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In T´ ara M iticilor

C

ine ºi-ar mai putea închipui azi cã

îndãrãtul fiecãrui Miticã din lumea lui
Caragiale se aflã un Sfânt Dumitru? Personajul ºi-a schimbat diminutivul în nume ºi
numele în renume. Dumitru, care e pomenit doar ca filã de calendar responsabilã
de mutãrile de toamnã, 26 octombrie, este
exclus din repertoriul onomastic al prozei
lui Caragiale. Un Dumitru în Þara Miticilor
ar face figurã de Gulliver, ºi-ar strivi partenerii de paginã ca un uriaº. Tot ce existã în
lumea lui Miticã e pe mãsura numelui
sãu, adicã diminutivat. Este o lume în care
nu se petrec drame, ci dramolete, unde nu
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existã Binele, dar totul se obþine cu biniºorul, unde multe rele mici te împiedicã
sã vezi vreun Rãu mare. Dar – ºi aceasta
este una din calitãþile uluitoare ale lumii
literare create de Caragiale – lucrurile pot
fi privite ºi cu ocheanul întors. Fiecare
Miticã îºi exagereazã într-atât dramoletele,
încât ele devin uriaºe, fiecare Miticã îºi
trãieºte viaþa în cuvinte atât de mari, încât
creºte brusc în ochii celor din jur, iar un
simplu Dumitru nimerit în Þara Miticilor
ar putea fi strivit ca un pitic. Paradoxul
artei lui Caragiale este cã scriitorul are
nevoie de dimensiuni colosale ca sã dea
chip unor miniaturi ºi de vorba cea mai
mare ca sã acopere realitatea cea mai micã.
De altfel singura datã când Miticã e totuºi
Dumitru e la naºtere: bebeluºul e numit
cu numele întreg (Cronica de joi). Cu aceeaºi
gravitate, copilul e numit Domnul..., dar
imediat ce creºte, numele lui se micºoreazã
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pânã la dimensiunile diminutivului. Explicaþia e una singurã: în Þara Miticilor pot fi
îndrãgiþi ºi copiii, ºi adulþii, dar respectaþi
sunt numai cei dintâi.
Existã dragoste în lumea Miticilor? Ni-l
putem închipui pe Miticã îndrãgostit? În
momente ºi în schiþe avem doar presimþirea unor amoruri care creeazã mai ales
obligaþii sociale, intervenþii, lanþuri ºi
plase ale slãbiciunilor, un sistem infailibil
de presiuni oficiale în chestiuni personale.
Uneori câte un avatar al lui Miticã, Lache,
se poate îndrãgosti ºi poate fi gelos, dar
zdruncinarea sufleteascã nu dureazã ºi
nu-i schimbã obiceiurile. În comedii, câte
un Miticã înamorat face declaraþii imense
(Ricã Venturiano), ori calcule semisentimentale, semipolitice (Tipãtescu), ori
demersuri publice pentru pacea familialã
(Chiriac), dar îndãrãtul avalanºei vorbelor
ºi gesturilor mari, amorul nu e nici cât o
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mãrgicã. Cum nu are amoruri romantice,
mistuitoare, Miticã îºi pãstreazã sau îºi
recupereazã mereu seninãtatea.
Existã prietenie în cafenelele pe care le
frecventeazã Miticã? O prietenie la foc mic,
asemãnãtoare pânã la confuzie cu simpla
familiaritate l-a transformat pe eventualul
prieten Miticã în eternul amic.
Lache: Bonsoar Mache.
Mache: Bonsoar Lache.
(Amici)

Miticã, personajul generic, se naºte în
paginile Universului la 14 ianuarie 1900,
suficient de târziu ca sã devinã un reper al
domnilor din lumea lui Caragiale. Ecaterina
Logadi, fiica scriitorului, spune cã modelul lui real ar fi un anume Matheescu din
Sinaia, de la firma „Matheescu, coloniale &
delicatese“. Miticã a devenit însã un personaj colectiv, mai bine zis doar colectiv:
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„Nici tânãr, nici bãtrân, nici frumos, nici
urât, nici prea-prea, nici foarte-foarte“.
Anonim (cãci numele e prea frecvent
pentru a-l particulariza), colectiv ºi oral,
el trãieºte prin cuvinte „memorabile“
spuse ºi transmise din gurã-n gurã, are
aºadar dimensiuni folclorice. Un Miticã
individualizat ºi solitar este de neimaginat, Miticã e Lache ºi e Mache, e Domnul
ºi e Feciorul, e Costãchel ºi e Iordãchel, e
ºeful de cabinet ºi e impiegatul, e amicul X, e „dumneata“ ºi e „eu“. De aceea în
lumea lui singurãtatea nu e posibilã. Câte
un Miticã pândeºte „în prãvãlii, pe stradã,
pe jos, în tramvai, în tramcar, pe bicicletã,
în vagon, în restaurant, la Gambrinus – în
fine, pretutindeni“. ªi unde nu existã singurãtate nu e nevoie de mari sentimente.
Miticã e însoþit pretutindeni de un alt
Miticã, un alter ego, care nu e de tot el
însuºi, dar nici de tot diferit. Identitatea ºi
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alteritatea sunt noþiunile cele mai confuze
în Þara Miticilor, iar graniþa dintre ele nu
se poate trasa. De unde mulþimea cuplurilor de domni simetric egali din momente
ºi din schiþe: jumãtãþi ale aceluiaºi Miticã
întreg, doimi de om.
Cuplul cel mai celebru ºi longeviv este
format din domnii Lache ºi Mache, un fel
de Adam ºi Eva ai lumii Miticilor. Primii
Lache ºi Mache sunt în 1877, în Claponul,
foiþã scrisã în întregime de Caragiale, care
„apare când iese de sub tipar“. Subintitulatã nuvelã, povestea lor este – de la primul la ultimul cuvânt – o decliºeizare a
poveºtilor marilor prietenii, o parodie la
nuvela serioasã, de tipul celei pe care o va
face, în „romanul“ sãu, Urmuz: „Cine a
cunoscut pe unul a cunoscut ºi pe celãlalt,
fiindcã amândoi mai aproape trãiesc, mai
aproape dorm decât chiar fraþii cei lipiþi
din Siam. Cine zice Lache zice Mache ºi
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viceversa. [...] Astfel când Mache se
întâmplã sã-þi cearã o þigarã, trebuie sã-i
dai douã, sau dacã nu, dânsul face o
þigarã venerabilã de senator, ºi dupã ce-þi
mai ia ºi câteva foiþe de hârtie, merge
sã-mpartã prada cu celãlalt. Dacã vreun
cunoscut voieºte sã cinsteascã cu o cafea
pe Lache acesta refuzã cinstea în favoarea
lui Mache, ºi astfel cunoscutul e silit sã-i
cinsteascã pe amândoi.“
Cei doi sunt tineri cu carte care „ºtiu de
toate câte nimic“. Primul este „înalt la
închipuire“, celãlalt „e adânc“. De remarcat cã amândoi sunt copiºti, ca Bouvard ºi
Pécuchet, cu care seamãnã întrucâtva ºi
cu care sunt întrucâtva contemporani.
Flaubert îºi începe romanul în 1874, dar
acesta se publicã abia în 1881, postum,
aºadar cei doi copiºti parizieni îºi fac apariþia pe scena literarã cu patru ani mai târziu faþã de semenii lor dâmboviþeni. Când
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Lache ºi Mache se nasc în Claponul, Bouvard
ºi Pécuchet se întâlniserã ºi ei deja, însã
doar pe masa de scris a lui Flaubert, care
îi pomeneºte în scrisori. Parizienii devin
amici într-o duminicã de varã, cu 33 de
grade („la umbrã“ ar fi adãugat Caragiale,
al cãrui termometru din Cãldurã mare aratã
aceeaºi temperaturã), pe un bulevard.
Obosiþi, ei se aºazã „în acelaºi minut pe
aceeaºi bancã“, îºi scot pãlãria, pe care
fiecare o pune cu grijã alãturi ºi sunt
încântaþi, primul de „aspectul agreabil“,
al doilea de aerul „serios“ al celuilalt. Pe
strãzi, cald ºi toropealã. Cei doi se împrietenesc, iar prima lor invitaþie e la un local.
Dupã diverse încercãri eºuate, de la filozofie la chimie, de la agriculturã la gimnasticã, ºi ei vor ºti „din toate câte nimic“,
numai cã Flaubert scrie multe pagini ca
s-o spunã.
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Replicile lui Mache ºi Lache, verii bucureºteni ai lui Bouvard ºi Pécuchet, ar
putea intra, cliºeu cu cliºeu, în Dicþionarul
ideilor primite de-a gata. Combinând înãlþimea cugetãrii lui Lache cu adâncimea lui
Mache, cei doi „iau parte cu mult succes
la toate discuþiile ce se ivesc în cafeneaua
lor obiºnuitã: poezie, viitorul industriei,
neajunsurile sistemei constituþionale, progresele electricitãþii, microbii, Wagner,
Darwin, Panama, Julie la Belle, spiritism,
fachirism, l’Exilée º.cl., º.cl.“. Contribuþia
lor la fiecare din aceste teme trebuie cã
reprezintã o combinaþie între definiþiile din
dicþionarul flaubertian ºi cele din dicþionarul umorului bucureºtean pe care Caragiale
îl va detalia abia la 1900, în Miticã. O micã
gelozie îl desparte pe Lache de Mache
timp de 23 de ceasuri ºi trei sferturi. Dar
prietenia învinge: „Amândoi cu lacrimi în
ochi se repezirã în braþe unul la altul cum
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se repede fierul la magnet. [...] Atunci,
cerul se-nseninã de tot, trãsnetele ºi grindina se depãrtarã, iar steaua cu coadã pieri
de pe cer, spre marea mulþumire a astronomilor români, cari se mângâiarã, cã,
dacã uitaserã a o prevesti în cãlindarul
anului, nu fusese cel puþin decât o cometã
neserioasã“. O împãcare cosmicã pentru o
despãrþire de cafenea.
...teribilã potrivealã, domnule!
(La Paºti)

Deºi tema dublului ºi a gemenilor este
un subiect de exegezã eminescian, pe nervura romanticã, cercetarea ei la realistul
Caragiale este plinã de surprize. Caragiale
nu-ºi pãrãseºte siamezii niciodatã. Schiþele
lui sunt bântuite de asemenea perechi de
nedespãrþit. Lache ºi Mache sunt fãcuþi,
desfãcuþi ºi refãcuþi în alte decoruri ºi în
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alte, mãrunte, întâmplãri cosmice, tot
neconsemnate de calendarul astronomic.
Cuplurile au de-obicei sublinieri onomastice simple (prin rimã) sau duble (rezonanþã ori simetrie inversã ºi sens analog):
Lache Diaconescu ºi Mache Preotescu, Niþã
ºi Ghiþã, Niþã Ghiþescu, Ghiþã Niþescu,
George Marinescu ºi Marin Georgescu, sau,
în Repertoriul de nume proprii (ed. Zarifopol,
vol. II), numele de meserii. De pildã miniºtrii: Politicescu face cuplu cu Intrigescu,
Reformian cu Cheferean(u) sau Culturian.
Cea mai gravã discuþie despre cuplul
onomastic este în Cronica de joi unde li se
cautã nume unor gemeni abia nãscuþi; se
renunþã, pe rând, la Castor ºi Polux (ca
fiind nume date îndeobºte la câini de vânãtoare), la Romulus ºi Remus (refuzã bãrbatul, argumentând cã soþia lui nu e vestalã),
la Horia ºi Cloºca (pentru cã s-ar simþi lipsa
lui Criºan). Sunt cuprinse aici ºi refuzurile
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unor registre literare, refuzuri care contureazã la fel de clar limitele Þãrii Miticilor
ca ºi onomastica adoptatã. Fiindcã, pânã
la urmã, gemenii se vor numi Gheorghe
(viitorul Ghiþã) ºi Dumitru (viitor Miticã,
desigur). O legãturã cu rost tainic în mitologia bucureºteanã: sfinþii cu pricina au în
grijã mutãrile orãºenilor, primul pe cele
de primãvarã, când se cautã case rãcoroase
pentru anotimpul cald, celãlalt pe cele de
toamnã, când, dimpotrivã, chiriaºul se
trage la cãldurã. Îngemãnate sunt ºi funcþiile: primarul-maire-Bürgermeister din
Mizil (Midil) ºi primarul-maire-Bürgermeister din Breslau (în parantezã fie spus:
oraºul lui Angelus Silesius), îngemãnate
ºi acþiunile ºi telegramele lor din O zi
solemnã, îngemãnate sunt ºi strãzile (Pacienþii cu Sapienþii, adicã rãbdarea cu înþelepciunea), îngemãnate casele „identice la
fel“ ori numerele caselor. Totul se aseamãnã
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pânã la confuzie, totul aduce confuzie,
aceasta e marea problemã a Þãrii Miticilor.
Amiciþia poate lua uneori aparenþa
prieteniei mari. Cea mai puternicã amiciþie se aflã în schiþa La Paºti, poate ºi pentru
cã în lumea Miticilor sãrbãtorile stimuleazã sentimentul. Este vorba de cei doi
amici care, tot colindând Bucureºtii cu ghete
noi care îi strâng (simetric invers), ajung
sã-ºi schimbe între ei încãlþãrile. De la
Cenuºãreasa încoace, pantoful are o destul
de mare importanþã în portretul personajului feminin, dar este de-obicei ignorat în
cel masculin (cui îi pasã ce încãlþãminte
poartã prinþul ?). El poate fi semnul alesei,
dar ºi semnul respinsei. Într-o ciudatã opoziþie la basmul Cenuºãresei, în Mica Sirenã
a lui Andersen, cea mai puternicã dovadã
a dragostei este faptul cã sirena devenitã
femeie danseazã în pantofi care îi dau
dureri inimaginabile. Era pentru prima
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datã cã ea, care avusese coadã de peºte ºi
nu picioare, trebuia sã poarte pantofi, dar
bãrbatul iubit de ea ignorã orice formã de
suferinþã, fie ea sufleteascã sau trupeascã:
e un nesuferit. În ce-i priveºte pe Lache ºi
pe amicul lui – nu e numit, dar nu poate fi
decât Mache – din La Paºti, ei trãiesc simultan aceeaºi suferinþã a pantofului care
strânge, astfel cã durerea lor individualã se poate împãrtãºi, e comunã (ºi, peste
timp, contrazice cu umor afirmaþia lui
Wittgenstein despre incomunicabilitatea
durerii fizice). Cei doi „compãtimesc împreunã“ în cel mai concret mod cu putinþã,
plimbându-se „ca doi fraþi din Siam“ (comparaþie preluatã, la pachet cu personajele,
din Lache ºi Mache), sprijiniþi unul de altul.
Descrierea chinurilor ºi bucuriilor trãite
de degetele lor de la picioare reprezintã,
probabil, unele din cele mai romantice
fraze scrise de Caragiale: „ªi ºed aºa foarte
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melancolici, privind cum trec fel ºi fel de
trecãtori ºi de trecãtoare, unii mai încet,
alþii mai iute, ba unii chiar aleargã, parcã
ar fi cu picioarele goale“. Iatã melancolia
caragialianã, în toatã splendoarea ei! La
sfârºitul unui secol care a adus imnuri ºi a
fãcut statuie libertãþii, Caragiale nu putea
rata subiectul ºi sentimentul: „Atunci
fiecare îºi scoate gheata [...]. O, sfântã
libertate! Am putea pentru ca sã zicem cã
nu e ceva mai sfânt pe lume! ºi putem sã
afirmãm cã n-au fost vreodatã douã
picioare mai fericite decât acuma piciorul
drept al lui Lache ºi piciorul stâng al
amicului sãu. De fericire, ele nu mai ºtiu
ce sã facã cu degetele lor – parcã ar cânta
la clavir.“ Romantismul din Þara Miticilor
ajunge, cu aceastã imagine a degetelor de
la picioare cântând la pian, la apogeu. La
fel ºi imaginaþia lui Caragiale, scriitor care
e mai degrabã avar la acest capitol. Faptul
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cã pot schimba ghetele între ei e semn de
amiciþie. Faptul cã durerea li se potoleºte
ar putea transforma amiciþia în mare prietenie. Dar, cum durerea reapare la celãlalt picior, sentimentul final rãmâne cu
semn de întrebare.
Þara Miticilor nu e România contemporanã lui Caragiale, ci una din multele ei
dubluri fictive, care-ºi joacã rolul puþin
mai stângaci decât protagonista din istoria
realã. Miticã (neapãrat alãturi de un amic
nedespãrþit) nu are urmaºi literari notabili. Dispare odatã cu lumea lui, deºi forþa
sa literarã ne face sã-l credem veºnic. E o
stea care a murit, dar supravieþuieºte obsesiv la nivelul „icoanelor“. Era pe când nu
l-a zãrit decât Caragiale. Dar raza lui „abia
acum luci vederii noastre“. Îl zãrim pretutindeni în lumea de azi, deºi nu e decât
un ecou din cosmosul literar.

