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MIHAI BENIUC

La 50 de ani 
de la 

moartea sa 
I...—   — „■

In toată țara se desfășoară ma
nifestările consacrate marelui nostru 
scriitor și dramaturg Ion Luca Ca
ragiale, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la încetarea sa din viață.

Prin cuprinderea acestei aniversări 
semicentenare în lista comemorărilor 
Consiliului Mondial al Păcii ea se 
extinde în lumea întreagă.

Sobrietatea stilistică, meșteșugul 
construcției, expresia verbală concen
trată, dialogul scăpărător, ironia us
turătoare, umorul savuros, simțul în 
profunzime al tragicului și pină ia 
explozia în rîs homeric a comicului, 
împletirea uimitoare a realului cu 
fantasticul, plutind în apele unei ine
fabile poezii, și totul clădit pe o 
adîncă omenie, imprimă pe opera lui 
Caragiale marca nemuririi.

Nimeni mai mult ca el n-a popu
lat dintre scriitori limba romină cu 
mai multe expresii ajunse proverbiale, 
nici n-a pus în circulație mai preg
nante personaje literare, de ia tragicul Ion din „Năpasta” 
la ridicolul Agamiță Dandanache din „Scrisoarea pier
dută", de la obraznicul Goe la ramolitul Trahanache 
sau de la cumplita Anca la Coana Joițica, „damă bună".

Altfel genial decît marele său prieten Mihail Eminescu, 
primul nostru poet de talie mondială, Ion Luca Cara- 
giale, pornind de Ia realitățile rominești ale timpului 
său, s-a ridicat ca forță artistică pe acea treaptă care 
ne îngăduie să-i amintim numele împreună cu a! Iui 
Gogol, Cervantes, Mark Twain, Cehov, și ahe glorii ale 
literaturii mondiale.

A cunoscut societatea rominească din a doua jtană- 
tate a secolului trecut și de la începutul secolului al 
XX-lea cum a na tomul cunoaște osatura, mușchii și 
nervii corpului omenesc, cum fiziologul ii cunoaște toate 
funcțiile și reacțiunile. A cunoscut-o, a detestat-o in tot 
ceea ce avea rău și a biciuit-o fără cruțare. Dar cei 
biciuiți s-au întors cu mînia ticălosului căruia - i se 
smulge obrăzarul și i-au strigat in față lui Caragiale: 
Tu ești rău! Nu-ți iubești neamul! Ești străin de su
fletul lui 1 Ești un străin !

Cine era străin de popor s-a văzut în anul 1907. ănd 
potentații timpului, expcnenții Rorrtniei burghezo-moșie- 
rești, au măcelărit 11.000 de țărani. Atunci Caragiae 
și-a părăsit pentru moment lozinca de-o viață: jimk 
nu pedepsește pe ticăloși mai rău decît nsul" și cu 
minie a demascat pe autorii crimei in masă, pe HberaS 
și conservatori.

Atunci s-a văzut și chipul adevărat al lui Caragiale 
mai bine ca oricind, lumina din srdletul său, îndreptată 
cu dragoste către popor, către cei oropsiți și năpăstuit -

El n-a bănuit poate calea pe care istoria va scoate 
poporul din mărăcinișul mizeriei, iar șovăielile, in orien
tarea sa politică sini semnul unei trudnice căutări. To
tuși spera in viitor, căruia, declara el cu optimism, nimeni 

nu-i poate pune hotar.
Lui Caragiale viitorul nu i-a mai adus multe b-jcirfi 

iar detractorii săi, reprezentanții criticii retrograde, l-au 
ponegrit in contmnare, deși nu puțini erau prietenii și 
admiratorii săi. Căci renumele i se consolidase din 
viață și in ciuda dușmanilor.

In zilele noastre, lui Caragiale. prin valorificarea 
temeinică a tezaurului ce-1 reprezintă opera sa. i s-a 
făcut dreptate, povestirile, nuvelele și schițele sale tiind 
răspindite in mari tiraje pe tot cuprinsul țării, iar 
piesele sale de teatru fiind jucate pe toate scenele din 
capitală pină în cel mai îndepărtat cămin cuUtraL 
Numărul cititorilor și spectatorilor săi sporește necon
tenit și în alte rări. Această largă popularitate a operei 
lui Caragiale este unul din marile succese ale revolu
ției culturale din R.P.R.

Gama sentimentelor omenești, firea unică a fiecăruia, 
varietatea infinită de situații, conflictele cele mai va
riate dau operei lui Caragiale nenimărate fațete ce 
scapără de spirit și sint delimitate de linii și colțuri 
dure și tăioase ca diamantul.

Totuși, cel mai cunoscut aspect al operei sale este cel 
satiric, ridicat la culmile genialității in piesele sale de 
teatru. Acesta este aspectul care i-a adus lui Caragiaie 
și gloria, dar și cele mai mari supărări in viață. Acesta 
este poate și cel mai actual.

Cînd privești din acest punct de vedere opera sa. 
parcă te găsești în fața urmi perete cu arme, frumoase 
în strălucirea lor metalică, dar și primejdioase: Văzin- 
du-le, înțelegi de ce s-a cutremurat de aceste arme o 
lume, azi scufundată, și de ce făuritorul lor n-a fost 
iubit de toți. Printre ele cea mai sclipitoare, dar și cea 
mai temută la timpul său este desigur „O scrisoare 
pierdută". Tăișul ei înroșit în focul adevărului a izbit 
din plin politicianismul din Rominia. făcindu-1 să sin-

TUDOR ARGHEZI

Caragiale
Sînf unul din puținii rămași în viață care l-au cunoscut aș zice, oarecum 

de mai aproape.
Relatasem, odată, mai demult, cit și mai tîrziu, împrejurarea originală 

în care am făcut cunoștință cu poetul în București, la o expoziție internațională de 
pictură, acum vreo 60 de ani.

Aș avea poate de spus că acest clasic al literaturii cu verva scăpără
toare și cu condeiul în aparență fluid, și-a muncit condeiul cu o răbdare 
de trapist.

Cînd vreun cercetător migălos, înzestrat cu aceeași răbdare ca el, va 
putea să compare, juxtapuse, manuscrisele și variantele succesiv redactate, ale 
aceluiași obiect, pînă la simplificarea stilistică definitivă, în cazul că ar putea 
să existe asemenea materiale pe undeva, cititorul, își va aduce aminte de un 
alt mucenic al strădaniei literare, Gustave Flaubert. La fraza de început din 
Salammbo, romancierul francez a ciocănit 7 ani : C'ătait â Megare, province de 
Carthage, dans Ies jardins d'Hamllcar. Tot atîta timp din viață și l-a cheltuit și 
florentinul Da Vinci, ca să găsească în portretul Mona Lisei, surîsul Giocondei. 
proaspăt și azi, ca și acum cinci veacuri, sărutat de penelul meșterului italian.

