bi b Ii o tec a ~şco I aru I u i

Ion Luca

CARAGIALE
•

TEATRU

litera

INTERNAŢIONAL

BUCURESTI –
CHISINĂU

APRECIERI
în acest caleidoscop de figuri, înlănţuite în vorbele şi faptele lor spre efecte de scenă cu
multă cunoştinţă a artei dramatice, dl Caragiale ne arată realitatea din partea ei comică. Dar
uşor se poate întrevedea prin această realitate elementul mai adţ ne şi serios, care este
nedezlipit de viaţa omenească în toată înflţişarea ei, precum în genere îndărătul oricărei
comedii se ascunde o tragedie.
Şi oare aceasta este puţin lucru? Oare nu este aici un adevărat început de literatură
dramatică naţională, independentă, trăind din propriile sale puteri, în înţelesul aceleiaşi
mişcări intelectuale sănătoase, în care sunt şi Novelele lui Slavici, şi Amintirile lui Creangă,
şi Copiile de pe natură ale lui Negruzzi, şi Poeziile lui Eminescu - mişcare deşteptată în
literatura noastră prin acea culegere de poezii populare prin care Alecsandri a îndreptat
spiritul tinerimii de astă zi spre izvorul veşnic al tuturor inspiraţiilor adevărate: simţurile
reale ale poporului în care trăim, şi care simţiri numai întru cât sunt oglindite prin artă în
această realitate a lor devin o parte integrantă a omenirii exprimată în formă literară:
Se-nţelege de la sine că nu poate fi vorba de insinuarea ce nu s-a sfiit a se produce şi în
unele organe de publicitate, că adică comediile dlui Caragiale urmă resc scopuri politice şi
vor să -şi bată anume joc de unele apucă turi ale partidului liberal, şi că prin urmare trebuie
oprite de pe scena teatrului din ordinul guvernului de astă zi. Este evident că o comedie nu
are nimic a face cu politica de partid; autorul îşi ia persoanele sale din societatea
contemporană cum este, pune în evidenţă partea comică aşa cum o găseşte, şi acelaşi
Caragiale, care astă zi îşi bate joc de fraza demagogică, şi-ar fi bătut joc ieri de işlic şi
tombateră şi îşi va bate joc mâine de fraza reacţionară, şi în toate aceste cazuri va fi dreptul
său literar incontestabil.
Aşadar, nu la asemenea imputări nechibzuite ne putem opri. E însă o altă imputare mai
serioasă ce se face autorului nostru, şi pe aceasta ne credem datori să o cercetă în mai de
aproape.
Comediile dlui Caragiale, se zice, sunt triviale şi imorale; tipurile lui sunt toate alese
dintre oameni sau viţioşi, sau proşti; situaţiile sunt adeseori scârboase;
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amorul e totdeauna nelegiuit; şi îneă aceste figuri şi situaţii se prezintă într-un mod firesc,
parcă s-ar înţelege de la sine că nu poate fi altfel; nică ieri nu se vede pedepsirea celor răi şi
răsplătirea celor buni.
Pentru cei ce cunosc multele discuţii deşteptate şi în literatura altor ţări asupra acestor
întrebări, ne-am putea mărgini să răspundem: există aceste tipuri în lumea noastră? sunt
adevărate aceste situaţii? Dacă sunt, atunci de la autorul dramatic trebuie să cerem numai ca
să ni le prezinte în mod artistic, iar valoarea lor morală este afară din chestie. Nici în
comediile lui Aristofan, nici în Mariage de Figaro, nici în Sganarelle, nici în sute de comedii
cunoscute şi necunoscute nu e vorba de o asemenea morală.
Dacă mi se pune întrebarea: arta în genere şi în special arta dramatică are sau nu are şi o
misiune morală? Contribuie ea la educarea şi înă lţarea poporului? Noi răspundem fără
şovăire: da, arta a avut totdeauna o înaltă misiune morală, şi orice adevărată operă artistică o
îndeplineşte. Revenind acum la comediile dlui Caragiale, vom zice: singura moralitate ce se
poate cere de la ele este înfăţişarea unor tipuri, simţă minte şi situaţii în adevăr omeneşti,
care prin expunerea lor artistică să ne poată transporta în lumea închipuită de autor şi să ne
facă, prin deşteptarea unor emoţiuni puternice, în cazul de faţă a unei veselii, să ne uită m pe
noi înşine în interesele noastre personale şi să ne înălţăm la o privire curat obiectivă a operei
produse.
Orice concepţie artistică este în esenţa ei ideală că ci ne prezintă reflexul unei lumi
închipuite. Prin chiar aceasta ne produce caracteristica impresie impersonală. Tipurile
înfăţişate în comediile dlui Caragiale trebuie să vorbească cum vorbesc, că ci numai astfel
ne pot menţine în iluzia realităţii, în care ne transportă. Menţinerea acestei iluzii este
singurul element hotărâtor, şi un limbagiu academic în gura lui Nae Ipingescu ar nimici
toată lucrarea; pe când în gura lui Ramiro din eleganta Sara la Curte a dlui Ioan Cerchez
este foarte potrivit.
Murillo a zugrăvit Madone, dar a zugrăvit şi copii murdari şi zdrenţuroşi, care
mănâncăpepene. Poate zice cineva, că Madonele lui Murillo se ţin de adevărata pictură, iar
acei copii zdrenţuroşi ar fi prea triviali pentru artă?
În faimosul Salon Carre din Louvre la Paris, unde este aşezată la un loc quintesenţa
picturii frumoase, se vede, alăturea cu sfânta familie a lui Rafael, femeia hidropică a lui
Gerard Dow, dinaintea că reia stă doctorul examinându-i lichidul într-o sticlă. A contestat
vreodată cineva acestui tablou al lui Dow marea lui valoare artistică?
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Aici concepţia artistului inspirat este unica măsură a convenţiei, şi în lumea artei
adevărate nici nu poate fi vorba de trivial. "Trivial" este o impresie relativă din lumea de
toate zilele, ca şi decent şi indecent.
Dacă pseudo-artistul rămâne el însuşi în acea stă lume de rând, dacă el însuşi nu este
cuprins de inspirarea impersonală şi prin urmare nu ne poate transporta nici pe noi în lumea
curată a ficţiunilor, atunci se înţelege că lucrarea sa poate să fie trivială, indecentă, lascivă
după cum îi este felul şi viaţa. Dar aceasta nu atârnă nici de la obiect, nici de la expresii, ci
de la chiar genul inspiraţiei sale; şi atunci o împărăteasă cu expresii academice, manierate,
după gustul trecă tor al unui public trecător, poate să fie în adevăr trivială, pe când soţia
cherestegiului Dumitrache nu este.
Odată hotarul aşezat, nu mai încape îndoială că se pot face multe deosebiri şi înlăuntrul
terenului artei; numai să se recunoască mai întâi că ne află un pe teren de artă. Valoarea va
fi mai mare sau mai mică după însemnătatea mai mare sau mai mică a caracterelor
prezentate, a conflictului, a situaţiilor. Şi în această privinţă am simţit şi noi, ca toată lumea,
diferenţa de valoare în diferitele comedii ale dlui Caragiale; şi noi credem de exemplu că O
scrisoare pierdută este superioară farsei D-ale Carnavalului.
Dar nu vedem pentru moment nicio trebuinţă de a stărui asupra acestui punct.
Cu atât mai puţin, cu cât atunci s-ar da ultimei piese a dlui Caragiale o însemnătate, la care
nu aspiră. D-ale Carnavalului este o simplă farsă de carnaval, precum se şi numeşte, veselă
şi fără pretenţii, şi un public neprevenit nu-i poate cere alta decât un moment de bună
petrecere.
Însă în aceste limite mai modeste şi această lucrare rămâne o lucrare de merit.
Căci literatura adevărată cu feluritele ei produceri se poate asemăna unei păduri naturale cu
feluritele ei plante. Sunt şi copaci mari în pădure, este şi tufiş, sunt şi flori, sunt şi simple fire
de iarbă. Toate împreună alcătuiesc pădurea, fiecare în felul său trăieşte şi înveseleşte ochiul
privitorului; numai să fie plantă adevărată, cu rădăcina ei în pământ sănătos, iar nu imitaţie
în tinichea vopsită, cum se pune pe unele case din oraş