2

Lumea moft

Vai! trebuie sã fie cineva filozof ºi sã ºtie cã
viaþa aceasta nu e decât o pânzã lungã, un fir
alb ºi unul negru, adesea mai multe negre!
(Jurnalul nostru. Ce lipseºte „Moftului“)

v

I

ntr-una din Amintirile lui Slavici
apare o replicã spusã, se pare, de Caragiale
lui Eminescu: „Drept sã-þi spun, mie Kant
al tãu mi se pare un mare moftangiu!“
Cum Slavici e, înainte de orice, un moralist,
socoteºte afirmaþia drept simplã modalitate
de a-l stârni pe Eminescu sã sarã în apãrarea lui Kant, ºi o pune pe seama dorinþei
prozatorului de a învãþa filozofie într-un
mod comod ºi rapid: cursul scurt. Nu e
imposibil, pentru cã mulþi dintre cei care
l-au cunoscut pe Caragiale evocã scene de
gen. Îºi stârneºte interlocutorii ocazionali
(între care pe vânzãtoarele de zarzavat
unguroaice în piaþa de la Braºov) ca sã le
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savureze limbajul, sã-l reþinã pentru vreo
viitoare replicã dramaticã ºi sã se amuze.
Caragiale a ºtiut ca nimeni altul în literatura noastrã sã tragã profit din rãul lumii
lui ºi din cusururile oamenilor, pentru cã
nu s-a ferit de acestea, ci din contrã, ºi le-a
asumat ca pe un merit propriu. În timp ce
contemporanii lui cautã patriotism, inteligenþã, oratorie de clasã ºi cu miez, Caragiale
cautã ºi adunã cu penseta mostre de patrihoþi, prostãvani, discursuri sforãitoare ºi
pline de greºeli. La fel ca Flaubert, dar
fãrã un proiect ºi un sistem, e pe cale sã
facã o „enciclopedie a prostiei omeneºti“
ºi româneºti. Ce-i drept, junimiºtii adunau
ºi ei mostre, dar nu fãceau din ele literaturã. În anul Rãzboiului de Independenþã,
când Alecsandri scrie Peneº Curcanul, spre
gloria ºi bucuria ostaºilor porecliþi astfel,
Caragiale scrie singur foaia Claponul
(literal „cocoº castrat“), din care apar ºase
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numere, spre gloria sau distracþia oricui.
În fabula epocii lui, Caragiale pare a fi
greierele, iar contemporanii sãi furnici. Timpul, cum se ºtie, face dreptate ºi greierelui.
Îºi confecþioneazã un blazon original:
moftul. Îºi leagã pentru eternitate numele
de moft în modul cel mai concret: scoate o
revistã intitulatã Moftul român, într-o epocã
în care cuvântul român se cere rostit mãcar
cu speranþã, dacã nu cu evlavie. Se face
director de fleacuri, sclifoseli, pretenþii
neîntemeiate, ºarlatanii ºi alte lucruri de
care nimeni nu se ocupã. Revista ºi directorul ei îºi permit sã abordeze cu realã
competenþã moftologicã teme sacre: Moftangiul (devenit Rromânul), Moftangioaica
(Rromânca), Moftangiul în ºtiinþã (Savantul
„Important bãrbat – bãrbat serios. Membru
în toate societãþile culturale naþionale ºi
internaþionale“), ªcoala românã (Un pedagog de ºcoalã nouã). Cã simbolismul ºi
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lirismul devin teme de parodie aratã cã
moftul învingãtor ia totul. ªi, de altfel,
Caragiale va plãti mai mult decât meritã
parodierea unor poeme simboliste.
Miticologia trebuie sã facã pereche cu
moftologia, se determinã reciproc. Moftul
e pentru Miticã armã de atac ºi de apãrare.
Când vrea sã se apere, îºi reduce adversarul ºi faptele lui la dimensiunea moftului.
Când vrea sã atace îºi ridicã mofturile la
rang de fapte eroice. „Cu toatã dãscãlimea
dumnealui, cu toatã societatea moftologicã
a dumnealui“, se apãrã Tipãtescu. „Moftologul!“ spune Brânzovenescu, iar Farfuridi
adaugã „Nifilistul!“ (cuvântul nihilist abia
îºi fãcuse intrarea în lume, în Pãrinþi ºi
copii de Turgheniev ºi în romanele lui
Dostoievski). „Moftangiul!“ se supãrã Jupân
Dumitrache ºi „Niºte mofturi!“, calificã el
piesele de la Iunion. Caragiale însuºi atacã
ºi se apãrã totodatã stabilind o mitologie a
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moftului, zeu care „are în mânã o sabie
cu douã ascuþiºuri ºi cu vârful învârtit
ca un burghiu, cu care muºcã, împunge ºi
sfredeleºte“ (Moftul. Studiu de mitologie
popularã). Grupul de Mitici, adicã „eu“,
nenea, d. deputat, junele, pacientul impacient, avocatul, oratorul, Popeºtii, Ioneºtii,
Georgeºtii, Tipãteºtii ºi Brânzoveneºtii ºi
jupânii beneficiazã toþi de aceastã armã
secretã. ªi pentru cã marile bãtãlii din
Þara Miticilor sunt întotdeauna verbale,
cuvântul moft doboarã orice adversar. În
gazete, mofturi, la Camerã, mofturi, apa
nefiltratã, cu „germenii tutulor boalelor“,
mofturi, moartea, un moft, furturile în
administraþie „uneori foarte des“, tot
mofturi, la fel eclipsa de lunã ºi abuzul de
autoritate „câteodatã de prea multe ori“!
Viaþa ca moft – aceasta este tema schiþelor
ºi comediilor lui Caragiale.
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ªeful e familist?
(C.F.R.)

Familie. Se compune în mod normal
din tatãl impiegat, soþia casnicã, o soacrã,
o cumnatã ºi un fiu îmbrãcat îndeobºte în
militar (sau maior de roºiori, sau marinar,
sau ofiþer de vânãtori prinþul Carol), ca
semn al autoritãþii. Altfel spus, lângã
„dumnealui“ e mamiþica, gramamà (ori
mam’mare, ori mamiþa mamiþichii puiului), tanti Miþa ori tanti Ziþa ºi puiul. Însã,
în viaþa de familie, tatãl e îndeobºte marea
absenþã, de aceea nici un copil din lumea
lui Caragiale nu rosteºte cuvântul tatã ori
vreun echivalent drãgãstos. De altfel
puiul e suficient de viril ca sã suplineascã
un pater familias dus mereu prin urbe, cu
treburi. Câte un locotenent Miºu þine companie mamiþichii. Seninul familiei lui
Miticã nu e primejduit de nimeni ºi de
nimic, nici mãcar de soacrã. Când Miticã
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(alias d. Mihalache Georgescu) voiajeazã
cu familia, soacra e þinutã la distanþã, graþie variatelor opþiuni de cãlãtorie: merge
cu tramvaiul, nu cu birja, precum restul
familiei, pe drum de fier cu trenul de
plãcere clasa a III-a, nu cu clasa I, iar la
Sinaia pe jos, nu în cupeu. E trimisã la
Otelul Mazãre, nu la Regal. Spre deosebire de Creangã, care a impus imaginea
soacrei demonice, martirizatã punitiv,
Caragiale prezintã soacra inocentã, martirizatã inutil. Dar, la urma urmei, nici un
Miticã nu se ceartã cu mama consoartei,
chiar dacã se mai rãsteºte la ea, cum nu se
ceartã nici cu consoarta, chiar dacã motive
s-ar gãsi. Nici un Miticã nu se amestecã în
treburile familiei, în educaþia fiului ºi în
prieteniile cucoanei lui. Îl preocupã lucruri mari, politica ºi preþurile, rãzboiul,
viitorul României. Are o mare calitate, e
omniscient: ºtie, din gazetã sau chiar

31

Ioana Pârvulescu

înaintea gazetelor, tot ce se petrece în
lumea mare ºi-n lumea micã ºi, dintr-o
privire, îþi ghiceºte în suflet. Ca sã fie informat, trebuie sã fie ubicuu: îl întâlneºti pe
stradã sau în localuri, „în fine pretutindeni“, numai acasã nu.
Tu vrei numaidecât sã te laude toatã lumea,
ºi sã nu-ndrãzneascã nimeni sã-þi facã o criticã,
fie cât de micã.
Vezi, ãsta e cusurul tãu – prea te crezi.
(Amici)

Certuri. În loc de prieteni ºi duºmani,
Þara Miticilor e umplutã cu amici ºi
inamici. Prietenia este o legãturã nobilã,
de sânge ales, cu un cod comportamental
strict, care aduce bucurie ºi mângâiere, dar
care cere implicare ºi sacrificiu. Amiciþia
este o prietenie fãrã tradiþie, cu un cod de
împrumut, în care regulile de conduitã sunt
uºor de ajustat, sacrificiile minime, iar
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solidaritatea ºi fidelitatea iluzorii. Amicul
este un parvenit al prieteniei, obþine totul
fãrã strãdanie sau merit. Uºoarã ºi mobilã,
adicã fãrã consistenþã, amiciþia se poate
transforma lesne în reversul ei. Aici apar
însã ºi avantajele unei lumi din care lipsesc sentimentele mari: ea nu va fi tulburatã de duºmãnii mistuitoare, de urã
adevãratã, de dezamãgire, ci va fi doar
zgândãritã de mãrunte bãtãlii cu un inamic mai degrabã uituc ºi gata sã renunþe
decât înverºunat. În genere Miticã nu se
ceartã cu amicii de halbã, aºa cum nu se
ceartã nici cu halba. E gata sã salute „cu
toatã afabilitatea“, sã întindã mâna „cordial“ oricui, indiferent cã e „mitropolit sau
paraclisier, general ori cãprar, ministru ori
comisionar“. Afecþiunea societãþii se întoarce asupra lui de fiecare datã când cineva îi
rosteºte numele: te poþi supãra pe un Miticã
sau pe un Costicã? Se pot certa douã
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diminutive între ele? Uneori totuºi tragedia diminutivã se întâmplã. Miticã (Lache)
se alege cu douã palme straºnice de la un
alt Miticã (Mache), dar îºi regãseºte iute
calmul ºi demnitatea cu o frazã pentru
public: „Uite, vezi! ãsta e cusurul lui – e
mãgar!... ºi violent!... ºi n-are manierã!“
Spectatorii de local sunt mulþumiþi, pãlmuitul e mulþumit, lumea, tulburatã preþ de-o
plesniturã, reintrã în normal. Nici chiar
discuþia politicã, noul impozit asupra þuicii
ºi berea de pe masã nu pot împiedica un
trifoi de Mitici uniþi sã aibã trãiri de amiciþie paranormale în legãturã cu foaia a patra
a trifoiului, Costicã. Întrupat în acelaºi
moment de tãcere în minþile lor, evocat
aproape simultan cu glas tare, Costicã îºi
face apariþia, întreg ºi împieliþat, în uºa
berãriei. Amiciþia, telepatia ºi berãria merg
de minune împreunã.
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...începe sã batã toba cu o mânã ºi sã sufle-n
trâmbiþã. Madam Popescu îmi spune ceva;
eu n-aud nimica. Îi rãspund totuºi cã nu cred
sã mai þie gerul aºa de aspru...
(Vizitã...)

Copii. Imaginea din tablourile bizantine,
în care copiii sunt niºte maturi de proporþii reduse, dar cu chip serios ºi cu haine
grele, de oameni mari, de care vorbeºte
Cãlinescu, se potriveºte perfect aspectului
copiilor caragialieni. Criticul îl considera
de altfel pe Caragiale un oriental pentru
care toatã lumea are o singurã vârstã:
maturitatea. Copilãria ºi bãtrâneþea ar fi
numai niºte aberaþii ale acestei lumi.
Relaþiile virile din lumea lui Caragiale, fie
ele de amiciþie sau nu, se schimbã totuºi
de la o vârstã la alta, disting o vârstã de
alta ºi contrazic astfel ideea unei vârste
generice. Între bãtrâni ºi adulþi relaþiile
sunt de protecþie din partea bãtrânului
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(Trahanache faþã de Tipãtescu) ºi de îngãduinþã mai mult sau mai puþin interesatã
din partea celui mai tânãr (Chiriac faþã de
Jupân Dumitrache). Când nu existã vreo
infamie sau vreun conflict politic, între
bãrbaþii maturi relaþiile tind mai degrabã
spre o reciproc avantajoasã amiciþie (Miticã
ºi Costicã, Lache ºi Mache, Niþã ºi Ghiþã,
Tipãtescu ºi Caþavencu dupã cuvintele de
împãcare: „Sã mã ierþi ºi sã mã iubeºti!“).
Surpriza este cã singurii inamici declaraþi
în aceastã lume bãrbãteascã sunt adultul
ºi copilul, între care nu existã relaþii de
neutralitate. Cel mai mic inamic este ºi cel
mai de temut.
În momente ºi în schiþe, conflictul acesta
se petrece sub scutul amabilitãþii, al regulii
comportãrii civilizate. Ipocrizia este arma
pe care o are numai vârsta adultã. Când
are de-a face cu un copil (sau un substitut,
Bubico), bãrbatul joacã teatru, face cado-
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uri, dã sfaturi cuminþi, se abþine, dar nu
aºteaptã decât prilejul sã-ºi reducã adversarul la tãcere sau sã se bucure de necazul
acestuia. Bãiatul (cãci, în mod curios,
fetiþe nu existã în lumea lui Caragiale)
identificã instinctiv în bãrbat un intrus
primejdios cu care luptã pe faþã, cu toate
armele ºi cu toþi aliaþii, cel mai puternic
aliat al sãu fiind femeia (o va folosi la
toate vârstele). Goe ºi Ionel ºi alþii ca ei
sunt niºte luptãtori redutabili ºi învingãtori în micile lor bãtãlii. Deºi sunt urmaºii
lui Guliþã, fiul bleg al Chiriþei, au eficienþã,
ambiþie ºi inventivitate. Pe cãlãtorul care
îºi ia riscul de a interveni în aventura lui
de cunoaºtere (Cãlinescu vede în Goe un
virtual Faust) bãiatul îl învinge singur, în
duel verbal. Pe conductor, care nu reprezintã numai bãrbatul matur, ci ºi autoritatea, fiind astfel de douã ori adversar, îl
învinge cu ajutor feminin, în episodul
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semnalului de alarmã. ªi dacã lumea nu-i
va permite sã devinã un Faust, Domnul
Goe cel adult va ºti probabil sã iasã totuºi
victorios în jocul cu societatea ºi sã aibã
un Mefisto ivit din infernul autohton, ca
ghid ºi ajutor. Ionel, la rândul lui, cunoaºte toate regulile ºi mai ales toate neregulile
rãzboiului, iar lupta lui continuã ºi dupã
„rãnire“. Vizitatorul adult se retrage victorios, dar victoria se va transforma în
înfrângere când, scoþându-ºi ºoºonii, va
descoperi ce arme neconvenþionale de
luptã folosise maiorul de roºiori, care ºtie
de mic cã scopul scuzã mijloacele. Când
va fi mai mare ºi mai cult, dar la fel de
combativ, va adãuga numai „a zis nemuritorul Gambetta“.
Dacã în schiþe confruntarea pare dreaptã, în ciuda diferenþei de vârstã dintre
adversari, pentru cã fiecare are atuurile
lui, în comedii ºi nuvele lupta e inegalã,
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iar bãiatul e pedepsit, umilit, ºi nu înfruntat de cãtre adult. Spiridon din O noapte
furtunoasã ºi copilul Cãnuþã, viitor „om
sucit“, plâng pe înfundate, sunt bãtuþi cu
aceeaºi indiferenþã ºi apostrofaþi de jupânii
respectivi cu aceleaºi cuvinte „Da’ sã mãnânci ºi sã dormi ºtii ?“ Jupân Dumitrache
nu ia în seamã „mofturile“ lui Spiridon,
iar Cãnuþã e considerat sucit pentru cã
suportã ce e mai rãu, dar se mânie dintr-un fleac: „Istoria lui se poate asemãna cu
istoria unui pahar care rabdã sã-l umpli
cu litra ºi pentru o picãturã se supãrã ºi dã
pe-afarã.“ Picãtura care dã pe-afarã, moftul, este tragedia lui Cãnuþã. De altfel va
muri „dintr-un nimic, iarãºi pentru un
moft“. În lumea lui Caragiale copiii mofturoºi, mai ales cei suciþi, fie ei „comici“ sau
„tragici“, sunt cel mai puþin dispuºi la
compromis.
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Pânã când, orice tânãr, cum iese de la þâþa
mamei, sã treacã la þâþa ºcoalei, ºi pe urmã,
de la þâþa ºcoalei, la þâþa bugetului?
D-ta înþelegi cã nu mai merge cu vechea
sistemã: Românul sã se nascã bursier, sã
trãiascã funcþionar ºi sã moarã pensionar...
(Greu, de azi pe mâine... sau Unchiul ºi nepotul)

