea continuă a măştilor. Atitudinea dominantă rămâne ironia; [...]
Stabilind cu auditoriul un raport de complicitate, ironistul se preface sedus de
aparenţe cu scopul de a le spulbera”16. După voinţa sa transformă hazardul, acea
„împrejurare sau concurs de împrejurări” în ceva favorabil sau nefavorabil, în
noroc, respectiv fatalitate, eul său purtând masca destinului.
Norocul în concepţia caragialiană nu este tot timpul un dat definitiv17.
Norocirea18 şi finalitatea ei în vederea împlinirii norocului depinde de caracterul şi
de calitatea daimonului personajelor mai mult decât de o judecată a unei forţe
supranaturale anonime, deci se poate ca norocul să se piardă pe parcursul
norocirii, dacă personajul nu îşi joacă rolul cum trebuie, dacă, bineînţeles, nu are
caracter. Pe măsură ce caracterul lui Lefter se revelează, implicarea naratorului
este tot mai mare, de la un simplu povestitor la o personalitate cu o forţă
auctorială absolută: „Dacă aş fi unul dintre acei autori cari se respectă şi sunt
foarte respectaţi, aş încheia povestirea mea astfel...”, iar formula narativă migrează
dinspre un realism al cotidianului spre o ficţiune proprie. În nuvela Două loturi
este prezentă şi o forţă malefică: la început Lefter, vorbind despre loturi, exclamă:
Ion Vartic, în I. L. Caragiale, op. cit., afirmă: „el intuieşte extrem de precis că tragicul modern iese
din banalitatea cotidiană şi, în consecinţă, nu mai caracterizează individul excepţional, aflat
deasupra mediei, ci omul obişnuit, mijlociu, anonim.”
14 Ştefan Gencărău, I. L. Caragiale. Numărul ca expresie a hazardului, Cluj-Napoca, Editura Motiv,
1999, p. 146.
15 Idem, ibidem, p. 146. Ştefan Gencărău face referinţă la terminologia lui C. Rădulescu-Motru (eu
emotiv, eu reflexiv) din Timp şi destin, Bucureşti, Editura Saeculum I.O. & Editura Vestala, 1996, p. 103.
16 Ştefan Cazimir, op. cit., p. 35.
17 Ştefan Gencărău, op. cit., p. 163; „în ipostazele manifestării sale, norocul opune fiinţele jocului, iar
norocul trece de la o categorie de fiinţe la alta”.
18 Idem, ibidem, p. 155; „norocirea e, la Caragiale, o fericire promisă”; termenul de „norocire” este
preluat din O seamă de cuvinte româneşti de G. I. Tohăneanu şi Teodor Bulza (Timişoara, Editura
Facla, 1976, p. 96): „de la noroc, limba noastră şi-a construit un diminutiv plin de savoare... norocel.
Verbul a noroci şi substantivul corespunzător, norocire”.
13
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„Dracu n-a venit să le ia!”, apoi chivuţele „să hie al dracului!”, „sa hie al dracului
care n-o poartă de frig” despre jachetă, iar la sfârşit bancherul „Cum s-a-ntâmplat!...
Al dracului!”. Până la urmă, Caragiale aruncă în ambiguitate cauzalitatea
destinului. Fie personajul este vinovat, cauzalitatea fiind caracterul său, fie
„dracu” sau Creatorul, personalităţi care se confundă şi care impun destinul
personajelor.
Intervenţia norocului în destinul personajului se produce de obicei pe două
căi: fie una naturală prin hazard, spun naturală pentru că personajele nu îşi pun
întrebări asupra forţei necunoscute care creează întâmplarea favorabilă; fie pe o
cale artificială, prin intervenţia directă a supranaturalului în realitatea imediată,
precum în Norocul culegătorului, Kir Ianulea, și prin cunoştinţe, relaţii cu ajutorul
cărora personajele îşi ating scopul, chiar dacă valoarea lor intelectuală este una
redusă sau nu prea au talent, ba chiar au un handicap, cum ar fi în: Pedagog de
şcoală nouă, Triumful talentului, care ilustrează grăitor acest aspect, cât şi, în mod
evident, în Lanţul Slăbiciunilor. Desigur, aceste personaje care îşi construiesc
norocul singure şi într-un mod artificial, sunt tragice din punct de vedere al
moralității lor, însoţite de un umor subtil care se răsfrânge asupra lor, dar si
asupra norocului în sine. În Groaznica sinucidere din strada Fidelităţii, „norocul” o
salvează pe domnişoara Popescu de la moarte, „cine ştie ce noroc poate avea”, şi îi
mai lasă zile să iubească, dar, bineînţeles, intenţia ei nu a fost niciodată cea de
sinucidere, ci doar de a-şi impresiona amantul luând o doză mult prea mică de
substanţe nocive. Nu numai norocul este luat în răspăr, ci şi „viceversa”, şi
fatalitatea, după cum putem observa în O zi solemnă, unde primarul doreşte să
construiască destinul oraşului său cu orice preţ, printre multele sale încercări,
intenţionează să mute episcopia de Buzău la Mizil, „Fatalitate însă! S-a opus
sinodul”, era absurd de evident că sinodul se va opune, nu e nici o fatalitate aici.
Hazardul este ironizat de-asemenea, tot în Groaznica sinucidere din strada
Fidelităţii, întâmplarea face ca numele străzii pe care locuiesc personajele
adulterine sa fie „Fidelităţii”, numărul casei în care are loc „tragicul eveniment”,
eşuat însă, să fie 13, metoda prin care „tragicul eveniment” se înfăptuieşte este
înghiţirea şi intoxicarea cu fosfor, la care se referă şi lucrarea doctorului,
Simptomele la diverse intoxicări violente, doctor pentru care ea, din amor, simulează
sinuciderea.
Se pare că nu numai personajele sunt luate în răspăr, ci tot ce atinge
Caragiale, înseşi forţele fatidice, impregnate şi acestea de spiritul său parodic.
Sinele său empiric este refractat printr-o barieră ficţională într-un eu creator
absolut, care preia, printre multele sale măşti, şi pe cele ale fatalităţii, norocului,
hazardului şi destinului.
Caragiale scoate la lumină caracterul uman, având la dispoziţie personajele
animate de el, cât şi forţele destinului prin care îşi conduce personajul central spre
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tragism. Prin aceasta revelează adevărata esenţă umană, natura ascunsă, dar, în
acelaşi timp, şi el îşi demască faţa daimonică. Este ceea ce simte și ceea intuiește
despre el şi Ștefan Cazimir atunci când spune că acesta îşi lasă amprenta asupra
lucrării sale, îşi pictează chipul într-un colț al pânzei precum pictorii din
vechime19. Dar voi lăsa un poet, care printr-un Autoportret în versuri luminează cel
mai bine un alter-ego caragialian, mărturisind astfel:
„Între o convenţie încheiată cu mine însumi
şi o bucurie oferită altora în densitate,
Volum şi aspect. Fără să mă mişc, sunt peste
tot şi nici un histrion n-are
Pe scenă, la adăpostul unei măşti şi cocoţat
pe coturn, mai multă neruşinare
Ca mine, care formez de unul singur şi
autorul, şi piesa, şi liota de personaje,
Se spune că Thetis mi-ar fi doar mamă vitregă.
Însă tot ce pot să vă propun drept gaj e
Umbra mea, fidelă infidelităţii mele şi
Comportamentului meu sincer simulator.
Îmi place să mă plătesc pe mine cu mine
Însumi şi să-mi rămân întruna dator.”
(Ştefan Aug. Doinaş, Autoportret20)
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