TITU MAIORESCU
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Caragiale e privit ca adevăratul întemeietor al teatrului de satiră socială. Poate cel mai
de seamă. Nu însă şi cel dintâi prin originalitatea satirei. Meritul acesta e al lui Alecsandri.
Teatrul lui Caragiale nu-i decât urmarea firească a teatrului bardului de la Mirceşti.
Satira lui Caragiale e prelungirea satirei lui Alecsandri, mult mai tăioasă şi mai artistic
exprimată, dar nu mai felurită. În teatrul uitat al poetului găsim întregul şirag al eroilor lui
Caragiale, politicianul ambiţios, vânzătorul de vorbe goale, redactorele "Gogoaşe
patriotice", vânătorul de slujbe, exploatatorul credulităţii publice.
Lumea comediilor lui Caragiale e lumea unor primitivi, ce cred că au scăpat de
primitivitate şide viaţa vegetativă pentru a trăi din viaţa oamenilor cugetători.
De aici vine şi simplicitatea lor. Dacă ar gândi ar avea două idei ce s-ar ciocni poate.
Aşa au numai una. Mai toţi eroii lui Caragiale se pot rezuma într-o singură formulă, cel mai
adese bine aleasă, care se repetă mereu cu o stă ruinţă ce ţi-o impune. La urmă, o vezi
rnişcându-se pe scenă, ca un adevărat simbol al unei fiinţe. Sub ea însă nu e nimic, nici un
fel de viaţă, nici un fel de zbucium sufletesc, nici un fel de înflorire de sentimente.
Caragiale n-a fost lipsit numai de idealism şi generozitate, dar şi de poezie.
Eroii să inu au nici cea mai mică umbră de farmec, nicio eroină nu aduce cu ea o neţărmurită
mireasmă de feminitate, o notă de duioşie; pretutindeni chipuri deformate, groteşti,
pretutindeni dragostea vă zută prin prisma mahalalei ... Natura de asemenea nu a existat
pentru Caragiale. Acest ascuţit observator al unei anumite categorii de oameni nu şi-a
aruncat ochii în jur la podoabele firii. Afară de câteva pagini din Hanul lui Mânjoală, în
întreaga lui operă nu vom găsi un apus de soare, un foşnet de pădure, un murmur de izvoare,
un farmec de lună plină; nu vom găsi o clipă de duioşie, de extaz, de înminunare, o
încleştare a sufletului dinaintea frumuseţilor cuceritoare ale naturii.
Caragiale a fost un dramaturg înzestrat cu o reală putere de observaţie a contrastelor
dintre formă şi fond, şi cu un mare talent de a se da sub haina scenică o serie de tipuri care
prin unitatea lor sufletească, energică şi expresivă, au ajuns adevărate simboluri ale
mentalităţii unei întregi clase sociale din epoca noastră de prefacere ... Spiritul lui de
observaţie nu a mers pâ nă la adâncimile sufleteşti pentru a ne prinde aspecte veşnice - cum
fî cea de pildă Moliere în Misanthrope şi Tartuffe - ci s-a mărginit la o suprafaţă uşor de
ridiculizat, şi într-o tendinţă, în care nu era el cel dintâi deschizător de cale ... Alecsandri
începuse mai dinainte.