Tineri ºi bãtrâni. Într-un secol în care
toatã literatura face reverenþe personajului tânãr, socotind tinereþea momentul de
graþie în marea trecere a omului, Caragiale
o trateazã cu maximum de rãcealã. Tânãrul necopt din La hanul lui Mânjoalã sau cel
din La conac nu au nici o calitate deosebitã, iar povestea se opreºte înainte ca ei
sã se schimbe, sã devinã „eroi“ iniþiaþi,
cum se întâmplã cu Harap Alb, de pildã.
În comedii, momentul fragedei tinereþi e
eludat complet (personaje ca Tipãtescu ori
Nae Girimea sunt tineri numai în raport
cu rivalii lor, de fapt sunt bãrbaþi în puterea
vârstei sau, ca Miticã, nici tineri, nici
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bãtrâni), iar în schiþe tânãrul apare cu totul
întâmplãtor. Aºa cum nu picteazã în alb ºi
roz portretul copilului, deºi toatã literatura
de pânã la el folosise exclusiv aceste douã
culori, Caragiale nu-ºi face iluzii nici cu
privire la inocenþa tânãrului, ºi ea proclamatã în cãrþi. Una dintre puþinele pagini
în care apare tinereþea cu problemele ei cu
tot este Greu, de azi pe mâine sau Unchiul ºi
nepotul, schiþã admirabilã ºi în mod
inexplicabil rãmasã la periferia receptãrii.
Tema este „nepotismul“ în toate sensurile
cuvântului, de la cel inocent, relaþiile
dintre nepot ºi unchi, pânã la cel conotat
precis în moravurile oricãrei societãþi.
Naratorul, în rolul sãu de intermediar,
intervine pentru un tânãr de viitor chiar la
unchiul aceluia „foarte sus pus“. El þine
un discurs impecabil, cu pilde ºi vorbe
înþelepte pe ideea compromisului necesar,
dar unchiul „excesiv de scrupulos [...] în
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fine, scrupulos prea din cale afarã“ îl
refuzã. Intermediarul îºi continuã cuminte
demersul diplomatic: „În fine ºi eu sunt
contra nepotismului, contra acestui nãrav
strãvechiu, de care este atât de bolnavã
societatea noastrã; ºi nu pot decât aplauda
pe un bãrbat de Stat, care are, ca d-ta, în
programul sãu, stârpirea acestui dar
funest pe care ni l-a lãsat mizerabila epocã
a infamelor domnii fanariote; dar dacã
trebuie sã fim cu toþii contra nepotismului,
asta nu însemneazã, cred eu, cã trebuie sã
fim ºi contra nepoþilor. Înþeleg, pe nepoþi
sã nu-i protejãm îndeosebi; dar ca sã-i
persecutãm fiindcã ne sunt nepoþi!“ Asupra tânãrului existã trei perspective: a
mamei, care are o imagine idealizatã, cum
se ºi cuvine: fiul ei e un tânãr model,
„aplicat la învãþãturã, examene strãlucite“,
dar e „cam timid“. Naratorul preia întocmai aceastã pãrere ºi i-o serveºte unchiului.
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Acesta oferã un al doilea portret, mult mai
rezervat: „veleitãþi ºi pretenþiuni de personalitate... de independenþã... de autoritate,
cum am zice fumuri juvenile“ ºi orgoliul
excesiv datorat unei diplome. Intermediarul preia fãrã sã clipeascã ºi aceastã a
doua imagine (comicul schiþei se bazeazã
pe discursurile repetate ºi colportate de
naratorul pus sã cearã favoruri) ºi o serveºte nepotului, îndemnându-l sã mai
insiste pe lângã unchiul sãu, dar ºi nepotul se dovedeºte „scrupulos prea din cale
afarã“. A treia imagine este descoperitã
ulterior în gazete ºi ea reprezintã epilogul
schiþei: atât unchiul, cât ºi nepotul sunt
amestecaþi în tot felul de fãrãdelegi. Calitatea lor principalã este de a face mofturi
la mãrunþiºuri, la compromisul admisibil
ºi de a accepta marile potlogãrii. Formula
cea mai exactã a moftologiei moºtenire
de familie este o gãselniþã gazetãreascã:
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„Nedemnul nepot demn de unchiul
nedemn.“ Nedemnul inamic demn de amicul nedemn ar putea fi ºi una dintre principalele legi ale lumii lui Caragiale. Þara
Miticilor nu e România contemporanã lui
Caragiale. E România mofturilor contemporane lui. ªi a moftangiilor aferenþi.

3

Lumea ca o Gazeta
v

Iar Eu: À propos, iese o gazetã nouã!
(Moftul român)

G

azetarul este un ins esenþial în

Þara Miticilor. Încã din tinereþe, bãrbaþii
sunt, cu toþii, virtuali colaboratori ai
ziarelor ºi revistelor. Ei au ochi curios,
inimã liricã ºi vorbã dezlegatã – cliºeul le
stã la îndemânã –, se informeazã ºi colporteazã informaþii, umflã „ºtirea“ ºi se
umflã cu ºtiri. De altfel, cine nu scrie la
gazetã o citeºte cu ochi avizat. În schiþe, se
scriu sau se fabricã evenimente de gazetã,
în comedii se citeºte ºi se comenteazã „ca
pe-o evanghelie“ pagina tipãritã. Oricine
e dornic sã comunice sau sã afle „ce mai
zice politica“, sã se lase admirat sau sã
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admire pe cel care „combate bine“. Deºi
importanþa gazetei în universul caragialesc a fost discutatã, ar trebui sã i se adauge
valoarea arhetipalã: lumea lui Caragiale, Þara
Miticilor, este o gazetã.
Tot ce se întâmplã în aceastã þarã trãieºte doar o zi, orice temã are variaþiuni,
totul e „cronicã“ sau „foileton“ sau „groaznicã dramã“. Întâmplarea e întotdeauna
concentratã, îºi asumã statutul de efemeridã ºi neajunsurile grabei, iar vara se
simte o anume relaxare ºi lumea (gazeta)
riscã sã moarã din lipsã de evenimente
notabile. Orizontul filozofic al bãrbaþilor
din lumea lui Caragiale este marginea filei
de gazetã, de aici specificul lor: preocuparea pentru imediat. Personajele din ziar
sunt asumate, ºtirile din ziar, de pildã apa
infestatã, Gambetta, aniversãrile istorice
sunt, imediat, subiecte de conversaþie. Continuitate nu existã, fiindcã mâine lumea se
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naºte din nou, odatã cu noua gazetã. Existã,
în schimb, bucuria exagerãrii, mândria opiniei, îngãduinþa faþã de adevãrurile de o
zi, capacitatea de a uita rapid. „Simt enorm
ºi vãz monstruos“ e deviza gazetarului:
fãrã ea, lumea devine neinteresantã. Gazetarul calm ºi echilibrat omoarã ziarul.
Atunci când lumea se confundã cu o
gazetã, ea nu trebuie sã fie bunã, trebuie sã
sune bine. Lumea lui Jupân Dumitrache ºi
a lui Ipingescu se numeºte Vocea patriotului
naþionale. Fãuritorii ºi „consumatorii“ oneºti
ai acestei lumi nu pot fi deci, în ochii celor
doi, decât patrioþi, iar patriotismul funcþioneazã pe post de certificat de bunã purtare.
Înainte de a afla cine e Ricã, Jupân Dumitrache are grave îndoieli, pune în cauzã
înseºi reperele lumii: „Dacã e patriot, de ce
umblã sã-mi strice casa?“ Dar gazetarul de
la Vocea patriotului naþionale va restabili ordinea universului cãpitanului-cherestegiu ºi
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a amicului sãu politic (expresia amic politic
îi aparþine lui Caragiale), dovedindu-se
„bãiat bun, de-ai noºtri, din popor“. Chiar
dacã dã naºtere la grave ipohondrii, lumea
conului Leonida sunã ºi ea bine, promiþãtor, revoluþionar: Aurora democraticã.
Lumea capitalei unui judeþ de munte (O
scrisoare pierdutã) nu sunã atât bine, cât
tare: Rãcnetul Carpaþilor. E o caricaturã a
realei ºi sonorei Trompeta Carpaþilor(u),
ziarul lui Bolliac (acesta avea o predilecþie
pentru instrumente de suflat, a condus ºi
Buciumul). A te face auzit este o calitate în
sine. Ea aparþine rãcnetelor ºi gazetelor.
...niºte þipete sfâºietoare care porneau de la
casa cu nr. 13.
(Groaznica sinucidere din strada Fidelitãþii)

Lumea-gazetã se autocomenteazã, în
schiþe, prin imaginea în oglindã (iar în
comedii comentariul vine din exterior, e
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fãcut de cãtre beneficiarul gazetei). Caragiale manevreazã cinic reflectarea, cãci
schiþele cu redactori, directori, colaboratori
ºi cititori de gazete sau reviste literare sunt
publicate de el chiar în jurnalele vremii:
Universul, Ghimpele, Claponul, Voinþa naþionalã, Epoca, Opinia, Moftul român. În câteva
cazuri se realizeazã o perfectã punere în
abis, ca-n heraldicã, unde imaginea-emblemã se reia, minusculã, în centrul ei înseºi.
Cronica este o schiþã despre viaþa unui
redactor: „Aflaþi-mi, iubiþi cititori, o poziþiune mai dificilã ºi mai încurcatã decât a
unui redactor al Ghimpelui ca mine, care
este dator sã vã dãruiascã pe fiecare duminecã cu câte douã coloane de cronicã. Mãrturisesc cã nu ºtiu ce sã vã scriu. [...] ªi cu
toate astea, pot, nu pot, vreau, nu vreau,
trebuie neapãrat sã vã dau ceva, fiindcã
amicul Toma Stoenescu, directorul-proprietar al Ghimpelui, cãruia i-am îngagiat
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talentul meu, cere numaidecât, fãrã doar
ºi poate, o cronicã pentru cititorii sãi.“
Schiþa e publicatã în 1876 chiar la Ghimpele, un sãptãmânal umoristic ilustrat, care
a apãrut la Bucureºti între 1866 ºi 1879.
Toma I. Stoenescu este într-adevãr fondator ºi proprietar al revistei, iar în 1876
Ghimpele e condus de un comitet din care
face parte ºi Caragiale. Tot o ironicã autoreflectare apare ºi pe blazonul Moftului român,
în debutul schiþei Înfiorãtoarea ºi îngrozitoarea ºi oribila dramã din strada Uranus: „Nu
ºtim dacã Moftul român are vreo trecere în
faþa cititorilor, dar suntem convinºi cã e
bun la Dumnezeu. În numãrul din urmã,
am fost fãcut apel la Sf. Karkaleki, patronul gazetarilor români, sã punã o vorbã
bunã pe lângã atotþiitorul, rugându-l a ne
trimite în aceastã morte saison, dacã nu vreo
duzinã de mici scandaluri, mãcar câteva
cazuri de ciumã, mãcar o calamitate
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publicã sau un cataclism, un mare scandal
cosmic, fãrã de cari presa românã rãmâne
leºinatã de tot.“ Schiþa apare chiar în Moftul
român, revistã umoristicã a lui Caragiale ºi
tocmai într-un anotimp pe care gazetarii îl
numesc „mort“, în luna lui cuptor (la 8 iulie). Iar drama din strada Uranus, obþinutã de la Sf. Karkaleki, va emoþiona „atât
pe cei care citesc Moftul român cât ºi pe cei
care nu-l citesc“. Cu aceastã revenire în
final la numele revistei, schiþa îºi desãvârºeºte imaginea din oglindã.
Era o gazetã eminamente combativã fãcând
crâncenã opoziþie.
Tãria noastrã nu stetea atât în articolele
de fond sau în polemice, cât în informaþiuni
de senzaþie þesute cu observaþiuni veninoase.
(Reportaj)

Cum nenorocirile altora reprezintã
noro cul gazetarului, probabil cã Sfân tul Karkaleki are grijã ca gazetarul sã
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ispãºeascã fãrã ca gazeta sã aibã de suferit. Zoe din O scrisoare pierdutã are intuiþia
faptului cã puterea gazetei nu depinde de
puterea celor care scriu la ea, cã duºmanul
ei de la Rãcnetul Carpaþilor „poate muri
astãzi“ ºi totuºi „mâine gazeta lui tot o sã
publice scrisoarea noastrã“. Gazetarul
Caragiale („nenea Iancu“ sau „eu“) nu e
scutit, în ipostazele lui fictiv-biografice,
de nici una din nenorocirile breslei. El se
distribuie în rolul colaboratorului care, la
primul numãr al revistei Avântul tinerimii,
contribuie cu studiul Teatrul la chineji
pentru care primeºte „multe complimente
mãgulitoare“, dar când, dupã trei luni,
simte nevoia sã mai publice un studiu,
constatã cã Avântul îºi încetase apariþia
(Cum se naºte o revistã ?); sau în rolul directorului care cere ºi acceptã împrospãtarea cu orice preþ a revistei (Reportaj, unde
apare ingeniosul Caracudi, care-ºi culege
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ºtirile-bombã din Ciºmegiu); sau în rolul
dramaturgului înjurat, dupã cãderea unei
piese, de un tânãr, o nulitate care semneazã
„Hamlet“ (Autoritate); sau în rolul directorului care, cuprins de febra numerelor
sãrbãtoreºti, primeºte, la Crãciun, o cronicã pentru Paºte (Cronicã de Crãciun); sau
în cel al bãrbatului sãritor, care se oferã sã
scrie cronica în locul colegului cu dureri
de mãsea (Duminica Tomii); sau, mai elaborat, în rolul celui care comite cacofonii
(„unui poet ca Caton... nu am talent ca
Caton“) ºi, imediat apoi, trebuie sã dea
socotealã (Poetul ºi „Moftul“ ºi Cacofonie, în nr. 13 din Moftul român) etc. Ca
de-obicei, „eu“ din schiþe priveºte asemenea
accidente cu echivocã îngãduinþã. Catastrofa, scandalul, privirile indiscrete cãtre
viaþa particularã, scrisorile „pierdute“ ºi
politicalele sunt subiectele din gazetã.
Inºii fãrã convingeri, condeierii care nu
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ºtiu sã scrie, intriganþii, impostorii sunt
semnatarii.
Þara Miticilor nu e România contemporanã lui Caragiale. E România din gazetele
contemporane lui Caragiale, între care ºi
cele la care scrie el însuºi.