Caragiale a fost văzut odată sfișiind în bucăți cu necaz, zece cărți poștale, 
una după alta, din pricina unei propoziții de nouă orj nereușită... Voia să'l 
invite pur și simplu pe prietenul lui din lași, Ibrăileanu, alt spirit complex la 
extrem și muncit, într-o vacanță, la o mînăstire din Moldova, Agapia sau Neamț 
nu mai țin minte.

Terminîndu-și invitația, și recitind-o, Caragiale a rîs. Un contabil ar fi 
scris-o dinfr-o dată, însă contabilul n-ar fi fost un scriitor și un artist.

Exigent pînă la tiranie cu sineș, se explică dece opera rămasă-n urma lui, 
ca și a poetului Eminescu, nu se numără cu cifra anilor trăiți în maturitate.

Stilul lapoviță și robinet nu putea să nu-i fie antipatic unui căutător în 
cerneală de cristale. Glumind pe socoteala unei burghezii semidocte cu o ironie 
blîndă dar sîngeroasă, Caragiale a fost un martor supărător pentru o epocă 
politică, destrăbălată în mediocritate, conștientă că e observată și caracterizată 
exact. Publicul cititor afla în Caragiale compensarea dezgustului la care ajun
sese. Cuvînful lui tipărif era așteptat au nerăbdare și frică. O frază răstur
nată nu știu cum, un cuvînt sucit cum știa numai el să-l sucească, provoca pe 
de o parte hohotul de rîs și,, pe de alta, vrajba răzbunătoare.

Dar paralel cu satira necruțătoare, condeiul lui Caragiale parcurgea toată 
claviatura literară cu strălucire. El a putut să ilustreze teatrul cu o dramă zgu
duitoare Năpasta și genul nuvelei cu o cumplită povestire, O Făclie de Paști. 
Accentul geniului e pretutindeni prezent.

Atelierul lui literar se instalase la fruntaria dintre Gogol și Molidre.
In gluma ironică a fostului nostru mare contemporan transpare amără

ciunea omului chinuit și odată cu palma dată peste gura falselor elite ipocrite 
ale societății, se zărește în ochii lui lacrima durerilor mute și mila de asupriți. 
Mi se pare că aș fi surprins-o și eu, ivită discret în fața unui tablou de țărani 
Săpînd în pămint, supravegneafi de ispravnicul călare, cu cravașa.

Răzbunarea hulei acestor elite n-a întîrziat mu't. Un minuscul nemernic si- 
mili-uni vers tar stipendiat și-a luat sarcina infamă să-l acuze pe Caragiale, de pla
ga!, fabricind și o pagină mototolită dinfr-o carte inexistentă, scrisă de un inexis
tent. S-a tăgăduit o-ig nalitatea puternicei Iui piese de teatru Năpasta. Toată gîndă- 
Câr a conservatoare și l.berală își exprima astfel resentimentele refulate. Neavînd 
o nstan'ă de apel academic, de altfel inutilă, și uifînd cu o cinstită naivitate 
că magistratura făcea parte din complotul urzit, Caragiale a dat pe netrebnic în 
judeca‘ă. Justiția îl aștepta bucuroasă că poate da un verdict oficial de stigma
tizare. Denunțătorul a fost bineînțeles, achitat.

Consternat de dușmănia unanimă a forurilor înalte, și umilit, și-a luat 
geamantanul și, ostracizat și sărac, s-a expatriat la Berlin, unde ura mediocrității 
nu-l mai putea ajunge...

Din Otrava lui Socrate trebuia împărtășit și Caragiale.
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LI CARAGIALE

gereze pînă la moarte, la moartea ce i-a adus-o istoria 
contemporană. Oricine, cunoscindu-i opera și viața, este 
îndreptățit ca îndărătul portretului de maturitate al lui 
Caragiale, cînd grav, cînd sever, cînd mindru, cînd ironic, 
mereu umbrit de-o abia străvăzută melancolie, totdeauna 
cu ochi scrutători, să-și închipuie un altul, unul ase
mănător cu al împăratului din poveștile populare, care 
cu un ochi ride necontenit, in timp ce plinge cu celă
lalt. Dar nu e bucurie în cel care rîde, ci ironie și 
batjocură, iar in cei care plinge e minie.

înainte de a fi putut zări razele unui viitor mai bun, 
in fața lui Caragiale, acum 50 de ani, s-a ridicat zidul 
ce intuneric etern al morții.

Dar viitorul a venit și-și răsfringe razele peste les
pedea sub care odihnesc osemintele ce au purtat odată 

■ " ume geniul iui Ion Luca Caragiale. Făuritorii unei 
titți fără asupritori și fără exploatatori ai muncii 

stăp.ni pe soarta lor, dau astăzi intreaga lor 
re marelui om și nemuritoarei sale opere. Și poate 

din poveste, ce ride cu lsi ochi și plinge cu 
*• >u_'..-’ă in această clipă și ne zimbește im-

Pcn-t-rul romin comemorează cinci- 
3e ani de la moartea unuia dintre 

ret — z: de seamă și mai originali 
fruntaș. ai literaturii sale. Ajuns la 
notorietate, și chiar popular, încă din 
t-:u vieții sale. Ion Luca Caragiale 
șî-a statornicit faima grație, îndeo
sebi lucrărilor sale teatrale, comedii 
satirice inspirate din moravurile poli
tice ale epocii și dramă țărănească 
izvorită din abisurile sufletului ome
nesc. cărora timpul nu numai că nu 
le-a atenuat, dar dimpotrivă le-a spo
rit adevărul psihologic sau causticita
tea satirei, așa cum, pentru literatu
ra clasică rusă, „Puterea întunericu
lui- a lui Tolstoi sau „Revizorul" și 
„Suflete moarte” de Gogol sint și 
astăzi documente deopotrivă de isto
rice. de semnificative și de scinteie- 
toare.

Si apropierea nu e cîtuși de puțin 
convențională. Ea vrea să spună că 
Ia tel cu capodoperele literaturii uni
versale. și piesele de teatru ale lui 
Caragiale stau solid înfipte în reali
tatea socială a timpului pe care o re
flectă. luminată de razele tăioase ale 
sc.ritului său satiric. Caracterul do
cumentar al teatrului caragialian, ca 
și ai întregii sale opere de altminteri, 
e unul din fundamentalele ei atribute, 
ce-i garantează durabilitatea. Cînd En
gels. in atit de des citatul text de la 
1888 afirmă că a învățat mai multă 
economie politică din Balzac „decit 
din tofi istoricii, economiștii și statis
ticienii profesioniști ai timpului de fa
tă, laolaltă", el formulează de fapt 
una din legile constante ale realismu
lui critic, pe care Balzac, romancierul 
Comediei Umane, observatorul impla
cabil al societății contemporane cu 
sine și interpretul sagace al sufletului 
omenesc, • l-a ilustrat mai mult ca 
oricare aitul dintre confrații săi. Pă- 
strind, desigur, proporțiile și adaptînd 
formula la meridianul nostru, s-ar 
putea spune că opera lui Ion Luca 
Caragiale reprezintă în literatura noas
tră imaginea cea mai veridică a so
cietății noastre, filtrată, evident, prin 
oglinda unuia dintre spiritele cele mai 
lucide, cele mai incisive, cele mai 
critice.