EUGEN LOVINESCU
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Numele din opera comică a lui Caragiale ne dau impresia că fac parte din personagiile
pe care le denumesc. Desigur şi pentru că ne-am deprins cu ele. Dar şi pentru că numele
seamă nă, prin ele însele, cu personagiile. Aceasta se dovedeşte prin faptul că deodată, la
prima lectură sau reprezentare a unei comedii a lui Caragiale, simţim că personagiile nu
puteau să aibă alt nume, în orice caz că au numele lor. Şi trebuie adă ugat că mai ales în
piesele de teatru e mai necesară această corespondenţă, căci o piesă de teatru e scurtă, şi nu e
timp când să se facă acea sudare între nume şi personagiu, - ceea ce este posibil într-un lung
roman, care, la rigoare, poate "imita" viaţa şi în privinţa aceasta. "Zaharia Trahanache", şi
prin nume, şi mai ales prin prenume, şi în definitiv prin combinarea numelui cu a
prenumelui, sugerează bătâneţea şi chiar decrepitudinea şi tot ce are greoi şi ticăit
venerabilul preşedinte. Să nu se spună că acest nume face impresia aceasta fiindcă, posterior,
s-a asociat în mintea noastră caracterul tipului cu numele său. Nu poate fi nicio îndoială, că
dacă ai auzi pentru întţ ia oară acest nume, şi numai numele, n-ai avea o impresie, fie şi pe
departe, asemănătoare cu aceea pe care o ai când cunoşti personagiul. - "Farfuride" şi
"Brânzovenescu", prin aluzia culinară a numelor lor, sugerează cred inferioritate, vulgaritate
şi lichelism. - "Nae Ipingescu", prin sonoritate chiar (ori e o impresie personală?), fără nicio
asociaţie de idei cu croitoria inferioară (ipingea) şi cu ciubotăria (pinge), sugerează extracţie
inferioară, ocupaţie de rând şi imbecilitate. - "Caţavencu", cu silabele lui stridente şi cu
conturul ridicol, redă perfect pe demagogul latrans. - "Agamiţă Dandanache" rimează, cred,
cu ramolismentul comic, prin diminutivul caraghios al straşnicului nume Agamemnon, pe
care Trahanache îl pronunţă "Gagamiţă" şi care redă că derea în copilărie a acestui ramolit;
prin conţinutul noţional al cuvântului "Dandanache" şi prin sonoritatea acestui cuvânt; prin
sufixul ache, comun şi numelui lui Trahanache, şi prin suma tuturor acestora. Iar cuvântul
dandana se potriveşte cu rolul lui în piesă: schimbarea intempestivă a candidatului la
deputăţie, dezesperarea Zoei din cauza scrisorii amoroase etc., plus dandanaua mai veche cu
"pac!" la "Războiul". „Crăcănel" evocă un om cu o conformaţie fizică şubredă, în deficit de
virilitate, imbecil, adică aşa cum e acest personagiu fricos şi "tradus" de toate femeile. De
altfel, aici nu poate încăpea nicio discuţie, căci "Crăcănel" e o poreclă ( dar tot aşa de
indirectă ca şi "Dandanache”), aşadar trebuie să conţină caracterele comice ale tipului. "Rică Venturiano" evocă dezinvoltura (prin nume şi prin prenume) juneţe, poate aventură
(prin pronume) şi prin sonoritatea numelui şi al prenumelui, ca şi prin combinaţia lor, e
comic.
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Numele "Veta", "Ziţa", "Miţa", "Didina" nu au nimic comic, noţional sau acustic, dar au
comicul categoriei sociale - aceste nume fiind mai mult nume de mahala.
GARABET IBRĂILEANU
Caragiale are o dubiă intuiţie a individului: a categoriei lui sociale şi sufleteşti.
Această sinteză constituie rezistenţa operei lui. Comedia de moravuri se împleteşte cu aceea de
caracter. Putem stabili, pe această observaţie capitală, o serie de secţiuni în psihologia şi starea
socială a personagiilor. la o superficială privire, s-ar pă rea că scriitorul se repetă, prin asemănarea
conţinutului moral al unor tipuri, şică numai starea lor socială, decorul mediului se schimbă, nu şi
psihologia specifică a personagiilor. Există un fel de simetrie între tipurile comediei caragialiene,
dar cât de nuanţată, precisă, de viguroasă, în înseşi nuanţele respective, este fizionomia concretă a
fiecărui personagiu. Viziunea şi tehnica sunt atât de lucrate, până la cele mai mici dar caracteristice
amănunte, încât rar găsim o operă care să ne dea senzaţia unei condensări, a unei organicităţi mai
depline. Afirmaţia că în special în O scrisoare pierdută (am adăuga şi Conul Leonida faţă cu
reacţiunea) nu se poate schimba un cuvânt, o replică, o virgulă este justă. Dar de ce impresia
aceasta de organism fără defect, de viabilitate fără hiaturi, de replică fără artificialitate? Nimic
mai "compus" decât discursurile lui Caţavencu şi Farfuride, cu toate incoerenţele logice, cu toate
efectele aglomerate, în vederea comicului. Şi totuşi nimic de prisos, nimic exagerat în însă şi
exagerarea artistică a acestor două discursuri. Caragiale exprimă prin ele o mentalitate, o ideologie
deformată. Discursurile sunt tipice pentru fiecare. Al lui Caţavencu mai avântat, în stupiditatea lui,
al lui Farfuride e discurs de "pisălog" şi agramat împleticit. lată de unde vine impresia de
organicitate: din suprapunerea şarjei peste conţinutul psihologic al tipului satirizat. Putem alcătui
un întreg tablou al nuanţelor, al filiaţiei psihologice şi al ritmicităţii lor artistice, urmărind cele mai
însemnate personagii ale comediilor.
Caţavencu este un produs mai nou al politicianismului: avocat, patron de ziar, ca armă de
şantaj, plastograf, semidoct patetic şi ridicul, el şi-a multiplicat mijloacele de luptă, deşi i le
anulează centrul, fiindcă tradiţia moralităţii este mai veche, mai autoritară aici. Trahanache, ca şi
Farfuride şi Brânzovenescu ( cam de aceeaşi vârstă toţi) sunt ramoliţi, incapabili, dar în fond mai
puţin pătaţi în viaţa morală. Concurenţa în democraţia extinsă e mai aprigă în noile generaţii.
Caţavencu trece peste orice scrupul, iar Tipătescu, fiindcă celelalte mijloace de
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parvenire politică s-au uzat (delaţiunea la centru, şantajul, discursul demagogic), descoperă
o nouă cale: femeia.
Abuzul de putere este ultima evoluţie a falsei democraţii, reprezentate prin micul
"satrap", prefectul de judeţ.
Psihologia ciclică a personagiilor caragialiene nu se termină aici. Iată raportul de
evoluţie dintre Jupân Dumitrache şi Trahanache. Amândoi "stâlpi ai societăţii" în mediul lor:
corecţi în fond, cu obsesia prestigiului casnic, deopotrivă de naivi, de senini în faţa
evidenţei. Jupân Dumitrache are exact aceeaşi funcţie psihologică în mediul mahalalei ca şi
Trahanache în al burgheziei provinciale. Căpitan în "guardia naţională ", el contribuie la
consolidarea stării lui sociale, permiţând ascensiunea şi siguranţa lui Trahanache. Regimul
nu mai este acum ameninţat de duşmanii poporului, generaţia lui Jupân Dumitrache a pregă
tit calea generaţiei lui Zaharia Trahanache.
În sfârşit, asemănarea şi filiaţia dintre Ziţa, Veta şi Zoe, trei feţe ale "eternului feminin"
vulgar, romanţios, cu un limbaj, cu gusturi, cu voinţe precizate, exprimă trei mentalităţi,
surprinse în nuanţa lor specială. Ziţa, generaţie de mahalagioaică mai evoluată, aspră la
"intelectualul" Venturiano şi îi plac escapadele sentimentale, grădinile de vară. ţeta,
dezamăgită în căsnicia ei prozaică, nu evadează prin latura romanţioasă; ea se consolează,
mai practic, cu vigoarea şi tinereţea lui Chiriac; mulţumită cu mediul ei, cu situaţia ei, îşi
caută numai satisfacţia amoroasă în braţele tejghetarului.
Zoe, mai emancipată, mai voluntară, uneşte ambiţia socială şi grija de reputaţie cu
amorul clandestin pentru Tipătescu. Într-o genealogie posibilă, Veta ar fi mama, Ziţa, fiica
ei, iar Zoe fiica Ziţei. Trei generaţii de femei cu psihologii distincte.