4
´

Lumea comedie

Eu nu sunt nenea Iancu,
eu sunt nenea Iordache...
Pe nenea Iancu cautã-l în bal...
(D-ale carnavalului)

v

I

n toate comediile lui Caragiale
apare cuvântul comèdie. Primul care-l rosteºte, în ordinea cronologicã a premierelor, este Jupân Dumitrache: „Ne punem la
o masã ca sã vedem ºi noi comèdiile alea
de le joacã Ionescu“. Se aºteaptã aici debutul intrigii, de aceea fraza seamãnã cu
gongul care anunþã ridicarea cortinei. Cãci,
nu trece bine „un sfert de ceas“, continuã
vorbitorul, „ºi numai ce mã pomenesc cu
un ãla, cu un bagabont de amploaiat“.
Încã de la început, existã o ambiguitate a
termenului. Comèdia pe care o vede Jupân
Dumitrache este un spectacol propriu,
regizat de gelozia lui neinspirat selectivã,
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un spectacol în care nu joacã trupa lui
Ionescu, ci spectatorii ei, care se dovedesc
adevãraþii protagoniºti. Mai clar nu se
putea spune: comedia jucatã în viaþã pune
în umbrã comedia jucatã pe scenã (cu sau
fãrã accent peiorativ pe oricare dintre ele).
Adevãrata piesã e întotdeauna la purtãtor.
În fond, comèdiile de la „Iunion“ nici
nu existã în piesã, Caragiale nu dã nici o
indicaþie cu privire la desfãºurarea lor, nu
au nici mãcar valoarea unui element de
recuzitã; valoarea lor este mai degrabã
lingvisticã, doar vocabula era aici necesarã
pentru a naºte jocul de ambiguitãþi. „Bagabontul“ stã „cu faþa spre masa noastrã ºi
cu spatele spre comèdie“. Desigur, poziþia
lui nu este întâmplãtoare. Dezinteresul
arãtat spectacolului „oficial“ este semnalul
deschiderii spectacolului clandestin, cu
public, numere acrobatice, „circ“, cum era
în comèdiile de iarmaroc. ªi semnal de
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alarmã pentru Jupân Dumitrache, care nu
e lipsit de fineþe.
Raportarea la comèdia en titre, cea a
trupei lui Ionescu, este definitorie pentru
personajele din O noapte furtunoasã care
sunt avizate sau neºtiutoare, cum se
cuvine în asemenea piese. La început,
singurul inocent, adicã singurul spectator
adevãrat este Jupân Dumitrache care, de
bunã credinþã, se duce la Iunion sã priveascã spectacolul, crezând cu candoare
cã ºi însoþitoarele lui vor acelaºi lucru:
„Ca sã vedem ºi noi comèdiile alea...“.
Veta vine în silã, priveºte, dar n-o intereseazã, dupã cum îl lãmureºte mai târziu
pe Chiriac: „M-am dus numai de gura
sorii-mii Ziþii [...] juca comèdii; n-am auzit
nimic. Toatã seara în uietul grãdinii m-am
gândit numai la tine; parcã dormeam ºi
visam ceva...“ Ziþa vine cu entuziasm, dar
ca sã vadã jocul unui singur spectator,
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pentru ea actor principal, Ricã Venturiano.
Ne-o putem imagina asemenea adoratorului din umbrã, mutându-ºi scaunul în
aºa fel încât sã zãreascã spectatorii ºi
aruncând priviri pieziºe, zâmbete ºi
fluturãri de gene, în total contratimp cu
ceea ce se petrece în „comèdia nemþeascã“.
Curând însã tocmai Jupân Dumitrache,
cel care nu era interesat decât de actorii en
titre, ºi-l alege ca protagonist pe acelaºi
Ricã, pentru el deocamdatã anonim, bagabont ºi suspect din vârful „giubenului“
pânã în vârful þigãrii din care „bea“... „ºtii
aºa, niznai“. Îi va sorbi gesturile ºi-l va
considera un mare actor.
La a doua vizitã la „Iunion“ participanþii la comèdii devin cu toþii actori: acum
toþi ºtiu ceva, deºi nu acelaºi lucru, ºi toþi
au câte ceva de ascuns. Jupân Dumitrache
îºi ascunde descoperirea ºi bãnuielile
pentru a „nu le ruºina pe cucoane“. O
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expresie ambiguã, care poate fi interpretatã ºi în sensul „a nu le face sã se
ruºineze“, dar ºi „a nu le face de ruºine“.
Refuzând sã mai aibã de-a face cu „comèdiile alea nemþeºti, niºte mofturi, dãm
parale ºi nu înþelegem nimica“, Jupân
Dumitrache îºi manifestã perplexitatea în
faþa comediei personale, cãreia îi încurcã
distribuþia ºi de aceea nu înþelege nimica, ca
ºi cum ar fi jucatã într-o limbã strãinã. De
altfel ºi Veta, tot în afara jocului de la
Iunion, dã o replicã asemãnãtoare. „ªedem
cât ºedem, ºi începe comèdia“, îi povesteºte Jupân Dumitrache lui Ipingescu al
doilea episod, mizând pe cele douã sensuri
pe care acum le are cuvântul pentru el,
spectacolul ºi jocul iritant cu agresorul de
care se apãrã tot „ca la teatru“. Îºi pune
deci masca, „mã fac cã mã uit la comèdii“,
adicã la spectacolul oficial, „se-ntoarce ºi
bagabontul iar cu ochii la cucoane!… mã

63

Ioana Pârvulescu

uit iar la el, iar se-ntoarce-ncolo; mã-ntorc
iar la comèdii…“ Repetiþia creeazã, pe
lângã reflexul verbal din replica lui
Ipingescu, „Iar se uitã la cucoane“, ºi unul
cinetic, cu alte cuvinte personajele se
miºcã în virtutea inerþiei, ca pãpuºile la
comèdia de iarmaroc. Adversarii îºi gãsesc,
pe rând, acelaºi refugiu, comedia de pe
scenã, devenitã lume a inocenþei, a „niznaiului“ în limbajul lor. Pentru Ziþa,
Iunionul este, din nou, spaþiul ispititor al
întâlnirii. Dezinteresului pe care-l aratã,
fãrã înconjur, faþã de „comèdiile alea“ i se
asociazã ºi opacitatea în raport cu tot ceea
ce nu þine de piesa personalã, un egoism a
cãrui sursã este amorul tiranic: o face
oarbã la orice spectacol în care nu e protagonist el. Nu vede, nu aude, nu simte
decât propria comedie, pe care o crede
însã o dramã a Bucureºtilor, demnã de cãrþile pe care le citeºte.
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Titlul comediei, O noapte furtunoasã, i se
potriveºte mai ales lui Ricã Venturiano,
cel mai încercat în faimoasa noapte,
personaj care rosteºte într-un monolog:
„O, ce noapte furtunoasã! Oribilã tragedie… Ce de peripeþiuni.“ Din punctul lui
de vedere, comedia este o tragedie. Veta, în
schimb, e mai lucidã, mai cu picioarele pe
pãmânt, ºi la propriu, spre deosebire de
Ricã Venturiano care e obligat sã facã
diverse escaladãri pe schele. Veta calificã
aceste „peripeþiuni“ cu vorbele: „Ce
comèdie! Doamne sfinte!“ Însã, influenþatã probabil ºi ea de lecturi tip Dramele
Parisului, ca Ziþa, îºi închipuie cã „Dacã-l
prindea Chiriac îl omora!“ Moartea din
acest tip de foileton nu e serioasã, nici
definitivã, e o înºelãciune de comèdie.
Efimiþa din ceea ce s-ar putea numi a
doua „noapte furtunoasã“ din teatrul lui
Caragiale îmbogãþeºte sensurile cuvântului
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comèdie! Acesta devine pur admirativ, ca
aplauzele. Dupã ce Leonida îºi expune „cu
tonul unei teorii sigure“ ºi pe baza lecturilor lui ºtiinþifice („câte d-astea n-am citit
eu, n-am pãr în cap“) minunata ipotezã cu
privire la relativitatea ºi imperfecþiunea
simþurilor care te fac sã crezi cã „ºi nimica
miºcã“, Efimiþa, public receptiv, exclamã:
„Comèdie, soro!“ Altfel spus, minune. ªi
înclinaþia naturalã a Efimiþelor e sã creadã,
cu o umbrã de îndoialã totuºi, în minuni:
„Aºa o fi!“. Când stãpânii nu deschid uºa,
de teama revoluþiei, Safta, slujnica,
foloseºte cuvântul cu necaz ºi îngrijorare:
„Dar asta comèdie!“ [...] „Vai de mine!
Nu-i bunã asta! a pãþit boierul ceva!“
O scrisoare pierdutã continuã aventura
sensurilor comèdiei. Trahanache încearcã
sã-l convingã pe prefect cã: „E comèdie,
mare comèdie, Fãnicã!“ Prin repetiþie,
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prin adjectiv ºi prin jocul de scenã („Îi face
semn sã expedieze pe Pristanda“), se
subliniazã pericolul iminent ºi pe caracterul confidenþial întâmplãrilor. Dacã aceste
fapte þin de felul în care se orienteazã sãgeþile în triunghiul amoros Zoe-TrahanacheTipãtescu, în replica lui Brânzovenescu, în
schimb, „Prefectul trebuie sã ne dea cheia
comèdiei ãºtia“, termenul ascunde neliniºti
politice, mai precis electorale. De aici mai
e un pas pânã la sensul în care îl va folosi
în final Trahanache: „A! aici la noi, stimabile, a fost luptã crâncenã… s-au petrecut
comèdii mari“. Explicaþia o va da tot el, în
continuare, înlocuindu-l prin sinonimul
„infamii“.
O variantã a comediei-spectacol de la
Iunion este carnavalul, una dintre distracþiile cele mai gustate la sfârºitul secolului 19, spaþiu ce permite alt tip de echivoc
decât cel lingvistic. În D-ale carnavalului,
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puþin înainte de lãsarea cortinei, Nae
Girimea invitã: „Aideþi sã punem odatã la
cale încheierea comèdiei ãºtia.“ Existã
aici, fireºte, înþelesul de „ºir de încurcãturi, pozne“, ca în dicþionar, dar, în mod
neaºteptat, cuvântul dobândeºte o dimensiune gravã. Este unul din rarele momente
în care autorul vorbeºte publicului din
spatele personajului, pe model shakespearian, ca sã-ºi deconspire intenþiile, „sã
punem la cale încheierea…“. Personajul
preia puterea autorului, iar comèdie
pierde nuanþa îngãduitor-dispreþuitoare,
referindu-se la opera dramaticã însãºi, la
creaþie. O creaþie miºcãtoare (ca la cãluºei),
în care creatorul schimbã mereu poziþia
fiecãrei piese, o creaþie rotitoare, asemenea Pãmântului, ca în cunoscutele versuri
eminesciene din Scrisoarea II: „Atunci lumea-n cãpãþânã se-nvârtea ca o moriºcã /
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De simþeam, ca Galilei, cã comèdia se
miºcã“. Cuvântul mai apare o datã în
Scrisorile lui Eminescu într-un sens asemãnãtor cu cel din D-ale carnavalului,
adicã joc înºelãtor de mãºti, dar are în
plus, conotaþie politicã: „Panglicari în ale
þãrii, care joacã ca pe funii / Mãºti cu toate
de renume din comèdia miciunii“ (Scrisoarea III). Ideea de ordonare a creaþiei,
cosmos, este singularã la Caragiale, apare
doar o datã. De obicei cuvântul comèdie se
raporteazã la probleme prozaice, mãrunte
ºi puncteazã încurcãtura, deci dezordinea:
„Preaiubita mea angelã, s-a întâmplat un
caz de o comèdie mare în chestia noastrã…“, îi scrie Nae, Didinei. Capacitatea
de adaptare la mediu a lui comèdie, nu
primul ºi nici ultimul cuvânt proteic din
Caragiale, e datoratã omului de teatru.
Comèdie înseamnã, în lumea caragialescã:
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amor, dar ºi infamie, pericol, dar ºi
nostimadã, spectacol, dramã sau simplã
ciudãþenie, înseamnã politicã, peripeþii,
necazuri, creaþie ºi iarãºi amor. Pe scurt,
totul e comèdie, chiar tragedia.
Þara Miticilor nu e România contemporanã lui Caragiale. E România din
spectacolele contemporane lui Caragiale.
Comedianþi ºi public evolueazã deopotrivã sub ochiul de regizor al dramaturgului, care învaþã rolurile ºi joacã alãturi
de ei. E o Românie-teatru, o Românie
grãdinã „Iunion“ cãreia domnul Caragiale
îi e ºi director, ºi sufleor.

5

Ce cauta Grecu ’
in Germania?
v

Stabilirea lui Caragiale […] la Berlin
este un episod dintre cele mai nelãmurite.
(ªerban Cioculescu, Viaþa lui I.L. Caragiale)

v

I

n faþa mutãrii lui Caragiale de la
Bucureºti la Berlin, de pe Dâmboviþa pe
Spree, tocmai în inima Prusiei, te cuprinde
o mirare analogã cu cea a lui Pampon la
povestea „traducerii“ lui Crãcãnel. Spectatorul Pampon n-a înþeles nimic: nici cã are
în faþa lui un om care suferã, nici cã acesta
aºteaptã înþelegere ºi consolare, nici cã, pe
scena lui Crãcãnel, fuga femeii cu un
neamþ e, vai, mult mai gravã decât cea cu
un muscal. Ascultând istoria interlocutorului sãu tresare doar o datã: „Ce cãuta
neamþul în Bulgaria?“ Pampon se leagã
de un detaliu, o ia pe un drum secundar,
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deschide o perspectivã care pentru nefericitul narator e deconcertantã. Culmea
este cã problema pe care ºi-o pune, deºi
inoportunã în plan afectiv, este perfect
îndreptãþitã în plan logic sau doar din
perspectiva bunului-simþ. Într-o poveste
de amor atât de previzibilã constituie singurul fapt cu adevãrat ieºit din comun ºi
între atâtea cliºee (mare pasiune, neruºinatã trãdare, inimã zdrobitã) este singura
adiere de prospeþime.
În descifrarea exilului care încheie
viaþa lui Caragiale, bucãþica de istorie care
intrigã, întrebarea cu adevãrat nelãmuritã
este, în fond, una de tip Pampon: Ce cãuta
Caragiale, poreclit Grecu’ (grec, arvanit, român patriot sau ce va fi fost), ce cãuta în
Germania, la Berlin? Cauzele plecãrii definitive din þarã sunt partea cliºeizatã a poveºtii
ºi nu constituie nici un mister. Realistul
Caragiale are o poveste personalã roman-
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ticã: e geniul neînþeles de contemporani,
omul de valoare cãruia i se pun piedici ºi
care asistã la triumful mediocrilor, al
miºeilor care „fac punte“ la izbândã. Totul
a fost înºirat, explicat, disecat. S-ar mai
putea adãuga cã, din perspectiva hotãrârii de exil, scrisul sãu devine un exerciþiu de exorcizare ratat. Când rãul n-a
plecat de lângã tine prin scris, prin râs,
când rãul continuã sã-þi facã rãu, nu-þi
mai rãmâne decât sã pleci tu de lângã el.
Caragiale e om cuminte, nu stã sã-ºi plângã de milã.
În schimb, ce stârneºte mirarea e locul
exilului. N-avea, aparent, nici un motiv sã
aleagã Berlinul. Cãlinescu (ºi, dupã el,
alþii) trece uºor peste opþiune, punând-o
pe seama nevoii de confort, de civilizaþie.
Dar orice oraº din vestul Europei îi oferea
levantinului confort cu asupra de mãsurã.
În schimb, Caragiale avea destule motive
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sã nu aleagã un oraº nordic. Cel mai frivol
este cã nu iubea clima asprã, iernile lungi,
ploaia, zilele întunecoase. Cel mai grav este
cã nu ºtia limba germanã ºi, dupã 52 de ani,
era puþin probabil sã mai doreascã s-o
înveþe. ªtia, în schimb, perfect, franceza.
În corespondenþa elveþianului Jeanneret,
viitorul arhitect Le Corbusier, se aflã afirmaþia cã „Monsieur Caragiale […] connaît
son Français infiniment mieux que moi,
c’est qui est peu dire...“. În amintirile contemporanilor sãi sunt episoade în care
Grecu’ se ia la întrecere cu oricine pe
chestiuni de ortografie francezã ºi câºtigã
întotdeauna. Totuºi scriitorul nu alege un
oraº francofon. De ce ? Existã vreo explicaþie convingãtoare?