Că opera Iui Caragiale. ca oricare 
din operele satirice ale omenirii, de 
Ia Aristofan fi Lucian pină la Mo-

liăre și de la Plaut pînă la Bernard 
Shaw și Bertolt Brecht este oglinda 
societății și epocii contemporane cu 
ea se înțelege de la sine. Că gradul 
de intensitate al satirei este și in func
ție de temperamentul fiecărui scriitor 
satiric în parte, iată un lucru iarăși 
explicabil. Satiră au scris și Horațiu 
și Juvenal, dar cit de diferită ca to
nalitate și ca gamă. Iar la noi, și sa
tira lui Hasdeu e din altă coapsă decît 
aceea a lui Eminescu. Este Caragiale. 
așa cum au lăsat unii comentatori să 
se acrediteze, un pamfletar care-și 
flagelează victimele cu cruzime ? E- 
vident, termeni ca „a vitriola", „a 
stigmatiza" n-au lipsit din vocabularul 
acelora care au interpretat caracterul 
satiric al operei lui Caragiale, dar ei 
trebuie înțeleși înainte de toate me
taforic. Coriolan Drăgănescu, studen
tul de tristă memorie din schița 
„Tempora" ; Ghiță Pristanda, poli
țaiul din comedia „O scrisoare pier
dută", atit de meșter în suplimentări 
de salariu, deoarece, cum o spune cu 
o obsesivă umilință, are „famelie mare 
și remunerație după buget mică" ; Ca- 
țavencu și Dandanache, eroi ai acele
iași comedii, experți ai șantajelor de 
varii grade și efecte, primul cu pre
tenții oratorice, dar practicînd cea mai 
incoerentă beție de cuvinte, iar al 
doilea, pe cit de cretin, pe atîta de 
norocos in exploatarea parazitismului 
politic — toți aceștia, dimpreună cu 
cohorta impresionantă a eroilor cara- 
gialești, s-au fixat în memoria ge
nerațiilor, grație acelei ape tari în 
care i-a limpezit autorul. înțeles în 
modul acesta, stigmatul e mai curînd 
un semn de vitalitate artistică. Ei au 
încremenit în transparența operei de 
artă, la fel cu gizele captive, în chih
limbar. „Nemilosul observator" — cum 
i s-a spus și care a fost Caragiale, 
percepea ridicolul, caricaturalul, chiar 
monstruosul, și plăcerea lui era mai 
puțin bucuria de a se ști deasupra 
acestor păcate, cit plăcerea artistului, 
de a le încredința cît mai veridic al
bumului cu planșe, și, prin aceasta, 
tribunalului public, posterității.

Insă opera aceasta, in egală măsură 
documentară și superior satirică, Ca
ragiale a elaborat-o cu prețul unei 
vieți, bogată in lupte ideologice și 
in dureroase experiențe, mer^ind pină

la exilul voluntar dintre 1904 și 1912, 
de la Berlin, unde s-a și săvîrșit din 
viață. De obirșie modestă, semirurală, 
Caragiale a luptat din greu cu lipsurile 
materiale și felul cum a izbutit să-și 
făurească o serioasă cultură, in afara 
studiilor oficiale, pe care nu le-a epui
zat, arată pe autodidactul predestinat, 
pe omul de voință, independent din 
fire și din circumstanțe, pus pe harță 
și pe luptă și hotărit să-și apere cre
dințele pînă în pînzele albe. Caragiale 
realizează cu intreaga sa viață, mai 
exact cu întreaga sa carieră literară, 
tipul scriitorului din vechea orînduire 
burgheză, hrănit din belșug cu pri
vațiuni și visuri și supus umilințelor' 
și injustițiilor. Ca și bunul său prieten 
de juneță actoricească și de redacție, 
marele poet clasic al Romîniei, Mihail 
Eminescu, și Caragiale a cunoscut 
fie cabala cercurilor politice, reacțio
nare sau fluierăturile, cu care îi este 
întîmpinată piesa „D’ale Carnavalului", 
fie acuzațiile de plagiat și campaniile 
de presă, inerente, ce însoțesc puter
nica sa dramă „Năpasta", fie, mai cu 
seamă, respingerea operei sale de la 
premiile Academiei Romîne, în ședin
ța din 14 aprilie 1891, în urma unui 
vot catastrofal — de 3 pentru și 20 
centra. Judecat în perspectiva celor 
șapte decenii cite s-au scurs de atunci, 
votul este atit de penibil și de dezono
rant, ca și acela care, cu trei și patru 
decenii înainte, tira la bara justiției 
franceze opere ca „Madame Bovary" 
de Flaubert Și „Les fleurs du mal" de 
Charles Baudelaire. Și cu toate că 
opera ce solicita premiul era alcătui
tă din ceea ce timpul a consacrat 
drept floarea dramaturgiei rominești 
(„O noapte furtunoasă" (1878) ; „O 

scrisoare pierdută" (1884); „D’ale Car
navalului" (1885) și „Năpasta” (1890), 
iar scriitorul desfășurase o intensă 
activitate publicistică, colaborînd. în
temeind și conducînd reviste și ziare, 
sau dovedind o mare pricepere profesio
nală, ca director al Teatrului Național 
(iulie 1838 — mai 1889) și cronicar drama
tic — mentalitatea obtuză a timpului, 
sintetizată in persoana secretarului ge
neral al Academiei, in același timp și 
șef al partidului liberal, ministru șl 
prim ministru in atitea rlnduri, ii re
fuza lauruL .