POMPILIU CONSTANTINESCU
Fără să fie esenţială, structura tipologică există în opera lui Caragiale, ca un schelet
susţinător. Altfel opera ar pă rea uşuratecă. Nicăieri nu dăm de caracterul complet, trăind
independent de comicul situaţiilor. Femeile sunt fără interes, mai degrabă vulgare, iar când
sunt comice, atunci umorul vine din procedee. Nu întâlnim aici pe mizantrop, pe avar, pe
ipocrit, adică marile probleme de viaţă morale. Caracterele lui Caragiale sunt minimale. În O
noapte furtunoasă Jupân Dumitrache e un mahalagiu fioros de moral, ţinând la onoarea lui de
familist, propriu-zis credul, mai mult brutal decât vigilent şi deci "cocu". Nae Ipingescu,
ipistasul, amicul său, e un devotat redus la minte, întunecat de o onestă stupidi-
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tate. Chiriac, întinătorul onoarei conjugale a stăpânului, e şters. Rică Venturiano nu-i decât
un pretext de umor verbal. Restul inexistent. în O scrisoare pierdută, Ştefan Tipătescu,
prefectul, e foarte neînsemnat ca om. Zaharia Trahanache e o variantă, bonomă, a lui Jupân
Dumitrache, un "cocu" cu bănuielile uşor de potolit. Agamemnon Dandanache e mai mult un
bâlbâit şi un mărginit mintal, simbol al necesităţilor electorale. El comite nedelicateţea de a
se sluji la infinit de o scrisoare compromiţătoare, căzută în mâinile sale, dar se pune
întrebarea dacă are destul proces mintal spre a-şi da seama de natura morală a faptelor.
Farfuridi, Brânzovenescu, Cetăţeanul turmentat, cei dintâi doi tenebroşi, ultimul onest şi
beţiv, sunt mai mult nişte intrări grase în scenă decât nişte corporalităţi. Caţavencu e
zgomotos, schelă lă itor, excroc, galant, sentimental, patriot, adică un Mitică, exponent al
câmpiei danubiene. Poate că mai substanţial este comisarul Pristanda, un Polonius pentru
această lume bombastică, funcţionând ca un ecou docil. Şi mai organic este Conu Leonida,
care caută a ţine pe coana Eftimia sub prestigiul ştiinţei sale universale: psihologice, istorice,
politice, economice. Afară de aceasta e un egoist burghez, un poltron şi un tiran care nu iese
din ale lui. Când teoria fandacsiei nu se verifică, el suceşte explicaţia tot în favoarea lui. Toţi
aceşti eroi sunt structural satisfă cători, însă nu s-ar putea face cu ei comedie adţ neă.
Comicul rezultă din îmbinarea mijloacelor şi rămâne în cele din urmă în sfera
indemonstrabilului. Este la Caragiale un umor inefabil ca şi lirismul eminescian,
independent de orice observaţie ori critică, constţ nd în „caragialism", adică într-o manieră
proprie de a vorbi. Teatrul lui e plin de ecouri memorabile ce au asupra spectacolului efectul
delirant pe care melodia operei italiene o are asupra publicului. Spectatorul ia fraza, vrăjit,
din gura actorului şi o continuă singur. Când Pristanda vorbeşte de remuneraţia lui după
buget, simţi nevoia de a striga din stal: "mică , sărut mâna, coane Fănică ", într-atât aceste
replici, sentinţe trăiese singure cu o pură viaţă verbală. Ele zugrăvesc misterios sufletul
nostru volubil şi ne reprezintă inanalizabil, deştept nd simţul estetic nu prin curiozitate, la
prima lecturî , ci prin imposibilitatea de a le mai îniă tura din conştiinţă după ce ne-am
familiarizat cu ele.