Cãlãtoriile
În primãvara lui 1879, Caragiale din
satul Haimanale, în prezent gazetar bucu-
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reºtean, ajunge la Viena. Are 27 de ani
împliniþi. Are o piesã de succes în urma
lui, O noapte furtunoasã sau numãrul 9, dar
evoluþia lui literarã e încã nelimpezitã.
Are un prieten care preþuieºte civilizaþia
occidentalã: „1/13 Aprilie 1879. Dumineca
Paºtelor, acum, ora 6, scriu acestea în Viena,
Grand Hotel, camera 221, în etajul al 2-lea,
alãturi 222 cu 2 paturi; liniºtit ºi bine, dar
scump (amândouã 9 fl., cu Carag. 11). Serviciul 2 fl. pe zi. Am plecat din Bucureºti
Miercuri seara, ora 9, cu Clara, Livia ºi
I. Caragiali, pentru care, spre a-i face o surprizã, scosesem bilet ºi în orice caz voiam
sã-l pun în situaþia de a vedea Viena (întâia
privire asupra civilizaþiei pentru el). […]
La Burgtheater Visul unei nopþi de varã,
spre cea mai mare bucurie a lui Caragiali“
(Titu Maiorescu, Însemnãri zilnice). Aºadar
primul contact cu lumea mare e unul de
limbã germanã. Este fãcut în compania
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unei berlineze, Clara, ºi a unui entuziast
cunoscãtor al Berlinului, Maiorescu. Prima
piesã vãzutã pe o scenã strãinã e în limba
germanã (o versiune în altã limbã pe scena
de la Burgtheater e puþin probabilã). Deºi
nu avem, din pãcate, ºi însemnãri de jurnal
ale lui Caragiale, este cert cã întâlnirea lui
cu germana se aflã sub cele mai bune auspicii ºi e însoþitã de „cea mai mare bucurie“.
Zece ani mai tîrziu, în ianuarie 1889,
Caragiale se cãsãtoreºte cu Alexandrina
Burelly ºi-ºi face voiajul de nuntã în Italia.
În acelaºi an, totuºi, unul dintre pseudonimele cu care semneazã este Hans (o prescurtare de la Johann, Ion). Drama Nãpasta,
publicatã în 1890, se joacã dupã câþiva ani –
cine ºtie prin ce lanþ al slãbiciunilor – la
Berlin! În 1891 Caragiale se gândeºte sã se
mute la Sibiu, oraº „germanic“, iar în anul
urmãtor într-un spaþiu de acelaºi tip, la
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Braºov, oraº pe care îl iubea mult, pentru
cât era de civilizat.
În februarie 1904 îi scrie, din strada
Berzei no. 70, lui Ilie Dãianu, stimat domn
ºi amic din Cluj, cã stãruieºte, mai mult ca
oricând, în dorinþa de a se stabili definitiv
în Ardeal: „Acolo m-aº afla în sfârºit ajuns
la liman ocrotitor; acolo m-aº vindeca în
liniºte de atâtea ºi-atâtea ofense, mâhniri
ºi amãrãciuni, acolo, cu spiritul senin aº
putea urma nedesãvârºita mea carierã literarã“. În 1904, Caragiale face un periplu,
cu familia, în Italia, Franþa ºi Germania.
Gândul plecãrii definitive din capitala
României se va fi cristalizat deplin în aceastã cãlãtorie care oferea posibilitatea comparaþiei. La începutul lui 1905 scriitorul se
stabileºte definitiv în capitala prusacã.
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Berlinul junimiºtilor
La data la care Caragiale se stabileºte
în Berlin, Junimea era pentru el un episod
de tinereþe: Eminescu nu mai exista, cu
Maiorescu se certase, chiar dacã nu definitiv, de ceilalþi junimiºti nu era prea legat.
Dar amprenta filo-germanã a societãþii nu
se poate sã nu fi lãsat urme în imaginea lui
asupra Europei. Maiorescu ºi Eminescu
îºi trãiserã o parte din tinereþe la Berlin.
Berlinul criticului este oraºul ideal ºi de
aceea nu scapã nici un prilej, în corespondenþã, sã-l compare cu alte oraºe (Paris,
Heidelberg, Jena) întotdeuna în defavoarea acestora. Maiorescu este îndrãgostit la
Berlin ºi îndrãgostit de Berlin. Eminescu
dimpotrivã, în ciuda blondei Milly ºi din
cauza blondei Micle, este nefericit în acest
oraº. Dar asta nu are legãturã cu oraºul ºi
nu lasã urme în scris. În schimb Parisul
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eminescian e oraºul pierzaniei: „Ai noºtri
tineri la Paris învaþã“, „La Paris în lupanare de cinisme ºi de lene“…

Eu ºi ei
Caragiale nu spune eu cu plãcere. Fiica
lui îºi aminteºte cã îi învãþa ºi pe copii sã
se fereascã de prea mult eu. ªi în scrierile
lui, eu este în rând cu ceilalþi Mitici, nu
iese în faþã. Dar face autorul parte ºi sufleteºte din lumea prozei lui? Criticii au dat
toate variantele de rãspuns. În cazul rãspunsului afirmativ, dacã eu aparþine firesc
lumii sale, dacã o acceptã chiar fãrã s-o
aprobe, dacã e „de-al lor“, opþiunea pentru
exilul berlinez devine greu de înþeles. Ar
semãna cu o amputare. Singurul spaþiu
comun dintre cele douã lumi atât de
diferite, cel al berãriei, patronatã de Sfântul Gambrinus, ar fi o legãturã insuficientã.
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Naraþiunea vieþii lui Caragiale pare sã
ofere aºadar rãspunsul contrar: nenea
Iancu din schiþe se preface (se face frate cu
dracul…), dar el nu aparþine lumii mici pe
care o prezintã, între eu ºi Mitici se deschide o prãpastie. Corespondenþa berlinezã
contrazice însã aceastã ipotezã: în ea cele
douã lumi se întâlnesc, se amestecã, se
suprapun.
Berlinul lui Caragiale – „Marele Berlin,
ca o nobilã ºi tânãrã inoþentã mireasã din
poveºti, adormitã prin vraja baghetei unei
vrãjitoare, dacã putem pentru ca sã ne
exprimãm astfel…“ – oraºul ales pentru
„declinul vieþii“, ironizat cu cãldurã ºi
apãrat cu patos în faþa furiei parizianului
Delavrancea, Berlinul e responsabil de,
poate, cea mai deschisã parte a creaþiei
caragialiene: romanul epistolar. Dar, asemenea frumoasei inoþente adormite cu
care e comparat, Berlinul din corespondenþa
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exilatului tace, nu rãspunde la nici o
întrebare. Ce cautã totuºi Caragiale tocmai
în Germania? La fel ca la întrebarea lui
Pampon, existã un singur rãspuns onest:
CRÃCÃNEL (dezolat): Nu ºtiu!

6

Tatal & fiii
v

Vorbeaþi ceva secret?
(C.F.R.)

„

M

ateiu nu avea nimic din gene-

rozitatea sufleteascã a tatii. Era dispreþuitor, amar, plin de morgã ºi mai ales snob.
Aceasta ne fãcuse pe noi, fraþii mai mici,
sã-l botezãm domnul conte ºi sã râdem de
aerele ce ºi le dãdea. Râdea ºi el, dar cu
atâta superioritate, încât parcã tot el ieºea
învingãtor“ scrie Ecaterina Logadi, fiica
lui I.L. Caragiale. ªi adaugã: „Singur el îi
þinea piept tatii, contrazicându-l în mod
metodic...“ Opera familiei Caragiale
repetã viaþa familiei Caragiale. Lumea
creatã de tatã a dat, în literaturã românã
caragialescul, o formã a râsului. Lumea
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fiului a dat mateinul, care râde de râs. Între
cele douã lumi nu existã pace, iar personajele lor par a nu se putea întâlni niciodatã,
ca ºi cum ar trãi în universuri antinomice:
când se concretizeazã unul, celãlalt devine
cu neputinþã. Sunt ca ziua cu noaptea ºi,
de fapt, reprezintã chiar diurnul ºi nocturnul aceleiaºi lumi, în sensul cel mai bogat
al opoziþiei.
Caragialescul e diurn. În Þara Miticilor
totul se întâmplã la lumina zilei, chiar în
miezul zilei. Dintre anotimpuri, e preferat
cel mai luminos, mai „deschis“, vara.
Noaptea din comedii e una de spectacol ºi
de carnaval, aºadar una luminatã vesel,
zgomotoasã, cu spaime „degeaba“. Însã
Miticilor le ºade mai bine în lumina naturalã, în cãldura care dã mai mult rost halbei
cu bere. Le ºade bine vorbind, vorbind
lejer, descusut, fãrã griji artistice sau logice,
alungând umbrele cu un salut, o întrebare,
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o replicã. Apelativele lor au aer de familie:
nene, „venerabile neicã“, soro, monºer,
coane, stimabile. Mateinul e nocturn. Ca ºi
cum ar fi dintr-o specie aparte, care vede
numai noaptea, personajele lui Mateiu
Caragiale fac, ca-n versul eminescian „din
noapte ziuã ºi-al zilei ochi închid“; sau
mai bine zis „fac din ziuã noapte ºi-al
nopþii ochi deschid“. Ele evitã lumina
soarelui de parcã aceasta le-ar putea topi.
Noaptea îi atrage demonic ºi „e mai de
temut ca beþia“. De la marii romantici, nu
i s-au mai adus nopþii atâtea splendide
ofrande ca-n proza mateinã: „Atât Remember,
cât ºi Craii de Curtea-Veche sunt povestiri
de noapte. Eroii lor încep sã trãiascã abia
dupã ce se lasã umbrele serii, o viaþã miºcatã de porniri demonice. Nimeni n-a descris mai bine noaptea oraºelor mari, în care,
protejaþi de întuneric ºi mister, oamenii se
trezesc la forme de existenþã comprimate
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ºi reduse de lumina zilei. Viaþa acestor
oameni în intervalul solar este fãcutã din
tãceri grele, din aºteptãri înfrigurate sau
chiar din meditaþii mai înalte, fãrã martori
ºi fãrã urmã, la adãpostul perdelelor trase
ºi al luminilor aprinse.“ Ceea ce descrie aici
Tudor Vianu e lumea Miticilor întoarsã pe
dos, contrazisã.
La Caragiale-tatãl se petrec mici întâmplãri care uneori intrigã, dar resping sistematic necunoscutul. „Vorbeaþi ceva
secret?“ întreabã muºteriul care intrã în
berãrie. „Aº!“ rãspunde Ghiþã. O silabã
care omoarã taina. Amorurile „secrete“
sunt, în Þara Miticilor, ca în teatrul de
marionete, ºtiute de toatã lumea: de familie, de amici, de pãpuºar ºi de spectatorii
îndemnaþi la complicitate. De aceea scrisoarea ºi bileþelul de amor – suntem într-o
lume în care telefonul nu se foloseºte încã,
iar comunicarea se face prin bileþele – scri-
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soarea, spaþiul privilegiat al lui „între patru
ochi“, e în veºnicã primejdie: ochiul public
o vâneazã. Când existã, prin excepþie, un
mare semn de întrebare – de ce s-a sinucis
nenea Anghelache – acesta þine de absurd,
sau de teroarea administrativã, inspecþiunea, iar nu de mister. Nenea Anghelache
n-are secrete, are spaime. Fandacsia, care
pândeºte personajele lui Caragiale la fel
ca pe autorul lor („nervii iritaþi“) trebuie
sã-l fi biruit pe sãrmanul funcþionar.
Mateinul e însãºi arta misterului. Taina e
crez artistic ºi existenþial. Deviza „Nu þin
sã aflu nimic“ din Remember sau „Nu ºtiu
ºi nu se va afla, cred, niciodatã“ din Sub
pecetea tainei ar putea fi înscrisã pe armele
personajelor lui Mateiu I. Caragiale,
asemenea celei alese de autor: Cave, age,
tace. Ceea ce ar putea fi tradus prin: Fereºte-te, fã, fereacã-þi gura.
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Doamna e, în lumea Miticilor, cochetã
ºi graþioasã, dar nu strãluceºte prin rafinament. Pare mai degrabã un curcubeu cu
umbreluþã: „Madam Georgescu este pe
deplin stabilitã asupra toaletei sale: bluza
vert-mousse, jupa fraise écrasée ºi pãlãria
asortatã; umbreluþa a roºie, mãnuºile albe
ºi demibotinele de lac cu cataramã; ciorapii de mãtase vãrgaþi, în jurul piciorului, o
bandã galbenã ºi una neagrã, despãrþite cu
câte un fir stacojiu“. Are admiratori, are
copii, are mamã, are sorã, are nuri. E vivantã
ºi are motive sã se bucure de viaþã. Mateinul are femei damnate, demoni de femeie
sau nefericite angelice, monºtri, „trupeºe,
huidume ºi namile rupând cântarul la
Sfântul Gheorghe“, bolnave sau vicioase,
„geamale“ (niºte mãºti de bâlci colosale),
baldâre, balcâze sau bãrbaþi travestiþi în
femeie. Dacã existã þaþe, sunt divine. Decorul caragialesc este unul oarecare, familiar,
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schiþat din douã-trei linii, Capitala sau
vreun oraº de provincie, un spaþiu propice sã se umple de oameni, ca berãria,
sau Moºii, sau un salon la five o’clock.
Mateinul preferã decorurile încãrcate de
trecut, Curtea-Veche, malul Spreei, o alee
pustie din Tiergarten, „cheiul pustiu“ ºi
„casele oarbe“, contururile mâncate de
noapte ºi de decrepitudine sau odãile
închise, aristocratice, stãtute, locurile de
pierzanie în care numai câþiva aleºi pot
intra. În decorul caragialesc se decupeazã
câte o firmã veselã: „La trei struguri tricolori“, adicã „Marele Magazin de Coloniale, Delicatese, Comestibile et Colori ºi
mare Depou de Vinuri et Bãuturi Jndigene
et Streine“ ºi se învârt (ºi mai ales stau)
oameni comuni, funcþionari (impiegaþi),
familiºti, becheri, conductori de tren (politicoºi ºi corecþi), bugetari, gazetari, cucoane vesele, drãguþe, copii obraznici, miniºtri,
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proprietari („profesiune eminamente conservatoare“), belferi, spiþeri, catindaþi,
vardiºti, muºterii. Cu un cuvânt: lume,
de-obicei multã, dar de acelaºi fel. În
prozele mateine bãrbaþii sunt mari solitari,
iar când se împrietenesc, îºi gãsesc îndeobºte alþi solitari, inºi excentrici, ciudaþi,
malefici. Nu se ºtie exact cu ce se ocupã
sau au meserii care ating misterul, cum e
Conu Rache, sunt vicioºi: crai, beþivi, cartofori, criminali. Personajele lui Caragiale
râd sau provoacã râsul, în toate formele ºi
cu toate nuanþele imaginabile, cele mateine
sunt adânc melancolice, batjocoritoare
(singura formã de râs pe care o ºtiu), groteºti sau tragice.
Când îºi face apariþia pe Boulevard
Bourdon, Bouvard, Lache al lui Flaubert,
are pãlãria „datã pe spate“, vesta „desfãcutã“, iar legãtura de gât „în mânã“!