Astfel de întîmplări, ce țin nu nu
mai de biografia scriitorului, dar și 
de atmosfera intelectuală și morală 
a epocii, au sfirșit prin a determina 
pe Ion Luca Caragiale să aleagă exi
lul voluntar, înlesnit de o binecuvân
tată conjunctură succesorală. Cei opt 
ani petrecuți la Berlin, cu dese raite 
la concertele din Leipzig și alte pro
menade occidentale, i-au fost cu ose
bire prielnici. Bogata corespondență 
ce întreține cu cei din țară, îndeosebi 
cu prietenii literari Dobrogeanu Ghe- 
rea, Delavrancea, Vlahuță, orientarea 
prozei sale de pină atunci, cînd dra
matizată („O făclie de Paști, 1889), 
cînd de atmosferă și magie („La ha
nul lui Minjoală" — 1899), cînd instan
tanee și de scurt metraj ca în „Mo
mente" (1901) către povestirea cu iz și 
contur oriental, ca atunci cînd publică 
atit de originala localizare a lui „Bel- 
phagor" de Machiavelli, în savuroasa 
povestire „Kir lanulea" din 1909, sint 
tot atitea dovezi ale acestui ultim răs
timp fericit din viața scriitorului. 
Insă, la fel cu marii exilați ai trecu
tului, un Dante, un Victor Hugo, un 
Heine, un Herzen, pentru a nu mai 
vorbi de generația revoluționarilor ro- 
mini exilați după 1848, în frunte cu 
Nicolae Bălcescu, Caragiale nu numai 
că a dus dorul patriei sale, dar a și ur
mărit, cu așcuțită atenție. întreaga 
desfășurare a vieții culturale și poli
tice din țară. Și faptul s-a verificat 
mai cu seamă cu prilejul răscoalelor 
țărănești din 1907, care cuprinseseră 
întreaga țară, care au fost atit de singe- 
ros reprimate și care i-au smuls sur
ghiunitului de la Berlin acel viguros 
rechizitoriu : „1907. Din primăvară pî
nă in toamnă", atestatul cel mai in
discutabil al patriotismului lui Ca
ragiale, deoarece sfîșie măștile și taie 
în carne vie, cu brutalitatea chirur
gului chemat în minutul din urmă. 
Lungile sale epistole către Gherea și 
Delavrancea dau pe față un Caragiale 
prin excelență revoluționar, condam- 
nind legalismul „socialismului" vremii 
și revoluțiile ă l’amiable, aplaudînd 
revoluția rusă din 1905, acest preludiu 
al Marii Revoluții din Octombrie și

PERPESSICIUS

(Continuare tn pag. 6)

SIMBATA. Spectacol de gală la operă cu „Scrisoarea 
pierdută". Conducerea partidului și statului, citeva sute 
de oameni in loji și la parter reprezentind o tară 
intreaga, delegați, musafiri de peste hotare reprezentind 
parcă o lume intreagă. Emoție, amintiri despre text și 
actori de-a lungul anilor, senzația unică a intilnirii cu ge
niul care a ihvins vremea — acest critic nemaleabil. 
Aplauze, aplauze la capodoperă, aplauze la trăinicia cu
vintelor rostite de actori in numele lui Caragiale.

Afară, cind s-au aprins luminile de marmură galbenă 
ale Operei, o mie de oameni cu vorbele scriitorului in 
conștiință, căutau parcă, dorind să-i tntilnească umbra, 
plimbindu-se nervos pe alei ca la spaima sfintă a „pre
mierei" : Nu era... Plecase prea devreme.

...A fost insă — mai de mult in fata Teatrului. A fost 
la premiera „Nopții furtunoase" și l-au așteptat in stradă 
să-l huiduie și să-l plesnească in creștet cu ciomagul 
cițiva, reprezentind „garda civică" a lui Titircă-inimi 
rea, Titircă-lume rea. v

DUMINICA. Deschiderea expoziției Caragiale la „Casa 
Scinteii". Public mult, radio, presă, televiziunea azvlrlind 
lumini albe asupra fotografiilor expuse acolo. In cel mai 
de seamă palat al Bucure știului era poftit, găzduit și salu
tat cu adine respect chipul — in citeva sute de fotografii 
și panouri întipărit — al dramaturgului. Ochit bătuți de 
tristețe mascată, fruntea încărcată de ginduri despre 
viață, mina chinuită de truda pe hirtie, găseau — prin 
mijlocirea amintirii — găzduire in cel mai vast și monu
mental palat al Bucureștiului.

Evoluție-
Imaginea locuiește bine.
...Trupul viu a dus-o ceva mai prost. Ochii — fugeau 

in căutarea unei locuințe plătibile... după bugetul — a- 
tunci cînd era, — al unui funcționar la regie. Fruntea 
cădea grea de osteneală pe masa redacției sleită in cău
tarea unui final de articol „la zi“ retribuit de conserva
tori mai mizer decit liberalii și viceversa. Mina alerga 
penibil pe o foaie, rugind debitorii, precum amicul 
Missir, să-i restituie urgent niște poli intru plata chiriei 
și scăparea de la evacuare.

LUNI. Ședința festivă a Academiei și Uniunii Scriitori
lor. Dar, în chip surprinzător, lucrările nu s-au desfășurat, 
cum s-ar fi cuvenit normal, in sala Academiei de ne 
calea Victoriei ci la Radioteleviziune. Dincolo nu era 
loc. Nu era lAc destul pei.tru publicul dor'nic să asculte 
cuvintele despre Caragiale. rostite de ambasadorii cul
turii noastre și ai citorva continente. Nu era loc destul 
pentru cuprinderea admirației. Respectul depășește ca
pacitatea sălii.

—Nu se aflase loc nici mai demult, pe la 1900 și, sau 
fără ceva, in incinta din Calea Victoriei. Nu era loc — 
însă — pentru Caragiale, fotoliile ocupate de Sturd-a 
și alte valori a căror operă nu o imțelepem astăzi din 
numeroase motive, și in deosebi din pricină că respec
tivii n-au scris nimic. Scaunele erau rezervate oațaren- 
cilor culturali, geniul ședea in picioare.

AL. MiRODAN
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!n cadru! manifeste- c- ea-iK-rie r>x-«e—s-ifS • 90 de eni de !a 
moartea lui I. L. Caragiale a avvl toc, luni 4 Janie 1962, In tludinel de 
concerte al Redioteleviziunii, sesiunea iesfiv* a Academiei IL f. Romine, 
ți a Uniunii Scriitorilor.

La sesiune au participat membri ai C.C. al F-MJU. -eo*ere-'‘ -■ • 
conducerii Ministerului lnv*|*ii»>ialutMi ți Culturii, ai unor institut™ cen
trale ți organizații obs*e<‘ academ'cien sc- to< s' oamen de cu tură. 
A fost de fată și Ecate- na Caragia e-Logadi, fiica ma-elui scriitor.

Ca invitați la manifestările organizate cu prilejul comemorării lui 
Caragiale, au participat, de asemenea, numeroși oaspeți de pesle 
hotare.

Sesiunea a fost deschisă de acad. Athanase Joja, președintele 
Academiei R.P. Romine.

Au prezentat comunicări acad. George Călinescu, directorul Insti
tutului de Istorie literară și folclor, acad. Tudor Vianu, criticul Paul 
Georgescu, redactor șef-adjunct la revista „Viața romînească" și artis
tul poporului Radu Beligan.

Au luat cuvîntul, de asemenea, invitații străini : Roger Bodard, 
membru al Academiei de limbă și literatură din Belgia, dramaturgul 
Orlin Vasiliev din R. P. Bulgaria, regizorul Daynanda Gunawardena 
din Ceylon, dramaturgul Cen Bei-cen, secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Chineză, Sakari Puruunen, directorul Teatrului popular din 
Helsinki, Hans Pfeiffer, membru al conducerii Uniunii Scriitorilor din 
R. D. Germană, acad. Spiros Melas din Grecia, poetul Vasko 
Popa din R. P. F. Iugoslavia, regizorul Emil Chaberski din 
din R. P. Polonă, scriitorul Nazim Hikmet, membru al Con
siliului Mondial al Păcii, I. A. Zavadski, prim-regizor al Teatrului 
„Mossoviet", artist al poporului al U.R.S.S. și dramaturgul Mesterhăzy 
Lajos, membru al conducerii Uniunii Scriitorilor din R. P. Ungară.