G. C{LINESCU

Ideea politică , obişnuia să spună la cursurile sale esteticianul Mihail Dragomirescu,
este sţ mburele tuturor capodoperelor literaturii universale. Exemplele nu-i lipseau: Iliada în
antichitate, Divina comedie în evul mediu.

L

_J

Teatru

265

În zilele noastre, la Caragiale. Este sigur că pasiunea politică e firul conducă tor în cele trei
principale comedii ale marelui nostru dramaturg: O noapte furtunoasă , Conu Leonida faţă
cu reacţiunea şi O scrisoare pierdută ( citate în ordine cronologică - cea axiologică ar impune
o exactă inversare!). Ce este jupânul Dumitrache decât un ambiţios al cărui zel în garda
civică , unde funcţionează cu gradul de căpitan, ascunde, în subtext, dorinţa unui "la mai
mare!", de aceia se înduplecă atât de lesne să deschidă largi braţe de viitor cumnat lui Rică
Venturiano, de a cărui neîndoielnică ascensiune nu putea să nu profite ( vezi situaţiile lui
viitoare în planurile din proiectata comedie berlineză Titircă, Sotirescu et K0). Până şi Nae
Ipingescu, ipistatul, e recomandat în lista persoanelor, ca "amic politic al căpitanului", căpitan, se-nţelege, electiv prin dominarea cadrelor liberale în garda civică. Se ştie că ascest
ipistat se pune vă dit în serviciul partidului pe care însuşi se sprijină, cu recrutarea forţată,
până şia bolnavilor - ce e drept, firă "ceferticat" -, ca în cazul lui Tache Pantofarul "de la Sf.
Lefterie", special vizat, ca "finul lui Popa-Tache", vestitul bătăuş conservator, rămas de
pomină în istoria politică bucureşteană de acum o sută de ani. Mai prudent şi mai
"disponibil", gata să se pună în serviciul tuturor guvernelor, în rotativa tradiţională a celor
două partide "istorice", Ghiţă Pristanda nu este afiliat niciunuia, se-nţelege, datorită precarei
sale situaţii economice; cu o leafî de 80 de lei, trebuie să ţină 11 guri! Nici Cetăţeanul
turmentat nu s-a înregimentat, deşi ţine mortiş să -şi exercite dreptul suveranităţii prin votul
său, la alegirile de la colegiul al II-lea, al micii burghezii, sub regimul cenzitar al colegiilor.
El simbolizează de altfel aşazisa "zestre guvernantentală ", deoarece, ca "om de ordine",
votează regulat cu partidul de la putere. Zelul său de votant, fie chiar în ultimul sfert de orî ,
îl integrează în masa personajelor din O scrisoare pierdută, din care nici unul nu este
apolitic. însă şi Zoe se agită politiceşte, dar, credem, nu numai din interesul special, al recu
peră rii scrisorii compromiţă toare, ci în calitate de femeie "cu intluenţă ", de femeie de mare
voinţă. Spre deosebire de ea, nici ţkta şi Ziţa, din O noapte furtunoasă, nici Coana Efimiţa,
din Conu Leonida faţă cu reacţiunea, nu manifestă nici un fel de interes pentru problemele
politice. Nu acelaşi este însă în cazul celor două eroine galante din D-ale carnavalului, ba
chiar dimpotrivă, considerând că sunt singurele personaje din comedie care se declară
politiceşte, spre deosebire de bărbaţii care gravitează în jurul lor. în textul primei publică ri a
comediei (Convorbiri literare din I mai 1885, în fruntea revistei), Didina Mazu e prezentată
ca "nihilista din Bucureşti", iar Miţa Baston ca "republicana din Ploieşti", fapt care,
explicabil, l-a indispus profund pe Gherea.
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Nu vom merge mai departe cu analiza implicaţiilor social-politice ale teatrului lui
Caragiale, care au făcut obiectul unor numeroase cercetări şi discuţii. La pasiunea politică a
eroilor lui Caragiale, că rora li se ală tură o singură femeie, cum s-a văzut, Zoe, se adaugă ca
un element de aceiaşi greutate pasiunea dragostei, de la care nu se exceptează nici una din
eroinele acestui "theatron politikon".
Ponderea elementului feminin pasional nu a fost îndeajuns remarcată. Veta trece ca un
personaj comic, întocmai ca şi Ziţa, sora ei mai tânără. Publicul surâde când ea recită,
singură, versuri de dragoste sau când le asociază portretului lui Chiriac, tot aşa cum se
distrează când Chiriac ameninţă, în prezenţa Vetei, să se străpungă cu şpanga, ca să -şi
dovedească iubirea. Poate că în acest din urmă caz, spectatorii să nu se înşele, dacă ei
adulmecă, în subtext, caracterul interesat al legăturii tânărului tejghetar cu matura lui
patroană. Nu ştirn vârsta exactă a Vetei, dar bănuim că este mult mai în etate decât sora ei,
Ziţa, care o respectă ca atare. În orice caz, ea se apropie de acea vârstă la care, mai acum un
secol, femeile erau socotite ca "trecute" şi nu mai puteau râvni la plăcerile , pe atunci oprite,
ale dragostei. Veta trăieşte cu o deosebită intensitate, la acel prag crepuscular al feminităţii,
ultima şi poate unica ei pasiune. A fost măritată de tânără cu Dumitrache, bărbat copticel,
pe care nu l-a iubit niciodată, respectându-şi însă datoria de fidelitate conjugală, până l-a
cunoscut pe Chiriac, căruia i s-a dăruit cu frenezia aşteptării de o viaţă. Gelozia lui Chiriac
(sinceră să admitem!), departe de a omă guli şide a o întreţine, numai din instinctul tactic al
vţ rstei critice, sau ca o femeie cochetă, - ceia ce nu este, - o chinuie îngrozitor. Dragostea ei
profundă pentru Chiriac este un autentic element de dramă în această primă comedie politică
a lui Caragiale. Cine iubeşte cu adevărat, cine este stăpânit de pasiunea sa, se dă uşor de gol,
prin imprudenţe de tot felul. Nu s-a remarcat cu câtă fineţe psihologică autorul o face pe
Veta să comită o seamă de imprudenţe, care într-o dramă propriu-zisă i-ar fi fost de-a dreptul
fatale. Să le facem punctajul. În prealabil, fie zis, ea şi-a luat o precauţie faţă de zuliarul ei