94

În Þara Miticilor

Asudã pentru cã e cãldurã mare. Pécuchet, un Mache parizian mic de staturã,
pare cu totul înghiþit de redingota lui
cafenie ºi poartã pe cap nici mai mult nici
mai puþin decât un chipiu. Aºezaþi pe
bancã, ei îºi scot, unul pãlãria, altul
chipiul, ºi constatã, plãcut surprinºi, cã
avuseserã aceeaºi idee: îºi scriseserã
numele în interior, pe panglicã: unul –
Bouvard, altul – Pécuchet. Omologii lor
caragialeºti au, la fel, þinutã cam lejerã
pentru lumea în care trãiesc ºi pentru
burghezia pe care o reprezintã. Neatenþi
la detalii, pãþesc diverse necazuri cu accesoriile: cu legãtura de gât, cu buzunarele
din care le cad scrisori, cu pãlãria de pe
cap ºi cu pantofii din picioare. Când
Jupân Dumitrache vede – precum Othello
batista – legãtura de gât a lui Chiriac „pe
pernele patului dumneaei“, numai lipsa
unui Iago ºi încrederea lui în Chiriac, un
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Cassio mai norocos, fac ca noaptea furtunoasã sã nu se transforme într-o „oribilã
tragedie“. Când cetãþeanul, apropitar onorabil, deºi turmentat, constatã cã pãlãria
gãsitã nu i se potriveºte pe cap, îi scoate
cãptuºeala: înãuntru gãseºte o scrisoare.
Altcineva, director de ziar ºi avocat, o desfãcuse înaintea lui ºi o folosise pe post de
seif. Împrejurarea cã el a pierdut apoi seiful
cu totul, în încãierare, aratã dezavantajele
unei þinute corecte, cu pãlãrie, în împrejurãri incorecte ºi la oameni incorecþi.
Nimic nu defineºte mai bine lumea lui
I.L. Caragiale decât întâmplarea cu ghetele
din La Paºti, deja amintitã. Aici noaptea de
sãrbãtoare e marcatã de pantofii noi ºi e
de presupus cã Lache, amicul, la fel ca
absolut toate personajele din lumea lui
Caragiale, Miticii, poartã, la asemenea
ocazii, pantofi noi, „ghete nouã cu bizeþuri“, adicã având câte un cãpãcel de piele
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în vârf. Tânãrul Lache are ºi costum nou,
cravatã nouã ºi pãlãrie nouã. Un lucru de
neconceput pentru cineva care are cultul
þinutei ºi care ºtie cã numai lucrurile
purtate pot da sentimentul de bien être ºi
degajare, ºi nu bat la ochi. Faptul cã Lache
ºi amicul au pantofi la fel (dar ºi picioare la
fel, din moment ce pot schimba câte un
pantof) spune limpede cã ºi stãpânii sunt
la fel. Dacã îi doare, îi doare în acelaºi fel
ºi în acelaºi timp. Iar ciorapii „crem ºi cam
largi, care vin de fac cute“ atât la Lache,
cât ºi la amic aratã lipsa de preocupãri
pentru mofturi vestimentare.
— ªi... mergeþi la Bucureºti în plimbare...
— Nu; merg la dandist...
(Întârziere)

La Mateiu Caragiale, scriitor-dandy
care are grijã de propria þinutã, e de neconceput ca douã personaje sã aibã pantofi la
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fel. La Caragiale-tatãl existã un singur
dandist, („merg la dandist...am un dinte“,
spune cucoana din trenul accelerat, vagon
de clasa a doua „la coada trenului“), iar el
nu are nimic de a face cu categoria de
dandy, dupã cum nici cu dentiºtii nu pare
sã aibã prea multã legãturã, ci, mai degrabã, cu amorul. În lumea mateinã nu numai
cã oameni diferiþi nu se pot îmbrãca
identic, fiind, dimpotrivã, individualizaþi
maniacal, dar chiar unul ºi acelaºi personaj, Aubrey de Vere, lord englez ºi personaj
noctambul, nu se îmbracã „de douã ori la
fel“, iar aspectul sãu dovedeºte o „migãloasã gãtealã“. Abia cadavrul lui, ca
maximã crimã, este gãsit desculþ, lucrul
care e la fel de cumplit ca arderea feþei lui
cu apã tare, pânã la os, ºi îl anonimizeazã.
Câtã diferenþã faþã de problemele ºi
însemnele vestimentare ale lui Lache ºi
ale amicului! Aceºtia se descalþã de ghete,
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tot siliþi de împrejurãri, unicele împrejurãri cu adevãrat crâncene ºi dureroase
din lumea lor ºi din noaptea lor: „La Miticã,
amândoi sunt forþaþi sã scoaþã iar câte una,
însã acum viceversa: Lache p-a din stânga
ºi amicul p-a din dreapta... ºi cu mai multã
precauþiune decât la Gambrinus – fiecare
º-o þine dinainte pe masã...“ Pantofii pe
masã – se poate imagina o ofensã mai
mare la adresa convenienþelor de la
1900? Existã un „englez“ ºi în schiþa lui
I.L. Caragiale, care-i amendeazã ºi-i ridiculizeazã pe cei doi, dovedind cã diferenþa între mentalitatea britanicã ºi cea
autohtonã începe de jos, de la bazã: la
Gambrinus, berãria lui Caragiale însuºi,
când cei doi prieteni îºi cautã pantofii
scoºi din picior, constatã cã „un câine englezesc [...] face sluj þinând douã ghete-n
gurã“. ªi aici apare un personaj misterios:
„Un mare hohot de râs porneºte dintr-un
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colþ al berãriei“. Nici o altã precizare
asupra celui care râde ºi care nu poate fi
decât stãpânul berãriei. Fraza are valoare
de autoportret strecurat în tablou, aºa
cum pictorii se plaseazã în pânzele lor sub
un chip mitologic sau istoric. Cel care
râde e Caragiale.
A-l raporta pe Mateiu I. Caragiale la
Caragiale-tatãl este un loc comun al criticii literare. Dar în familia Caragiale mai
existã un fiu care a încercat sã fie scriitor,
Luca (Luky). Cel dintâi este fiu natural,
cel de-al doilea e legitim, cel dintâi e
recalcitrant, singuratic, cu ambiþii tari,
înecate în vis ºi fantezie, cel de-al doilea e
deschis, prietenos, ºtiind fãrã efort sã se
facã iubit. Dacã grija paternã e echitabil
împãrþitã, în schimb preferinþa tatãlui
pentru mezinul Luky e neîndoielnicã. Îl
crede un copil deosebit (s-a nãscut dupã
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moartea celor douã fetiþe) ºi are multã
încredere în viitorul lui. Oricât de puþinã
distincþie ar face I.L. Caragiale între cei
doi bãieþi, care au parte dreaptã de sprijinul lui, viaþa însãºi îl defavorizeazã pe
Mateiu. Invitat uneori sã locuiascã în
noua familie a tatãlui, Mateiu se simte un
intrus ºi se închide ºi mai mult în sine. E
simþit de ceilalþi ca un trouble-fête. Fie din
firesc mimetism, fie din moºtenire geneticã, amândoi fiii scriu literaturã ºi amândoi se depãrteazã cât mai mult în ceea ce
scriu de „lumea lui Caragiale“. Dar numai
unul reuºeºte sã-ºi impunã numele în
literatura românã: tocmai cel de la care
tatãl nu spera prea mult, tocmai cel cu
care avea conflicte, tocmai cel mai puþin
iubit. La Luky Caragiale literatura nu e o
preocupare vitalã, ceea ce scrie pare un joc
graþios. Versurile lui vag simboliste (publicate, în volum, postum, abia în 1972, de
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Barbu Cioculescu) nu ajung la un timbru
propriu, au mai degrabã acea expresivitate
involuntarã a oricãror prime încercãri.
Mai interesant este experimentul romanesc
pe care-l face cu Ioan D. Gherea. În familia
lui Gherea era sãrbãtoare când sosea
Caragiale, iar Gherea-fiul lipsea de la liceu
ca sã poatã sta în prejma iubitului musafir.
Prietenia Caragiale-Gherea se preia deci
firesc ºi de cãtre generaþia urmãtoare.
Romanul cu doi autori se numeºte
Nevinovãþiile viclene ºi a fost publicat în
Viaþa Româneascã în deceniul al doilea al
secolului 20. A fost socotit roman libertin,
acuzat chiar de pornografie, ceea ce l-a
pus într-o situaþie delicatã pe directorul
revistei, Garabet Ibrãileanu. Paul Zarifopol
este cel care apãrã cartea, cu argumente
spirituale ºi convingãtoare. Subiectul este
o idilã între doi adolescenþi, Sanda, o fatã
de 13 ani ºi Radu, cu doi ani mai mare,
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petrecutã într-o vacanþã de varã, într-un
cadru natural aproape eminescian, idilã
care nu trece de faza primelor sãrutãri.
Mottourile romanului, într-adevãr, trimit
spre zone literare mai periculoase: „Minunat lucru este nevinovãþia! Din pãcate
însã, greu poate fi pãstratã ºi uºor
pierdutã“ (Kant, Metafizica moravurilor) ºi
„La dreapta crucii stã diavolul“ (Proverb
spaniol). Ceea ce e remarcabil în roman
sunt intersectãrile de planuri între trei
vârste diferite (pe lângã fata aflatã la vârsta descoperirii propriului trup mai sunt
unchiul ºi mãtuºa, cu dramele lor, ºi
copiii). Bine scris, cu un uºor aer de Ionel
Teodoreanu avant la lettre, de un erotism
difuz menþinut la nivelul sugestiei, romanul nu meritã sã fie uitat, mãcar pentru
atmosfera lui, plinã cu aripi de zburãtor.
Dupã acest roman I.D. Gherea a renunþat
la literaturã (va mai scrie doar, la bãtrâneþe,
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evocãri) ºi s-a ocupat de filozofie. Coautorul, Luky Caragiale, moare la numai 8 ani
dupã tatãl sãu ºi înainte de a împlini 30 de
ani. Poate cã o viaþã mai lungã ar fi cristalizat încercãrile lui artistice ºi ar fi justificat speranþele tatãlui. Aºa, el rãmâne
pentru istoria literarã doar fiul lui Ion
Luca Caragiale ºi fratele lui Mateiu.
...cu ºtiinþã ºi dinadins prin însuºi faptul
însuºirii averii, a fost virtual stabilitã stingerea
stirpei mele astfel, cum o hotãrâsem dinainte eu
însumi... (Bucureºti, 10 ianuarie 1934)

Omul pe care l-a construit cu atâta
migalã Mateiu Caragiale în viaþa realã
este poate cea mai impresionantã creaþie a
sa ºi cel mai de temut rival al personajelor
sale. E prea uºor sã socoteºti ridicolã aceastã dorinþã de a-þi depãºi propriul destin,
de a-l schimba pânã la a-l face de nerecunoscut. Majoritatea scriitorilor fac asta
numai în cãrþi. Mateiu Caragiale o face ºi
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în viaþã, cu o voinþã uimitoare. Cel mai
surprinzãtor gest al sãu este acela de a se
cãsãtori cu Marica Sion, pe când el însuºi
avea 38 de ani, iar ea 63, numai pentru a
lua loc, definitiv, într-un arbore genealogic
nobiliar. O indiferenþã atât de totalã la
implicaþiile morale ale gestului, la „gura
lumii“, la artificialitatea ºi zãdãrnicia
ultimã a dorinþei lui pare mai aproape de
legile ficþiunii decât de cele ale realitãþii.
Contactele lui Mateiu Caragiale cu realitatea sunt îndeobºte de o ciudatã lipsã de
„realism“. Cãlãtoriile, în care îl atrag
palatele, stemele, însemnele senioriale,
aniversãrile de tot felul (inclusiv acelea
ale primirii unor distincþii oficiale), obsesia cifrelor ºi a simbolurilor creeazã un
personaj bizar. Un pic îngroºat, ar putea
intra în galeria urmuzianã, ca alcãtuit din
papion, arbore genealogic, blazon ºi
nevastã „bãtrânã ºi legitimã“. În acelaºi
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timp însã se distinge din paginile jurnalului sãu ºi omul viu, solitarul neînþeles,
cu o viaþã de inefabil tragism. Ciudãþenia
lui, de om ºi de personaj literar totodatã,
nu a scãpat contemporanilor. ªi aici i se
opune tatãlui, iubit ºi înþeles, oriunde s-ar
fi dus. În Gândirea (martie 1938), Cezar
Petrescu, unul dintre puþinii prieteni pomeniþi în jurnalul lui Mateiu Caragiale,
evocã prima întâlnire cu acesta, imediat
dupã rãzboi. Locul întâlnirii i se potriveºte: în anticamera ticsitã a unei Excelenþe, a unui puternic al zilei. Iatã-l pe
veºnicul solicitant Mateiu Caragiale: „Un
singur ºi ciudat personagiu, pe scaunul
de-alãturi, nu arãtase nici un semn de
impacienþã. Neclintit, absent, cu bãrbia scufundatã într-un guler înalt, tare, demodat,
rãsfrânt la colþuri, se uita în gol, cu o
mânã sprijinitã în bastonul puþin depãrtat
de el, în atitudinea cunoscutã ºi hieraticã
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a palidelor fotografii dintre anii 1900-1914
[...]. Aºezat picior peste picior, cu pãlãria
întoarsã cu gura în sus pe-un genunchiu
ºi cu mãnuºile aruncate înlãuntru, sprijinindu-ºi palma în bastonul înalt, vecinul
meu pãrea decis sã aºtepte în aceeaºi rezignatã ºi totuºi distantã imobilitate, pânã ce
vom intra toþi la Ministru, pânã ce vom
ieºi toþi de la Ministru, pânã ce vom pleca
toþi, pânã ce va pleca ºi Ministrul, ºi ªeful
de cabinet, ºi portarul de-afarã.“ Privitorul,
Cezar Petrescu, are impresia cã omul a
uitat unde se aflã ºi ce vrea. Îi analizeazã
în continuare þinuta, care tinde sã se
substituie omului însuºi: jacheta din stofã
scumpã, imperceptibil uzatã, pantalonul
amintind vag de culoarea oului de raþã,
cravata cu nodul lat ºi cu acul înfipt dupã
tradiþia dandysmului de pe vremea lui
Oscar Wilde ºi a lui Aurelian Scholl, inelul
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cu piatrã la un deget, inel cu camee pe altã
mânã, pãr cãrunt pieptãnat cu grijã.
În jurnal, Mateiu Caragiale priveºte
înapoi, fãrã iluzii, spre viaþa lui. Orice
urmã de mândrie dispare, orice dorinþã se
topeºte în melancolia gândului cã, poate,
s-ar fi putut ºi altfel, cã drumul ales a fost,
din capul locului, greºit: „Sã fi fost fãrã
sã-mi dau seama propriul meu duºman,
printr-un instinct de autodistrugere...?“
(29 aprilie 1934, cu doi ani înainte de a
muri). Aici se aflã ºi cel mai frumos
autoportret al scriitorului: „Este pe bulevardul Carol 61, colþ cu strada Olari, o
casã particularã cu un etaj ºi un subsol
ridicat. Nu-mi dau seama de ce, aceastã
clãdire care n-are nimic deosebit îmi
plãcea atât de mult acum douãzeci de ani,
încât îmi spuneam cã dacã mi s-ar fi
întâmplat sã fac o frumoasã afacere, voi
cãuta s-o cumpãr. În serile din urmã,
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trecând prin faþa ei, mi-am amintit de asta
ºi mi-am gãsit mai mult decât o asemãnare cu ea. Ca ºi mine, e demodatã, un
pic ºubrezitã ºi prost îngrijitã.“ Poate cã
din cauza unor asemenea gânduri Mateiu
Caragiale place mai ales poeþilor.
Într-adevãr, lumea mateinã este „cu
metodã“ o contrazicere a lumii lui Caragiale-tatãl, o lume polemicã, o Þarã a
Miticilor întoarsã pe dos: simplul devine
complicat, banalul – insolit, momentul –
istorie, râsul – umoare neagrã, evidentul –
tainã, schiþa – nuvelã sau roman. Iar proza
fiului dobândeºte solemnitãþi poematice,
face ape de mãtase, are catifelãri voluptuoase ºi fir de aur pe brocartul paginii.
Vorba tatãlui era numai irezistibilã comèdie. Iar simplitatea ei se atinge cu tot atâta
greutate ca alambicãrile fiului. Dar se uitã
mereu un lucru: cele douã lumi au acelaºi
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model: România de pe la 1900. România
belle époque, pe la începutul ei la Caragialetatãl, la Mateiu spre finalul ei, pe la 1910.
Dacã þara Crailor..., în ciuda realismului
unor pagini, pare artificialã, confecþionatã,
culeasã picãturã cu picãturã din zonele
cele mai pline de otrãvuri ºi nimeni nu o
identificã nici din întâmplare cu România
din realitate, universul caragialesc a fost
întotdeauna socotit un fel de fotografie
fãrã retuº a realitãþii. Asupra a ce se vede
în fotografie au existat discuþii. Unii au
vãzut acolo o lume idilicã, alþii o lume
coruptã, unii doar o lume veselã, alþii,
dimpotrivã, una tragicã. Dar nimeni nu
s-a îndoit cã e o fotografie fidelã. Or, în
preajma lui 1900, România nu e nici fotografie mateinã, dar nici caragialescã.