Comunicările și cuvîntul oaspeților străini au fost ascultate cu viu 
interes și subliniate prin puternice aplauze.

în cuvîntul de încheiere acad. Athanase Joja mulțumind vorbi
torilor, a relevat însemnătatea sesiunii consacrate celei de a 50-a 
comemorări a morții lui I.L. Caragiale, și desfășurată sub semnul 
umanismului socialist, al prieteniei între popoare și al păcii.

Publicăm mai jos, textul prescurtat al comunicărilor ținute și al 
discursurilor oaspeților de peste hotare.

D.

Cuvîntul academicianului

ATHANASE JOJA
președintele Academiei R. P. Romîne

Arătînd că opera lui Caragiale este 
o expresie strălucită a realismului cri
tic așa cum a fost definit acesta în es
tetica marxistă, acad. Athanase Joja 
a spus :

„Caragiale stă alături de marii cla
sici ai comediei universale prin mă
iestria cu care zugrăvește caractere 
și împrejurări tipice ale societății în 
care a trăit, prin inventivitatea și in
geniozitatea sa dramatică, prin verva 
sa inepuizabilă, prin comicul situații
lor, prin expresivitatea dialogurilor, 
prin excepționala preciziune a limbii, 
prin judecata aspră care se desprinde, 
cu o forță irezistibilă, din însăși des
fășurarea acțiunii, asupra burghezo- 
moșierimii din Romînia.

Comediile, schițele, nuvelele și arti
colele lui Caragiale înfățișează nu un 
artist care se amuză gratuit, nu un 
sceptic, nu un nihilist intelectual, nu 
un zeflemist care-și bate joc de toți și 
de toate, așa cum au încercat să-l 
prezinte criticii exponenți ai ideologiei 
burgheze.

Opera lui Caragiale nu e un sim
plu passatempo — și nici burghezia 
nu a consideraf-o astfel. Dacă ar fi 
considerat-o astfel, avind în vedere 
talentul strălucit al lui Caragiale, Mi- 
tiță Sturdza nu i-ar fi refuzat, de 
două ori, un fotoliu academic, decla- 
rînd, cu imensă meschinărie, dar, în 
fond, cu perspicacitate de clasă, că 
I. L. Caragiale «vine de ne arată so
cietatea romînească ca tipul unei so
cietăți corupte, fără nici o tendință 
morală și înaltă», sau cum spune 
Trahanache: «fără de prințipuri». Rî- 
sul nimicitor al lui Caragiale a de
mascat pretențiile burgheziei și moșie- 
rimii de a părea altceva dei it ceea ce 
era. Caragiale a arătat, cu genială 
&ătrundere. în ..Scrisoarea pierdută",
i pamfletul ,1907“, ia admirabile 

schițe și momente. împletirea intere
selor burgheze și moșierești, natura 
reală a așa-zisu.'ui «sistem electoral 
reprezentativ». El a demonstrat cum 
acest sistem făcea să se ridice la, 
cîrma țării indivizi ca Agamiță Dac- 
danache, mai imbecil decit Farfuridi 
și mai necinstit decit Cațavencu, cum 
adversitățile politice dintre reprezen
tanții diverselor partide ale claselor 
siăpinitoare se reduc, în ultimă in
stanță, la aranjamente personale și .1

Cuvîntul academicianului
GEORGE CĂLINESCU

Pornind de la analiza modului cum 
schițe ca ,,DI. Goe" și „Vizită" re
flectă metodele de educație aplicate in 
școala și în familia burgheză, acad. 
G. Călinescu a scos în evidență cîteva 
trăsături specifice mentalității de clasă 
a burghezo-moșierimii romînești.

„Deșteptăciunea, care ar trebui să 
fie capacitatea sporită prin exercițiu 
de a stabili raporturi necesare intre 
fenomene, ascuțimea cerebrală a omu
lui de știință, teoretică și aplicată, 
este pentru această lume darul 
de a „traduce" sau intimida pe alții 
prin seducțiile copilăriei și ale im- 
pertinenții și prin ascendentul social. 
In general, examenele le dau părinții 
problema desăvîrșirii inte'ectuale in 
sine e fără interes. Nicu Postola- 
che, moșier și senator, profesează 
teoretic ideile cele mai rectilinii : 
„Cred că a venit momentul ca mai 
ales în școli, de la care depinde vi
forul națiunii noastre, noi romînii să 
încetăm odată cu nenorocita sistemă 
a favoritismului..."

Și totuși recomandă indulgențe" 
profesorului pe nepotul său, sub moți» 

interese de grupuri și se termină după 
formula «pupat toți p’ața Endepen- 
derrtî».

Rise", lui Caragiale e o prefîg-j-are 
a veraici-ola: istoriei. e un ria de ani
hilare morală a unei clase corupte, un 
ris necruțător, e răzbunarea unui po
por inteligent și talentat, dar oprimat, 
subalimentat și menținut in întuneric, 
e răzbunarea unui popor care a văzut 
murind în neagră mizerie pe cei mai 
buni fii ai săi — un Bălcescu sau 
Eminescu.

Hohotul batjocoritor marchează aici 
o despărțire de trecut. «Istoria, spune 
Marx, acționează temeinic și trece prin 
numeroase faze cînd înmormîntează o 
formă de viață veche. Cea din urmă 
fază a unei forme istorice este come
dia ei. De ce se petrec astfel lucru
rile in istorie ? Pentru ca omenirea 
să se despartă cu voioșie de trecut». 
(K. Marx, F. Engels. Despre artă și 
literatură, p. 133. Editura Politică, 
1953). Ca și risul lui Aristofan, ai 
lui Plant, al lui Rabelais, al lui Mo- 
liere, Gogol, Cehov sau Âlark Twain, 
rîsul Im Caragiale e sentința severă 
a rațiunii, a optimismului, a încre
derii în oameni împotriva nedreptelor 
rînduiri, împotriva mistificărilor, turpi
tudinilor, deformărilor morale prin care 
istoria omenirii a trebuit să treacă, 
pentru ca finalmente, să se zămisleas
că o societate dreaptă, în care să se 
poată realiza, cum spunea Marx, omul 
total, omul integral dezvoltat intr-o so
cietate în care integralitatea mijloa
celor materiale și spirituale sint puse 
la indemina celor ce muncesc. (...)