soţ, prefăcându-se a nu face haz şi caz de Chiriac, şia se opune intenţiei lui Dumitrache de a
şi-l face "tovarăş la parte". În scena VII din actul I, când ea intră în scenă, o vedem cusând
galoanele la mondirul de sergent de gardă civică al lui Chiriac şi ascultând-o distrată pe Ziţa,
ca s-o întrebe "ce e" când ţi se bate o tâmplă. Ghicim că i s-a "bătut" cea stângă, fiindcă
ridică cu interes capul la răspun sul că se va împă ca cu o persoană cu care e certată. Ziţei îi
răspunde totuşi, cu prefăcută indiferenţă, că nu e certată cu nimeni, fapt neadevărat, deoarece
Chiriac o bă nuieşte, ca şi Dumi-
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trache, soţul ei, că ţine să se ducă la Union ca să -şi facă semne cu "craiul" ei ( de fapt al
Ziţei, Rică !). Ziţa constată cu uimire că Veta plânge, iar aceasta îşi justifică lacrimile cu
"nişte figuri" imaginare, nu fără să spună mai departe că mai bine ar muri. După ce-i
"scapăă" această indirectă mărturie, dă înapoi, spunând că a glumit şi se ceartă cu Ziţa,
comunicându-i ferma hotărâre de a nu mai pune piciorul la Union. Desigur o costă bănuiala
lui Chiriac, nu a lui Dumitrache, pe care vom vedea că-l sfidează, când acesta îl caută turbat
pe Rică, văzut de el din stradă, prin perdea, în casă, la miezul nopţii. Când Chiriac vine să -şi
ia mondirul, începe scena mare, a IX-a, a "explicaţiei". Ea îi spune că nu mai poate plânge, că
şi-a plâns toate lacrimile şi că a greşit, punându-şi mintea cu un copil ca el. Aşadar era o
notabilă diferenţă de vârstă între patroană şi tejghetar. Ea îi mărturiseşte, profund afectată de
a nu fi crezută că el este marea ei dragoste: "Eu sunt o femeie mincinoasă; n-am simţit nimic
când ţi-am spus că nu ştiu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata". Întreg
paragraful cu care Veta vrea să-şi încheie convorbirea cu Chiriac, poartă următoarea
indicaţie de regie: "(cu emoţie din ce în ce mai nestăpânită)". Aflam din dialogul care
continuă că era amanta lui Chiriac de un an: "Ce folos câtă fericire am avut un an, dacă întro zi mi-am plâns-o toată !". Ea regretă că nu poate muri de dragoste: "Ei! bine ar fi să poată
muri omul când vrea; dar. .. nu moare nimeni de asta!". Marea scenă se încheie cu împă
carea, dar efectul dramatice obnubilat de comicul situaţiei: din stradă, Dumitrache, care-şi
face, cu Ipingescu, rondul de noapte, îi strigă lui Chiriac, strâns îmbrăţişat cu Veta, să
vegheze mereu la "onoarea" lui de "familist"! Când însă la întoarcerea inopinată a lui
Dumitrache, Veta îl înfruntă, cum spuneam, pe soţul nu fără "rezon" zuliar, ea riscă să se dea
de gol, ocupându-se mereu de Chiriac. Bărbaţii se pregă tesc să escaladeze schelele, în
căutarea "bagabondului" şi Veta îi întreabă: "Sunteţi nebuni? Vreţi să se rupă schelele cu
voi? Chiriac, nu ştii că schelele sunt părăsite de trei săptămâni? vrei să te prăpădeşti?" La
răspunsul lui tăios, ea revine cu o altă imprudenţă, în auzul lui Dumitrache şi al lui
Ipingescu: "-Iar te iei după vreo bănuială de-a dumnealui, iar? Ai uitat ce ... " (adică: ce miai jurat adineauri, că nu mă vei bănui?). Lesne încrezătorul Dumitrache e acel care-i
răspunde, fără să se mire de grija pe care ea i-o poartă lui Chiriac, la stăruinţa de a-i înlătura
acestuia, iar nu lui, bănuielile: "Da, bănuială ... cu ochilari la nas şi cu giobenu-n cap!"
Chiriac trebuie să se lupte cu Veta, că să -i scape din mâini, ceea ce putea să-i dea de bănuit
oricărui soţ, afară de, bineînţeles, lui Dumitrache, a cărui încredere absolută în Chiriac nu e
zdruncinată de nicio evidenţă. Iar când , în sfârşit, cei trei bă rbaţi escaladează fereastra,
Veta îşi mani-
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festă cu glas tare grija ei exclusivă, scoţând capul pe ferea stră: "Chiriac! Chiriac! binişor! să
nu cazi!". Când vine Ziţa, e iară şi gata să se dea de gol, reproş ndu-i că şi-a gă sit "beleaua
cu Chiriac ... " din cauză că a dus-o la "Iunion". - Cu Chiriac? se miră Ziţa, necunoscându-i
legătura. Veta "(dregând-o): Cu dumnealui, cu Chiriac, cu toţi". De fapt, un singur om o
interesează şi o stăpâneşte: Chiriac. Ziţei îi spune, cu privire la primejdia care-l ameninţă pe
Rică, urmărit de cei trei:
"Dumnealui e grozav, Chiriac e nebun!" Primejdia mai mare vine, simţea ea, nu de la
bărbatul ei atât de gelos, ci de la amantul care se crede înşelat şi care, îi place a crede, este şi
mai gelos! Când, în sfârşit, Rică e prins, numai Ipingescu, recunoscându-1, îi ia apărarea.
Veta nu se simte datoare să -i explice lui Dumitrache situaţia, ci se dă pe lângă Chiriac, pe
care îl ia "la o parte, necăjită ". Altă imprudenţă ! Iar când ea îşi dă seama cât de târziu s-a
făcut, întâia ei grijă, făţişă, e tot la Chiriac: "Veta (din fund câtre jupân Dumitrache): Ei!
toate bune, frăţico, dar noi nu dormim în noaptea asta? Chiriac are să se scoale mâine până n ziuă la ezirciţ". Este ultima ei intervenţie scenică orală. Când dau să se retragă, "Rică e cu
Ziţa, Chiriac cu Veta, jupââ Dumitrache suie cu lpingescu". Nici această imprudenţă a Ziţei
n-are să -i deschidă ochii lui Dumitrache, care mai departe, în ultimele replici se linişteşte
asupra provenienţei legăturii de gât străină, găsită de el "pe pernele patului dumneaei", -se
linişteşte, fireşte, când află de la Chiriac că este a acestuia. Iar Veta nu mai spune nicio
vorbă, fericită că şi-a recuperat definitiv încrederea şi dragostea lui Chiriac. Comedia a
trecut norocos pe lângă drama ră masă neobservată de către unanimitatea spectatorilor...