7

Pretul vietii
´

´

C

um aratã, în realitate, viaþa în

România anului 1901, anul Momentelor?
Cât din ea e Þara Miticilor? ªi, la urma
urmei, cine sunt Miticii ºi ce se întâmplã
cu ei? Cum aratã viaþa pentru cel care-ºi
spune eu în Momente? Dupã 35 de ani de
la venirea lui Carol, România ajunge o
þarã relativ stabilã. Are o reþea de cãi ferate
de peste 3 000 de kilometri ºi aproape de
zece ori mai mulþi kilometri de ºosele
pietruite, are miniºtri buni (guvernului
P.P. Carp îi urmeazã guvernul D.A.
Sturdza) ºi face progrese vizibile. În
Bucureºti apar primele automobile, iar
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civilizaþia câºtigã teren de la o lunã la alta.
Oamenii trãiesc cu griji de tot felul, 1900
fusese an de crizã, dar au înapoia lor un
secol al descoperirilor, iar înainte beneficiile minunilor inventate de acesta. Au,
aºadar, încã, încredere în viitor. Ritmul de
viaþã e încã lent, capul încã acoperit, gulerul tare ºi înalt, rochiile lungi, umbrela de
soare obligatorie. Cu toate astea, gazetele
gãzduiesc îndrãzneþe „cronici femenine“,
iar doamnele ºi-au câºtigat o anume independenþã. Învãþãmântul face progrese
notabile, mai ales datoritã lui Spiru Haret,
iar învãþãtorii au, din acest an, Congrese
anuale. Se sãrbãtoresc 25 de ani de la
aniversarea întemeierii de cãtre Carol a
Societãþii Geografice, iar Emil Racoviþã
þine o conferinþã despre expediþia la Polul
Sud la care a luat parte. Unele dintre cele
mai frumoase clãdiri ale Bucureºtiului,
Palatul Casei de Depuneri ºi Palatul Sturza
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se inaugureazã în Capitalã, iar statuia lui
Lahovary, realizatã de Antonin Mercier, se
dezveleºte în piaþa care îi va purta numele. În decembrie, Carol I îi scrie fratelui
sãu, Fritz von Hohenzollern: „Afacerile
merg destul de bine din fericire, finanþele
se îmbunãtãþesc vizibil ºi Camerele sprijinã guvernul meu în aproape toate problemele.“ Criza din 1900 fusese depãºitã.
Anul 1901, primul din noul secol, e
important ºi în viaþa lui Caragiale. În februarie se dã, în onoarea lui, un banchet pentru
a se sãrbãtori 25 de ani de publicisticã,
aºadar de când semna, la Ghimpele, cu pseudonimele Palicar, Car. ºi, citit de-a-ndoaselea, Rac. Take Ionescu ºi Delavrancea
rostesc discursuri, printre participanþi sunt
V.A. Urechia ºi Constantin Mille (directorul Adevěrului), iar scriitorul primeºte o
panã de aur. Începând de la 1 aprilie, zi
care omagiazã „arta minþitului“, scoate
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sãptãmânal, pânã aproape de sfârºitul
anului, la 18 noiembrie, a doua serie din
Moftul român ºi îi este, la fel ca prima datã,
director. În primãvarã deschide Berãria
cooperativã, pe care o lichideazã curând.
Octombrie este însã lunã cea mai importantã: apar în volum Momentele. Cu un
titlu care sugereazã clipa trecãtoare, este
una dintre cãrþile cele mai durabile din
literatura românã. Tot în octombrie, lângã
Teatrul Naþional, la nr. 4 de pe strada
Câmpineanu, Caragiale deschide berãria
Gambrinus. Politic, se declarã, dupã câteva
oscilaþii, independent.
La 30 noiembrie în Revista literarã, avatar al Literatorului, condusã de Theodor
M. Stoenescu (poet brãilean, a nu se confunda cu Toma I. Stoenescu, de la Ghimpele),
se publicã sub semnãtura lui Caion un
articol prin care Caragiale e acuzat cã a
plagiat Nãpasta dupã un autor ungur,
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Kemény István, tradus cu o jumãtate de
secol în urmã în românã. Caion, Constantin A. Ionescu, poet simbolist, discipol al
lui Macedonski, fusese parodiat în Moftul...,
în mai multe rânduri. Se produce un mic
scandal, urmat de articole prin coloanele
gazetelor ºi discuþii cu amicii, la Gambrinus. La început de decembrie, unii dintre
cei mai buni prieteni ai lui Caragiale,
Vlahuþã ºi Coºbuc (pe care-l preþuia ºi ca
poet, mai mult, poate, decât pe Eminescu)
scot revista Semãnãtorul. La 10 decembrie
Caion recidiveazã. De data aceasta, dupã
ce se sfãtuieºte cu Barbu Delavrancea,
Caragiale îl dã pe acuzator în judecatã.
Scrisoarea cãtre Delavrancea îl aratã pe
autor iritat, dar pãstrându-ºi încã un strop
de umor:
Dragã Barbule,
Rogu-te sã treci pe la mine în astã-searã,
pentru a-þi arãta petiþia ce vreau s-o prezint
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d-lui preºedinte al Curþii cu juri împotriva lui
Th. Stoenescu ºi acelui blestemat de Caion
care crede cã prin invenþiuni ºi îndrãzneli de
limbaj poþi distruge o muncã cinstitã ºi nepãtatã. Nu ºtiu dacã ai citit al doilea articol, care
este de o îndrãznealã fãrã pereche în publicistica româneascã.
Dar sã vedem ce vor face când vor trebui sã
rãspundã de faptele lor.
Mã stãpânesc, însã nu mai merge, e preaprea, ca sã nu zic foarte-foarte, aºa cum trebuie
sã fie cu aceºti neciopliþi scribuleþi.
Cu dragoste de frate, Iancu.
(Scrisoarea e reprodusã din Procesul CaragialeCaion, Bucureºti, Editura Muzeul Literaturii
Române, 1998).

Este aceasta Þara Miticilor? Greu de
spus: pare mai bunã ºi pe-alocuri mai rea
decât cea din Momente. Pare mai serioasã
ºi mai activã. E ºi mai greu de spus cine e
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Miticã pentru cã Miticã e oricine ºi e
nimeni, ca fiecare personaj literar. Însã
dupã 1901 pare a fi pe cale de dispariþie:
adicã evolueazã odatã cu lumea lui sau
poate Caragiale nu mai are ochi ºi urechi
pentru aºa ceva. Când va mai scrie, scriitorul va schimba registrul, trecând la unul
mai grav sau, dacã nu, mai elaborat. Dupã
mutarea la Berlin, Miticã dispare cu totul:
Miticii berlinezi nu-l inspirã, pentru cã nu
le poate înþelege limba. Ce se va fi ales de
Matheescu, de la „Coloniale & delicatese“,
cel care i-a inspirat lui Caragiale câteva
din trãsãturile personajului generic? Nu e
greu de presupus: dupã toate probabilitãþile, afacerile i-au mers foarte bine. Odatã
cu dezvoltarea Sinaiei între rãzboaie, îºi
va fi extins afacerea ºi o va fi lãsat moºtenire copiilor, care, la rândul lor, au dezvoltat-o. Dupã 1947 aceºtia au fãcut, desigur,
închisoare, iar copiii lor au pierdut tot.
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Azi, dacã mai trãiesc, încearcã sã-ºi recupereze averea, localul miticului magazin
de coloniale Matheescu.
În biblioteca mea volumul care aratã
cel mai rãu, fãcut ferfeniþã, este I.L. Caragiale, Momente, Schiþe, Notiþe critice, Bucureºti, Minerva, 1983, ediþia lui Al. Rosetti,
ªerban Cioculescu ºi Liviu Cãlin. L-am
scos de atâtea ori din raft, am cãutat de
atâtea ori în el, am pus atâtea semne ºi am
fãcut atâtea sublinieri, l-am purtat de
atâtea ori cu mine, încât coperta e detaºabilã, iar paginile zboarã ºi nu se mai
aºazã bine înapoi. Nu-l pot înlocui, pentru
cã numai pe acest exemplar sunt însemnãrile de care am nevoie. Iar a-l da la legat ar
fi nepractic: acum mã duc la curs la
facultate cu câte un mic „fascicul“ sau
chiar cu o singurã filã din cele 512. Într-un
fel, imaginea aceasta ruptã în bucãþele a
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lui Caragiale e emblematicã pentru receptarea lui.
Sunt mulþi oameni care jurã pe Caragiale
ca pe Biblie, adicã îl socotesc un argument
de autoritate absolut. Pãrerea lui e luatã
ca reper în judecarea omenirii, a omului în
variantã româneascã în orice caz. Uneori
fac ºi eu parte dintre aceºtia ºi tocmai de
aceea, alteori, încerc sã mã detaºez de
model ºi sã-l redescopãr, din portretul
primit de-a gata, pe dificilul, pe complexul,
pe nu întotdeauna dreptul Caragiale. Pe
Caragiale creatorul de ficþiuni sau de
alegorii.
Avem pentru Caragiale, ca pentru toþi
clasicii, de altfel, un frumos portret-robot
la purtãtor. Nimic nu se mai poate schimba
aici. În primul rând, omul, „nenea Iancu“:
ins între douã vârste, apropiat, un fel de
rudã simpaticã a tuturor, inocent, „bãiat
bun“, la urma urmei un Miticã, ceva mai
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deºtept ºi mai scriitor. Iubitor de vorbe ºi
de prieteni. Plin ochi de umor. În al doilea
rând viaþa, evenimentele biografice socotite reprezentative, extrase cu grijã din
biografia lui: prieten cu Eminescu, autor
dramatic neînþeles de contemporani,
junimist, ins a cãrui valoare n-a fost recunoscutã (refuzat la Premiile Academiei),
hãrþuit cu procese, astfel încât, pânã la
urmã, a fost nevoit sã se exileze la Berlin.
În al treilea rând, spiritul caragialian în
acord cu opera lui: ochi critic, ureche cu
pâlnie, luciditate (a cunoscut ca nimeni
altul defectele noastre). Iubitor de þãrani,
vezi insomnia din timpul rãscoalei din
1907, plus nuvela cu pricina. ªi tatã al lui
Mateiu Caragiale, cãruia-i arãta creºtetul
turtit, amintindu-i cã strãmoºii lor purtau
tava cu plãcinte pe cap, adicã un ins cu
picioarele pe pãmânt, fãrã fumuri de
aristocraþie. În esenþã rãmân deci, în
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fotografie, cumsecãdenia, umorul, firea
prietenoasã ºi spiritul critic. Cam puþin,
totuºi, pentru cel care ºtia sã vadã atât de
multe la contemporanii lui.
Nenumãraþi critici sau iubitori de
Caragiale, de la ªerban Cioculescu la
Alexandru George, de la Florin Manolescu
la Mircea Iorgulescu, de la ªtefan Cazimir
la Alexandru Paleologu ºi Gabriel Dimisianu sau de la Liviu Papadima ºi Dan C.
Mihãilescu la, cel mai recent, Andrei Pleºu
au încercat sã dea, prin relecturã ºi regândire, o versiune mai vie ºi mai actualã a
clasicului. Fiecare ne-a dat alt Caragiale ºi
a vãzut altceva în lumea lui. Totuºi, ca
întotdeauna, locul comun triumfã în marele
public, iar demonstraþia o fac chiar oamenii din scrierile lui Caragiale.
Cum aratã Caragiale, contemporanul
nostru? De fapt, întrebarea ar trebui sã fie
alta. Cum de reuºeºte el sã fie, în orice
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epocã din istorie, contemporanul nostru,
în belle époque ºi în epoca totalitarã, ºi chiar
azi? Cu o excepþie – ºi aici e paradoxul
omului ºi al operei lui Caragiale: a fost cel
mai puþin contemporan cu oamenii secolului 19, mai precis cu spiritul secolului la
jumãtatea cãruia se nãscuse. Împuºca
francul, era schimbãtor în politicã, era un
egoist genuin într-o lume mai degrabã
altruistã, profund cinic într-o lume de
entuziaºti. Prietenul Eminescu îl numeºte
„Satyr scârbos“, Maiorescu îl socoteºte de
caracter îndoielnic – enormã acuzã în
vremea în care marile caractere, oamenii
dintr-o bucatã sunt mai frecvenþi ca
niciodatã apoi. E numit în corespondenþa
unora dintre cei mai importanþi junimiºti
„canalie“, într-un secol în care nu existã
cuvânt mai încãrcat de dispreþ. Îºi acuzã
destul de rapid foºtii prieteni junimiºti
care-l apãraserã la greu (Gaºte ºi gâºte
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literare), într-un veac al solidaritãþii ºi al
recunoºtinþei pânã la moarte.
Râsul din scrierile lui Caragiale seamãnã a bãtaie de joc, e „al dracului“,
distrugãtor ºi, mai ales, pentru oamenii de
secol 19, profund jignitor. Mult mai
jignitor decât satira eminescianã, de pildã.
De ce? În versurile prin care Eminescu îºi
judecã fãrã milã contemporanii existã
întotdeauna ºi o antitezã, un model constructiv, un ideal. Asta contemporanii lui
Eminescu, educaþi întru bine, puteau
înþelege. La Caragiale idealul lipseºte, toþi
sunt o apã ºi-un pãmânt, toþi din acelaºi
aluat. Imaginea e nouã, neobiºnuitã în
epocã ºi nedreaptã. Eminescu suferã,
când îºi vede contemporanii corupþi, e
dezamãgit, se abstrage din lume, se pune
pe sine în alt cerc. Caragiale, dimpotrivã,
se adapteazã, acceptã. Se plaseazã, aparent,
în acelaºi „cerc strâmt“ cu contemporanii
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sãi, plini, pentru el, de defecte, într-o lume
plinã, ºi ea, de defecte. Se face personaj
între personajele lui. De aceea nu e de
mirare cã exista între autorul Caragiale
ºi cititorii contemporani cu el un imens
malentendu. Astãzi, când apele critice s-au
lipezit, când secolul 19 cu idealurile lui e
atât de departe, îi judecãm aspru pe cei
care nu l-au înþeles ºi nu l-au premiat pe
Caragiale. De fapt, uimitor este altceva: cã
au existat oameni, ca Maiorescu ºi cei
din jurul lui, care i-au înþeles bine opera
ºi i-au judecat-o drept, elogios, încã de la
apariþie, într-o lume în care accesul la ea
era atât de dificil. Cã au existat oameni
pentru care conta într-adevãr numai opera.
Un lucru straniu ºi inexplicabil se
întâmplã spre sfârºitul vieþii lui Caragiale.
Într-o lume seninã ºi mult mai stabilã decât
cea în care crescuse, iar în ochii Europei
„cel mai solid element de civilizaþie între
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statele balcanice, iubitor de pace ºi bunã
înþelegere“, Caragiale se exileazã. ªi nu
din motive istorice, nu obligat de împrejurãri, ca generaþia paºoptistã, care-l precedase sau ca exilaþii din preajma lui 1947,
care-l vor urma. Este un caz rar, scriitorul
se exileazã din proprie voinþã ºi nu dã
prea multe explicaþii: „M-am exilat ºi atâta
tot. Aerul aici îmi prieºte, sunt mulþumit
cu ai mei ºi nu am ce cãuta acolo, unde
linguºirea ºi hoþia sunt virtuþi, iar munca
ºi talentul viþii demne de compãtimit“
(apud I.L. Caragiale, Despre lume, artã ºi neamul românesc, ediþie de Dan C. Mihãilescu,
Humanitas, Bucureºti, 1994).
De fapt, la 1905 Caragiale fuge, se exileazã nu atât din lumea româneascã a
momentului, cât din lumea româneascã a
Momentelor. Trãia în Þara Miticilor, alãturi
de ei. Trãia într-o lume ca o gazetã. ªtia
toate variantele lumei de comèdie. N-a
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ezitat prea mult sã le pãrãseascã. Dovedind, oricum, cã, asemenea lui Eminescu,
nu acceptã „cercul strâmt“ al defectelor
contemporanilor sãi ºi simte nevoia sã
punã o distanþã între el ºi ei. Anul 1907
pare sã-i confirme opþiunea, iar agitaþia
lui din noaptea cu pricina se explicã ºi în
acest fel: Caragiale avea nevoie de un
eveniment istoric care sã punã în cauzã
lumea din care plecase, ca sã n-o regrete.
Dar este ºi clipa când exilul îi e insuportabil: fusese un om bine informat, ca
orice gazetar, iar acum ºtirile îi sosesc cu
câteva zile întârziere.
Ulterior universul scrierilor lui Caragiale ºi-a arãtat nenumãrate valenþe, s-a
actualizat mereu altfel, în funcþie de epoca
istoricã prin care a trecut România. Poate
cã una dintre atracþiile Þãrii Miticilor e
impersonalitatea ei de oglindã. Cum te
apropii de ea, se însufleþeºte ºi te aratã pe
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tine. Toþi suntem acolo. De aceea fiecare
vede altceva în ea.
Acest fond latent, gata sã iasã la
suprafaþã ºi sã se coloreze mereu altfel, în
funcþie de context, este unul dintre
secretele capodoperei. Nu existã un singur Caragiale ºi poate de aici provine
dificultatea de a-i gãsi cheia, o cheie care
sã descuie toate drumurile de acces ale
scrierilor lui ºi sã lege opera cu omul.
Caragiale a îmbãtrânit frumos. Omul a
îmbãtrânit frumos ºi opera lui a îmbãtrânit frumos. Adicã a dobândit, cu timpul,
numai calitãþi, pierzându-ºi, tot cu timpul,
defectele iniþiale. Aceastã dublã performanþã e, poate, unicã în istoria literaturii
noastre.
Poate cã dacã aº fi obligatã sã aleg
fragmentul care-mi place cel mai mult din
tot ce a scris Caragiale, fragmentul pe
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care-l socotesc cheia lui umanã ºi, mai
ales, literarã, acesta ar fi cel despre piramidã. Este textul care leagã la loc, într-o
bucatã, bucãþelele de Caragiale. Prefer sã-l
povestesc din amintire, nu sã-l reproduc
cu ghilimele, pentru cã orice cheie trebuie
manevratã cu propriile forþe. Întrebarea
de la care porneºte Caragiale în pasajul
meu favorit este: ce diferenþã se poate face
între o piramidã ºi o musculiþã, o efemeridã aflatã lângã ea, o fãpturã care abia
s-a nãscut ºi trebuie sã disparã. Mãrimea?
Nu, îi spune Caragiale interlocutorului,
deºi musculiþa e cât un fir de nisip de la
baza piramidei. Atunci durata, consistenþa?
continuã el dialogul imaginar. Desigur,
piramida rezistã timp de milenii, iar
musculiþa abia dacã prinde un apus de
soare. Piramida e din piatrã, iar musculiþa
e din ce-o fi. Totuºi nici acesta nu e rãspunsul corect. Iar în impasul în care
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trebuie cã se aflã interlocutorul în acest
moment, cade rãspunsul triumfãtor al
scriitorului: diferenþa este viaþa. Oricât de
nevolnicã ºi de mãruntã ºi de puþin
vizibilã ar fi, musculiþa, spre deosebire de
piramidã, trãieºte. În piramida pe care o
reprezintã opera lui Caragiale, viaþa este
valoarea cea mai preþioasã.