După 23 August 1944, operele lui 
Caragiale și in special „O scrisoare 
pierdută", „O noapte furtunoasă", 
„Dale carnavalului", precum și „Nă
pasta", drama de înaltă poezie și de 
profunzime tolstoiană au înregistrat 
pe scenele teatrelor noastre, sute și mii 
de reprezentații. Interpretarea nouă a nă
zuit să restabilească, în toată adînci- 
mea lui, mesajul de raționalitate și op
timism, pe care scriitorul a ținut sâ-1 
transmită urmașilor. (...)

Regimul democrat popular a pus pe 
Caragiale pe piedestalul care i se cu
venea".

In încheiere vorbitorul a arătat că 
prețuirea de care se bucură creația 
literară a lui I. L. Caragia e „exprimă 
linia iermă și consecventă a statului 
socialist pentru punerea in valoare a 
bogatelor noastre tradiții naționa e in 
artă și ia știință".

că e timid și că a fost „cam bolnav" : 
„A trebuit să-i scoatem o măsea". 
Cum nimeni nu pcate cere scuze pos
terității cu certificat stomatologic de 
a nu fi descoperit o lege fundamentală 
a universului. Newton nu era de aș
teptat în ia— a senatorului Postola- 
che.

între justiția fâ-S prestigiu și po 
porul sceptic față de ea — spune Ca- 
rag’ale —se răsfață ..formidabila și ex
cesiv numeroasa clasă a avocațîlor — 
cea mai prosperă in Romînia după a 
arendașilor mari". ,.Școa ele sint mai 
mult fabrici de tuncționari.de salariați 
publici și de avocat: — o pletoră de 
semidocți, fără caractere, fără omenie, 
adevărați cavaleri de industrie inte
lectuală, cărora le trebuiesc ntimai- 
decît onoruri cit de muie fără nici un 
merit și cîștig cit de mare, fără multă 
osteneală. Aceste fabrici alimentează 
oligarhia ce stăpînește exclusiv țara 
romînească". Intelectualul produs in 
astfel de condiții de efort minim nu 
este ceea ce înțelegem azi prin acest 
cuvînt. Uneori este, după Caragiale. 
omul „cart disprețuiește orice ocupa

ție de imedtată utilitate ți pentru el 
și pentru lume".

Cmd avem de-a face cu oameni de 
treabă, efectul superficialității instruc
ției se constată in lipsa de perseve
rență intelectuală, ca in cazul Ini 
Costică cel cu exclamații s’ereotip» 
(Ei aș! Parol! Ce! Ești copil!) care 
a renunțat de a-și mai susține licența 
în drept spre a se consacra. împreună 
cu un unchi, în creerul munților, agri
culturii de fin și de prune și care 
trăiește într-o continuă zăpăceală și 
euforie de origine spirituoasă. (...)

Caragiale a îngroșat, nu doar spre 
a se amuza. Sub aparenta bufo
nerie se ascunde o opinie critică foarte 
dură asupra rangurilor nobiliare ale 
oligarhiei romîne, mutabile și de per 
petuă premeneală „accesibi'ă, zice 
scriitorul, oricui prin nemereală, în
drăzneală, lipsă de orice scrupule, prin 
salt social oricît de enorm de la u 
generație la alta (...)“

Frigiditatea burghezo-mo;șerimii pen
tru ideile generale lasă friu slobod 
egoismului. Clamoarea verbală indică 
o adversitate de moment, căreia îi 
urmează îndată pactizarea cu inami
cul dacă interesele personale cer. Ca
racterele așa-zise „de bronz" șantajea
ză partidul, partidele își dau mina 
cînd primejdia amenință clasa lor dis
tribuită. bipolar, în tabere teatral com
batante (_.)

Balzac, cu tendința lui de a pune 
energii titanice in burghezii săi vi- 
sînd nebune ascensiuni, era obse
dat de probema geniului „Le 
genie, zisese Buffon, e'est la patience". 
Rabourdin din Les employes <i pro
pune să ajungă, prin răbdare și m.peace 
oneste, pe treapta de sus a adm ’• Isi-a- 
ției. acolo, unde înaltul funcționar de 
stat se diferențiază complet de amplo
iat. Lungile sale sforțări se termină în 
stil sublim cu demisia și moartea. 
Eleutheriu Popescu e impacient Onest, 
dar fără vocația marilor campanii, nu 
vede scăparea decit in noroc, șuieri" i 
totodată de obsesia piezei rele. Exalta
rea la știrea ciștigării celor două lozuri 
mari la două loterii, iritația cînd pier
de biletele, demisia țanțoșă cind ie re
găsește. incoerența demențială ai'.ind 
că lozurile sint cîștigătoare însă— vice
versa. dau lui Caragiale prilej să scrie 
cea mai profundă analiză a supliciului 
prin trecere de la disperare ia spera"ță 
și inapoi, intr-o nuvelă care, sub apa
rențe parodice, este o dramă dureroasa. 
Or.’ce-ar spune esteticienii, nu există 
în artă sublim și grotesc printre care 
să fie nevoie să te strecori abil cind nu 
poți renunța la hohote pentru extaz. 
Există numai adevărul totdeauna serios 
al vieții în care lacrimile rîsului se 
amestecă cu ale plînsului. Caragiale e 
scriitorul cel mai grav din literatura 
rortrină.

Nefamiliartrl cu rîsul enigmatic al Iui 
Caragiale poate crede că el ironiza 
poporul, mișcările de masă. Iși bă’.ea 
joc „nu de popor, vai de capul lui", 
ci de poppor, bobbor. de demago
gia partidelor istorice. Este in concep
ția lui politică o anume nuanță evolu
ționistă, deși intrucît admitea că acțiu
nile de masă răspund unei legi istorice, 
recunoștea implicit lupta de clasă între 
masa poporului și clasele stăpînitoare 
„despărțite, zicea, printr-o prăpastie de 
interese și de sentimente". Cit despre 
revoluția burgheză de la 1818, se uimea 
de cariera în sens oligarhic făcută de 
cei care jurau in numele ei : ....uita-
ți-vă ce găteli mirifice, ce giuvaericale 
srinteietoare, ce lux princiar, ce somp
tuoase palatiiri, ce oteluri aristocratice! 
— toate răsărite în cîțiva ani, ca prin 
farmec, în mijlocul unui popor emina
mente agricol, care in loc să prospere 
și el în acest timp, a dat mereu înapoi". 
Scriitorul face o critică necruțătoare 
mentalității mercantile (...) Nea Niță. 
negustor, aflîndu-se intr-o secțiune * 
conspirației pentru detronarea lui Alex 

I. Cuza, găsește de cuviință a se jertfi 
pentru patrie cu cinci galbeni in mă
runțiș. Insă pretinde „fitanție".

Libertățile publice ? Prilej de ver- 
b gerațîe. Alegătorii; clienți ai parti- 
de-or. așteaptă „b.agosloxw.a* facțiunii 
ia putere care’ și ea transige ocult »> 
opoziția. De aceea Caragiale se apără 
cu umor contra amenințărilor cu 
suprimarea Moftului Romin : „Unde 
mai pui... că mai totdeauna vom fi de 
principiul că cu guvernul s-o lăsăm 
mai domol decit cu opoziția".