ŞERBAN CIOCULESCU
Născut în 1852, în împrejurimile Bucureştilor, I. L. Caragiale a scris excelente povestiri
şi câteva piese de teatru care au "revoluţionat" teatrul românesc, uşor de revoluţionat,
deoarece, ca să zicem aşa, nu exista. De fapt, el l-a creat. Prin valoarea comediilor de
moravuri şi de caractere, scrise, din pă cate, într-o limbă fără circulaţie mondială, I. L.
Caragiale este, probabil, cel mai mare dintre autorii dramatici necunoscuţi. Scârbit de
societatea timpului său, după ce şi-a agravat dezgustul denigrând-o, în întreaga sa operă, cu
violenţă şi luciditate, talent şi amor, I. L. Caragiale profită de o moştenire târzie pentru a
se expatria la sfârşitul vieţii sale la Berlin, unde muri în 1912, la şaizeci de ani şi cinci luni.
Refuzase, în ianuarie al aceluiaşi an, să se întoarcă la Bucureşti pentru cele câteva zile
necesare să rbă toririi oficiale a celor şa izeci de ani ai să i şi a carierei sale, că ci, întrucât îşi
înjurase compatrioţii, aceştia sf rşiseră prin a-l admira.
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I. L. Caragiale i-a dojenit, în opera sa, pe comercianţi, administraţia, pe politicieni: învinuirile
lui erau îndreptăţite, fireşte.
Întrucât I. L. Caragiale frecventase, în tinereţea sa, un club politic şi literar conservator sub
egida că ruia îşi publică primele sale două comedii (O noapte furtunoasă şi Conul Leonida faţă cu
reacţiunea), reprezentate respectiv în 1879 şi 1880, unii au vrut să vadă acest autor un duşman al
liberalismului, al democraţiei. Nu era adevărat decât în parte. Mai târziu, Caragiale fu prietenul
intim al creatorului mişcării socialiste româneşti şi participă la manifestaţii socialiste. În comedia
sa cea mai importantă (O scrisoare pierdută, jucată în 1883), I. L. Caragiale atacă, cu aceeaşi
obiectivitate şi vehemenţă, pe conservatori ca şi pe liberali. S-a profitat de acest fapt pentru a
descoperi în opera sa simpatii socialiste, tendinţe revoluţionare. Lucrul acesta e poate exact, pentru
bunul motiv că, neexistând guvernare socialistă, nu avea de ce să -i poarte pică. În realitate pornind
de la oamenii vremii lui, Caragiale este un critic al omului orieă rei societăţi. Ceea ce îl
particulizează este virulenţa excepţională a criticii sale. Într-adevăr, omenirea, aşa cum ne este
înfIţişată de acest autor, pare a nu merita să existe. Personajele sale sunt nişte exemplare umane în
aşa măsură degradate, încât nu ne lasă nicio speranţă. Într-o lume în care totul nu edecât batjocură,
josnicie, numai comicul pur, cel mai nemilos, se poate manifesta.
Principala originalitate a lui Caragiale este că toate personajele sale sunt nişte imbecili.
închipuiţi-i pe omuleţii lui Henry Monner Împinşi mai adânc, scufundându-se cu totul în
iraţionalitatea cretinismului. Aceşti antropozi sociali sunt lacomi şi vanitoşi: lipsiţi de intelegenţă,
ei sunt, dimpotrivă, uimitori de şireţi; ei vor să "parvină"; sunt moştenitorii, beneficiarii
revoluţionarilor, ai eroilor, ai iluminaţilor, ai filozofilor care aură sturnat lumea cu gţ ndirea lor,
sunt rezultatul acestei ră sturnări. Trebuie desigur să profite cineva de ea. Ceea ce e deprimant este
că înseşi ideile, văzute prin acest haos intelectual, se degradează, îşi pierd orice semnificaţie, în aşa
măsură încât, în cele din urmă, oamenii şi ideologii, totul e compromis. Caragiale nu ia lucrurile
uşor şi se află foarte departe de un Feydeau, al cărui geniu constructor îl are de altfel, sau de un
Labiche, cu care are totuşi, poate, afinităţi de tehnică formată. Spirit naturalist, el şi-a ales
personajele din lumea de fiecare zi, dar ni le-a dezvăluit în esenţa lor profundă. El a fî cut din ele
nişte tipuri, nişte modele: lumea a fost obligată să le admită existenţa. Toată lumea putea să vadă,
în miniştrii ţării, pe prefectul care -şi încalcă datoria din O scrisoare pierdută; în deputaţii bâlbâiţi,
pe avocatul conservator din aceeaşi piesă; în ziariştii cu mintea confuză, pe poetul din Noaptea
furtunoasă; în micii rentieri, pe conul Leonida.
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Văzute mai aproape, şi mai întâi înfăţişarea lor locală, lucrurile devin şi mai grave. La
ieşirea dintr-un ev mediu balcanic ce se prelungise în provinciile româneşti până în mijlocul