De ce Caragiale?

S

unt aproape zece ani de când am

citit, cu mare interes, ancheta din anii ’30
în care scriitorii mari ºi mici ai epocii rãspundeau la întrebarea De ce scrieþi? În mod
ciudat, pânã atunci nu-mi pusesem întrebarea. Într-adevãr, de ce scriu? Am trecut
prin toate rãspunsurile date de scriitorii
interbelici, am pus întrebarea ºi scriitorilor de azi, dar nici o soluþie nu m-a mulþumit pe deplin. Din toate se putea lua
câte ceva, dar revelaþia aºteptatã, rãspunsul cu care sã simt cã mã identific sau care
sã-mi deschidã ochii nu a fost dat. Îl caut
în continuare, deºi nu mai sper cã poate fi
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gãsit. Scrisul e, nu mã îndoiesc, un miracol, la fel ca viaþa, ºi nu-mi pot închipui
cum ar arãta o lume în care el nu ar exista.
Raþional, admit cã lumea putea evolua ºi
fãrã scris aºa cum admit cã existã ºi planete fãrã viaþã. Dar singura lume pe care
o cunosc este aceasta, cu viaþã ºi scris. Cu
viaþã realã ºi cu ficþiuni. La fel de greu de
înþeles.
Bãnuiesc însã cã oricãrui om de condei
i-ar fi mai uºor sã spunã de ce a scris una
sau alta din cãrþile sale. Aici lucrurile sunt
limpezi, iar motivele de adâncime, precum
ºi acel primum movens care urneºte cartea
pot fi prinse în cuvinte cu relativã precizie. Am scris un volum de poezii pentru
cã eram îndrãgostitã ºi nu gãseam alt mod
de a-mi trãi dragostea. Am scris cartea despre Bucureºtiul interbelic, pe când tema
nu era defel la modã, pentru cã am citit o
revistã România literarã din anii ’30. De aici
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a plecat totul. Apoi, scotocind prin reviste
interbelice am gãsit o lume nouã, uimitoare
ºi pe care am simþit nevoia s-o scot din
teaca ei temporalã ºi s-o „vizitez“. Cartea
despre secolul 19 am scris-o pentru cã spre
ea m-au trimis toate datele interbelicului
aºa cum orice apã de ºes te trimite la muntele din care izvorãºte. ªi pentru cã, la fel ca
în cazul interbelicului, eram aproape bolnavã
de dorinþa de a cãlãtori în timp ºi extrem
de curioasã sã înþeleg cum trãiau oamenii
de atunci, dornicã sã particip la viaþa lor
ca ºi cum mi-ar fi fost contemporani.
Uneori cãrþile se cheamã una pe alta ºi
sunt sigurã cã n-aº fi putut scrie În Þara
Miticilor dacã înaintea ei n-aº fi cercetat
secolul 19 ºi nu i-aº fi dedicat o carte. Scrisesem mai multe articole despre Caragiale,
pornind de la textele lui. Toate erau, cumva,
neterminate ºi aveau nevoie de un rost.

137

Ioana Pârvulescu

Dacã nu l-aº fi gãsit, nu m-aº fi întors
niciodatã la ele ºi nu le-aº fi retopit într-o
carte. Iar rostul l-am descoperit aproape
fãrã sã vreau. Încã din clasa a X-a, la o tezã
de românã, am folosit sintagma „lumea lui
Caragiale“, care îmi era familiarã dintotdeauna ºi îmi pãrea limpede. O foloseam
cu multã nonºalanþã, aºa cum era folositã
ºi în textele critice pe care le-am citit mai
târziu. Expresia „lumea lui Caragiale“ fãcea
parte din vocabularul de bazã al limbii
române ºi nu cerea precizãri, ci, eventual,
amplificãri descriptive.
Or, dupã ce am citit imensul material
despre secolul 19, în care intrau ºi ziarele, dar ºi scrisorile, ºi jurnalele intime
(ale criticilor, ale regilor, ale tipografilor
sau ale fetelor de pension), dar ºi literatura, ºi datele statistice, dar am studiat ºi
tablourile sau, mai târziu, fotografiile, ºi istoria, dar ºi anecdotele, anuarele ºi dãrile de
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seamã, sintagma „lumea lui Caragiale“ nu
mi-a mai fost limpede, ca la început. Treceam printr-o experienþã pe care o face orice
om care învaþã sau orice student la un examen: la început totul pare relativ uºor, apoi,
pe mãsurã ce adânceºti tema, totul devine
complicat, iar ceea ce ºtiai îºi aratã numai
slãbiciunile. Este ca ºi cum învãþatul, care
schimbã perspectiva, te-ar încurca, în loc
sã te descurce. ªi abia la urmã de tot, dacã
ajungi sã faci pasul final, poþi spune cã
înþelegi ºi poþi reveni la simplitatea de la
început, dar de pe alt palier.
Gândindu-mã la Caragiale, la om ºi la
cãrþile lui, am devenit conºtientã de douã
ciudãþenii. Prima era cã nu recunoºteam
acum „lumea lui Caragiale“ decât în câte
o frazã dintr-o gazetã prost scrisã sau în
câte o piesã de teatru de secol 19. A doua
problemã þinea chiar de formulare: exista
un profund echivoc al expresiei „lumea

139

Ioana Pârvulescu

lui Caragiale“. Era folositã când cu trimitere la lumea realã, la cea contemporanã
lui Caragiale, când cu trimitere la lumea
literarã, la cea creatã de Caragiale în schiþele ºi comediile lui. Cum era posibil acest
lucru ºi de ce nu se preciza despre care
dintre lumi e vorba? Rãspunsul mi-a fost
limpede: deoarece pentru noi toþi, care
foloseam aceastã formulã, cele douã lumi
erau identice. Pãrea de la sine înþeles cã
I.L. Caragiale a fãcut, în opera lui, un fel de
filmare (imagine ºi sonor) documentar-autenticã a lumii contemporane lui. Imediat au
apãrut ºi urmãrile acestei ambiguitãþi: cei
care cunoscuserã mai direct lumea realã
contemporanã lui Caragiale (în 1931,
Ralea, care o ºtia din povestirile pãrinþilor) o socoteau ºi pe cea cititã (reprezentatã pe scenã) frumoasã ºi veselã. Cei care
o desluºeau în plinã experienþã totalitarã
culegeau din ea un rãu care lua proporþii
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uriaºe (în 1989, Mircea Iorgulescu, al cãrui
splendid eseu l-am citit în limbaj esopic,
aproape ca pe o parabolã despre lumea
comunistã). În fine, un caz de altã facturã,
foarte grav ca urmãri, al comuniºtilor înºiºi,
care au acreditat douã cliºee: pe de o parte
cã „lumea lui Caragiale“ este strict „burghezo-moºierimea“ contemporanã lui ºi,
pe de altã parte, cã aceasta este rea, coruptã,
agramatã ºi comicã dincolo de închipuire.
Pânã la urmã, orice om de azi trecut prin
ºcoalã a rãmas cu aceastã impresie: lumea
din schiþe ºi comedii este lumea României
din vremea lui Caragiale, iar românii au
fost întotdeauna ºi sunt ºi azi niºte inºi
care intrã de minune în tiparul Miticã. Nici
mãcar ideea de „o parte“ nu mai funcþioneazã în judecarea acestei lumi, nici
mãcar nu se mai pune problema pro porþiei sau a dominantei. Unuia dintre cei
mai importanþi scriitori români i se
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refuzã, fãrã conºtiinþa nedreptãþii fãcute,
prima condiþie a scriitorului: ideea cã a
transfigurat, cã a creat o lume proprie.
Când mi-am intitulat cartea În Þara Miticilor am dorit sã subliniez ideea de þarã
fictivã: un spaþiu asemenea Þãrii Piticilor
în care nimereºte Gulliver. ªi în cazul lui
Swift e vorba de o trimitere la Anglia contemporanã lui, dar nimeni n-ar lua-o ad
litteram, nu ºi-ar închipui cã toate ciudãþeniile întâmplate acolo sau în celelalte
fantastice þinuturi în care ajunge Gulliver
sunt exact cele din realitate. ªi nici cã englezul începutului de secol 18 are dimensiunile unui pitic ºi poate fi ridicat în palmã
de un om normal. Or, la Caragiale chiar
asta se crede: cã românul de sfârºit de
secol 19 are dimensiuni de Miticã. Deºi la
ºcoalã se vorbeºte de satirizare, se pune în
parantezã ce înseamnã satira: sã iei un
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strop de ici, unul de colo, ºi sã le pui la un
loc, îngroºând, adunând, deformând cât
poþi. Caragiale – îºi amintesc cei care l-au
cunoscut – scria greu. Îi trebuia o noapte
întreagã pentru câte o paginã. Dacã materialul ar fi fost de-a gata în realitate, lucrurile ar fi mers, cu siguranþã, mult mai
uºor. Îmi e clar un lucru. Dacã voiajul în
timp ar fi posibil, nici chiar la berãriile lui
Caragiale n-ar fi fost simplu sã vezi
„lumea lui Caragiale“. Aici veneau ºi scriitori, ºi Haºdeu, ºi Vlahuþã, ºi Coºbuc, ºi
Delavrancea, ºi actori, iar componenþa
„muºteriilor“ era destul de variatã. „Lumea
lui Caragiale“ este o creaþie literarã ca
oricare altã ficþiune. Dar forþa ei artisticã e
atât de mare, scriitorul atât de convingãtor, încât literatura lui Caragiale a înlocuit,
încetul cu încetul, în ochii noºtri, realitatea din epoca lui Caragiale.
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Înseamnã asta cã Miticã n-a existat?
Exista, desigur, rãspândit în nenumãraþi
oameni din jur, exista în cantitãþi abia sesizabile în impiegatul corect îmbrãcat, bine
educat ºi educat întru bine, care nu era
neapãrat un caracter sau un ins ieºit din
comun, care avea defecte ºi momente de
ridicol. Dar Miticã nu era comic, sau nu
mai mult decât oricare dintre noi, sau nu
oricând. Miticã e inspirat din realitate la
fel ca orice personaj literar. Caragiale a adunat cu pipeta toate componentele ridicolului (din ziare, din Parlament, din ºcoalã,
de pe stradã) ºi le-a amestecat într-un singur parfum, de esenþã tare. De ce ni se
pare cã îl zãrim ºi azi pe Miticã? Pentru cã
fiecare componentã a lui a fost fãcutã vizibilã de Caragiale, pe principiul caricaturii.
Ajunge sã zãrim partea cã, prin reflex condiþionat literar, avem impresia cã vedem
întregul.
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Dacã ne-am întoarce azi în timp, la
momentul Momentelor am fi foarte uimiþi.
Abia dupã ce am vedea realitatea ne-am
da seama de ficþiune. Am descoperi, în alt
sens decât azi, cã I.L. Caragiale a fost un
mare scriitor, aºadar cã a filtrat îndelung
apele realitãþii pânã sã ajungã de la România la Þara Miticilor. Acesta este motivul
pentru care am scris cartea dedicatã lui ºi
lor. Pentru a apãra creaþia de o confuzie cu
realitatea care-l diminueazã pe Caragiale
ºi, de ce nu, pentru a apãra realitatea de
confuzii.
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