După ce a caracterizat psihologia 
eroilor prozei caragialiene, G. Călinescu 
a trecut la analiza personajelor care 
populează piesele scriitorului. Cațaven
cu din O scrisoare pierdută, plastograf 
și șantajist, — a spus el — profesează 
în opoziție un progresism tonifruant, 
denumind pretutindeni crime : „Ajutor I 
Săriți I Mă omoară vampirul I prefectul 
asasin !“ Victima și ucigașul se împacă 
nu in „piața endependenți" ci la ale
geri, cu iertarea unei abateri de la co
dul portal și promisiunea unei ulterioare 
puneri a candidaturii pe lista parti
dului asasinilor. Farfuridi, avocat, 
admiie trădarea dacă „o cer interesele 
partidului", adică ale castei. Pristanda, 
polițaiul, ca slujbaș „cu famelie mare 
si renumerație după buget mică coane 
Fănică" este în mod fatal bipolar. 
G'tește ca evanghelia și gazeta lui Ca
țavencu, pe care totuși îl umflă pe sus 
ci: 1 poruncesc stilpii guvernului. Slu
jind partidul de la putere, are „altele 
in «taler*. Farfuridi trimite curajos pro
teste telegrafice sub anonimat. Cetă
țeanul turmentat întreabă pe oamenii 
puterii cu cine să voteze. Oricît de sim
patic, el nu e poporul al cărui glas 
nu răsună acolo, ci clientul politic 
al lui Trahanache cu care a luat parte 
la actul de la II februarie. întrînd in 
pd’ticâ șj deverird negustor și „spro- 
pîtai*. Agarrrta Dandanacbe, om cu 
ideația scăzuta. aproape nn red 's mii»- 
:»1. se alege ax prin șa—aj si n-are 
alt titlu decit „eu_ care familia mea 
de la patuzsopt in cameră", incoherent» 
ideologică a oratorilor și ntsîneerî’a- 
tea stat bătătoare Ia odă. După Jcrâi 
DumLirache, dseresieg'j. elita societății 
e formata dia negustori. .Xmpsoiațu 
fără para chScsară :n pongi. mațee- 
fripte, iăcind srirța-snrt* pe hirtitț, 
stau pe treapta cea mii joasă. Un 
astfel de individ pare Rcă Venta-n»- 
no, arhivar la o judecătorie de ocol 
și „studiile* ia drept. Lucrurile se 
schimbă cind af lă că e publicist. cola
borator ia „Vocea Patriotului Naționa
le*. Articolul acestuia, in lectura s;a- 
bisită a ipistatuita Ip’tgescu ii pricU 
nuește un respect religios, incwind 
pot pentru ca să ric. prima emoție lite
rară a berrretisetu. ui. E vorba acoio 
de „Democrat.’unea rrma.-s a cărei țin
tă este de a persuada, câ nimeni nu 
trebuie a manca (adică a lipsi. — 
manquer) de la datoriile ce ne mpun 
solemna minte pactul noatru fundamen
tale, sinta Constit-tune". Lui Jupin Du- 
milrache textul i se pare „scris adine" 
Tot ce este lexical -sescTrabi e inter
pretat de cei doi n favoarea lor: 
„bate in ciocoi, unde mănincă sudoarea 
poporului suveran*. Bogstul chereste
giu crede a fi prim de la revoluție 
suveranitatea. Ideea u"e’ a arde cw 
Venturiano prin cumnată-sa ii umple 
de îneîntare. Intr-an nrolect de piesă 
la o etapă mai nouă agraro-industrială, 
Titircă, mare agricultor, mare pro
prietar, capitalist puternic. petrolist, 
avea să fie la 70 de ani senator guver
namental, iar Rică Venturiano, direc- 
tor-proprietar al „Alarmei", avocat 
publicist deputat de opoziție, mare 
proprietar, în vreme ce Nae Ipingeșcu 
ar fi fost prefect proprie-ar, petrolist. 
Spiridon, băiatul luat pe p-icooseală și 
foarte maltratat devenea deputat doc
tor in drept din Liege, automobilist. =r 
soția sa cu fumuri aristocratice ar ti 
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Caragiale studia serios metamorfozele 
așa-zisului „popor" burghez în oligar
hia capitalist-moșierească.

Eroii caragialieni sint, în linii su
mare, potrivit diferențelor de ritm dia
lectic, burghezii lui Balzac, de la am
ploiat la prefect, deputat, ministru, cu 
parventismul, snobismul, minus spe
culația colosală, eroicul și pot să zic 
stendhalismul acelora". Stabilind o pa
ralelă între Caragiale și Monnier, crea
torul lisi.M. Proudhomme, vorbitorul a 
precizat:

„Monnier era un umorist. Caragiale 
este un clasic universal.

O rezonanță prelungă arată că 
monstruosul unei epoci a fost turnat 
în bronz. Toți cei care au caragia- 
lizat, au copiat formal procedeele, 
scoțind efecte facile. Le lipsește gîn- 
dul, gravitatea în veselie. Caragiale 
este un contemporan vibrant, cu o con
cepție despre viață, om și destinele 
lui, meditafix' cînd rîde ca ALoliere si 
Gogol, x’ast filozof în diatribe ca Vol
taire, cu a cărui fizionomie „rlcaneuse" 
fața sa crispată de inteligență ți 
emoții înalte se asemăna. Cîteodată, 
spre a stimula gîndirea umanistică 
reduce eroul sub linia umanității, 1* 
acțiunea mecanică de a devora. U’n 
Agamiță e fioros ca lăcusta, ca musca 
mărite la proporțiile unui monument 
asiat. (...) ,

Risul adine este o formă a criticii 
constructive. Pe drept cuvînt ma
rele comediograf se speria de de- 
cepționiști și de neîncrezători în 
puterile poporului. „Să se pearză 
neamul rominesc? — Auzi dumneata!.,.“ 
El punea mai presus fapta și în ma
terie culturală nu era prea îngrijorat 
că high-l::e-ul nu citea decit cărți 
străine și că studențimea atrasă în 
luptele electorale rămînea cam indi- 
ferentă față de cutări scriitori ai epocii, 
în timp ce alte națiuni produc, glumea 
ei. un singur talent la o sută de naș
teri. no: din contră avem norocirea 
unui singur om fără talent la suta 
«tatistxta. Ax'em mai multi scriitori 
decit cititori. Caragiale salută răspin- 
4irea gustului de cilii în păturile acti
ve și producătoare mai aproape de 
popor, muncitori, mici agricultori, 
funcționări comerciali, institutori, tine
rime feminină cu tă din clasele mfjlocii. 
Sta» crisparea sarcastică pentru unii 
a feței sale se ascundea un optimism 
rabatt.