secolului trecut, ţara intra, dintr-o dată, în plină Europă liberală. Reforme rapide dă dură
acestei naţiuni o nouă structură socială; o clasă burgheză se constituia, în întregime; miculburghez, negustor îmbră cat în uniforma gărzii civice, apărea, identic cu confratele lui
francez, cu micul-burghez universal, însă şi mai prost. Cât despre burghezia superioară, ea
nu părea deloc deosebită de cea mică. Ignoranţa ei era mai complexă. Neînţelegâd nimic din
evoluţia istoriei, câteva dintre aceste personaje, cele mai puţin fericite, aveau totuşi ambiţia
de a înţelege ceva din ea, fără să reuşească : şi acest efort mental, recăzând, istovit, în gol,
ni-1 înfIţişează Caragiale, în greoaia lui strălucire.
Eroii lui Caragiale sunt nebuni după politică. Sunt nişte cretini politicieni. În aşa
măsură, încât şi-au deformat limbajul cel mai cotidian. Ziarele sunt hrana întregii populaţii:
scrise de nişte idioţi, ele sunt citite de alţi idioţi. Deformarea limbajului, obsesia politică sunt
atât de mari încât toate actele vieţii se scaldă într-o bizară elocvenţă, alcătuită din expresii tot
atât de sonore pe cât de minunat de improprii, în care cele mai rele nonsensuri se
acumulează cu o bogă ţie inepuizabilă şi servesc la justificarea nobilă, a unor acţiuni
incalificabile: prietenii sunt tră daţi "în intresul partidului"; înşelată de amantul ei, o femeie
îi aruncă în faţă cu vitriol: pentru că "are o fire republicană"; se "iscăleşte cu curaj" un
denunţ anonim, trimis ministrului conservator; eşti falsificator pentru binele patriei; vrei să
fii deputat din dragoste pentru "ţărişoara mea": faci parte din toate regimurile pentru că eşti
"imparţial"; nu dai posturi decât "fiilor Naţiunii"; descoperi că un individ deocheate vrednic
de interes "pentru că e de-ai noştri"; numai un copil al Naţiunii "are dreptul să fie decorat, că
ci decoraţiiloe sunt fî cute din sudoarea poporului"; trebuie trimişi la ocnă "toţi cei ce mă n ţ
neă poporul"; o mică rebeliune locală "este un mare exemplu pentru Europa întreagă care e
cu ochii aţinţiţi asupra noastră"; prefectul care nu vrea să-şi dea sprijinul unui candidat de
deputat "suge sţ ngele poporului"; "Papa - iezuit, aminteri nu-i prost"; Leonida vrea o
cârmuire care ar da pentru "fieştecare cetăţean ... câte o leafă bună pe lună" şi sub care
"nimeni să nu mai aibă drept să -şi plătească datoriile". Există şi marile principii: "Iubesc
trădarea, dar urăsc pe trădători"; "un popor care nu merge înainte, stă pe loc"; "oricare popor,
oricare ţară îşi are faliţii săi ... Numai noi să n-avem faliţii noştri!".
Distanţa dintre un limbaj pe cât de obscur pe atât de elevat şi şiretenia meschină a
personajelor, dintre politeţea lor ceremonioasă şi necinstea lor funciară,
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adulterele groteşti ce se amestecă cu toate acestea, fac ca în cele din urmă acest teatru,
mergând dincolo de naturalism, să devină absurd-fantastic. Niciodată stăpânite de un
sentiment de culpabilitate, nici de ideea vreunui sacrificiu, nici de vreo altă idee ("de vreme
ce avem un cap, la ce ne-ar sluji inteligenţa", se întreabă ironic Caragiale), aceste personaje
cu conştiinţa uimitor de liniştită sunt cele mai josnice din literatura universală. Critica
societăţii capătă astfel la Caragiale o ferocitate nemaipomenită.
În cele din urmă ne dăm seama că nu principiile noilor instituţii sunt combătute de
Caragiale ci reaua credinţă a reprezentanţilor lor, ipocrizia diriguitoare, dezgustătoarea
prostie burgheză, toate nişte cauze care au făcut ca maşinăria democratică să se strice, ca şi
cum ar fi fost sabotată, înainte de a fi putut să funcţioneze, iar noua societate să fie
descompusă înainte de a fi compusă; totul se prăbuşeşte în haos. I. L. Caragiale nu ne spune
că vechea societate era mai bună. El nu crede aşa ceva. El gândeşte că aşa este "societatea".
Totul trebuie mereu refăcut. Autorul, în ce-l priveşte, se spală pe mâini (şi-a interzis
întotdeauna să facă altceva decât artă pentru artă) şi se retrage în străină late, unde nu va
reuşi niciodată să cunoască îndeajuns oamenii pentru ca ei să-i devină la fel de insuportabili
ca şi cei pe care i-a cunoscut prea bine la el acasă.

EUGENE IONESCO.
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