Scriitorul făcea. în cei din urmă 
ani ai viețiL profesa de credință Eau- 
bertiene asupra meșteșugului artistic, 
vorbind de melodia frazai, de ritmul 
vorbelor, de perietură. de scăldarea în 
ÎDuCtC ape a unei scrieri. „Cuvîntul. 
dragii mei — zicea — nu poate avea 
de< it un loc inir-o frază". Făcea apoi 
teoria vocației in general sau pentru 
un gen ori altul. Pe unul ii „prinde" 
ceea ce pe altul nu. Estetism, forma
lism ? Nicidecum, ci preocuparea de 
măiestrie foarte la ordinea zilei pentru 
tînărul scriitor socialist. Ficțiunile lui 
Caragiale fiind strict adevărate sub 
speța universalului și a momentului 
contemporan din care a fost scoasă 
generalizarea, se punea artistului do.ir 
chestiunea de a nu spune mai mult 
decît tot. Nu există decît un itinerar 
grafic pentru a executa un cerc, orice 
deviație scandalizează spiritul. Cara- 
giale este, în literatura romînă, unicul 
geometru. Nu văd altă posibilitate de 
a spune „curat murdar". Aici stă 
măiestria sa fără pereche. Aici cine-l 
va ajunge se va desprinde din viața 
cea diurnă și va intra în empireu.

Formă și conținut fiind unul și 
același obiect, se preocupa doar de 
a înlătura orice depozit străin, a da

Cuvîntul academicianului
TUDOR VIANU

In comjnicsrea sa, „Carag’aie în 
literatura universală*, academicianul 
Tudor Vianu a spus :

„Împlinirea unei jumătăți de secol 
de la trecerea lui Caragiale peste pra
gul din urmă al vieții lui, găsește re
putația acestui scriitor într-un punct 
foarte înaintat al creșterii ei. Desigur, 
Caragiale n-a fost un autor nerecu
noscut de contemporani. Dar alături 
de omagiul public, prin care operele 
lui trebuiau readuse pe scenă și în 
edițiile succesive ale tipăririi lor, ală
turi chiar de popularitatea caracteru
lui atît de original a] omului, în ju
rul căruia circula știrea transmisă din 
gură in gură, și legenda țesea voalul 
ei subțire și înșelător, alături de atitea 
semne ale atenției generale, ale inte
resului și ale admirației, s-a menținut 
tot timpul ostilitatea oficială, astfel 
îneît marele scriitor a fost lipsit nu 
numai de orice recunoaștere din par
tea forurilor orînduirii de altădată, dar 
chiar de posibilitatea de a trăi în țara 
lui. Caragiale știa bine ce anume dă
duse literaturii și poporului romînesc 
în aspirația lui de a se cunoaște pe 
sine și de a scoate, prin înțelegerea 
limpede a încercărilor lui, energia de 
a se reculege și de a se înălța.

In timp ce se stabilește cu drepturi 
atît de solide reputația lui, iar orin- 
duirea de astăzi îi acordă recunoaș
terea de care l-a lipsit orînduirea din 
trecut, s-a petrecut și un alt fenomen 
vrednic în toate felurile a fi meditat, 
pentru că deschide un orizont pentru 
întreaga literatură romînă. Reputația 

Caragiale s-a revărsat dincolo de 
gra.- țele țării, atingind puncte înde
părtate ale lumii. Numele lui este pe 
cale a deveni acel al unui clasic al 
E’.eraturii universale.

In continuare acad. Tudor Vianu s-a 
oc_pat de istoricul procesului de di- 
fuzare a culturii romîne peste hotare, 
scoțind in relief faptul că în anii 
noștri se constată un progres consi
derabil pe acest tărîm.

„Pe calea legăturilor dintre țările 
soriariste. care înglobează astăzi o 
treime din populația p&nintta'ji, se 
deschid libere căile de propagare ale 
culturii romînești și de ac.-,Io înainte, 
prin unde concentrice, pe întreaga su
prafață a globului. Politica de coexis
tență pașnică și de :r-țe!ecere intre 
popoare a statului nostru, deschlztn- 
du-se cu bucurie tuturor valorilor de 
seamă apărute pe alte tărimurî, în
țelege să le înfățișeze ->e are e răsă
rite printre noi. Cred că nu exista o 
sarcină mai înaltă, mai atrăgătoare ți 
mai utilă pentru filoiogE. crite ” și 
istoricii noștri, deci: aceea de a v Veri
fica din nou întregul cuprins ai cul
turii naționale pentru a extrage și a- 
răta tot ce oferă creația nomLiească 
spre înălțarea omului și progresul so
cietății. *

Astfel de lucrări sint in cc-s. Stu
diul culturii naționale in genere ti al 
literaturii in spec:al, in cadrul lor u- 
niversaL fac parte dintre exigențele 
metodei moderne de cercetare. Dar in 
timp ce noi înșine începem a studia 
operele scriitorilor rorr.:ni d’n punctul 
de vedere a! influențelor primite și e-

Cuvîntul criticului
PAUL GEORGESCU

In expunerea se. „Caragiale și :’~- 
pui nostau". Paul Gecrge^'u a relie
fat semnificația aciuata 3 cr»?rei —zre- 
lui scriitor, îftstfnn&iitci pentru 

ta o parte zgura, știind că neantul di 
poate fi pilit.

Nurnai în acest sens se poate încă 
vorbi de puritatea rîsului caragialian. 
Acea vis comica rămîne artisticește 
indemonstrabilă și inefabilă ca și u- 
morul rossinian. Adevărurile, spuse de 
el astfel, sînt eterne și suave, în vreme 
ce, spuse de alții altfel, sînt confuze și 
triviale. Caragiale avea dreptate cînd 
vorbea de muzica frazei. Teatrul lui e 
plin de ecouri memorabile ce au asupra 
spectatorului care le știe pe dinafară, 
efectul pe care melodia operei italiene 
o are asupra publicului. Cînd Tipătes- 
cn zice pe scenă: „...dacă nu curge, 
pică... Ias’că știm noii" îți vine să 
strigi din stal în numele lui Prisanda 1 
„Știți I Cum să nu știți, coane Fănică, 
să trăiți!“. Așa precum mîna pierdută 
e de prisos Venerei din Millo, cu toate 
că cineva pretindea a o fi găsit, orice 
adaos la acest ecou așa de profund 
uman, este insuportabil și actorul are 
un concurent primejdios în spectator 
care mental poate să intoneze mai just", 
în continuare acad. G. Călinescu a 
arătat inconsistența teoriilor unor cri
tici sceptici care au pus sub semnul 
întrebării perenitatea teatrului lui Cv 
ragîale.

„Cred că ar fi fără folos a argumenta 
Valoarea de dimensiune aristofanescă 
a operei lui Caragiale. E vie, înțeleasă 
pretutindeni. Multe scrieri de spirit 
sînt mulaje, aceasta e viața însăși".

Evocînd momente din viața zbuciu
mată a marelui scriitor, acad. G. Căli1 
nescu a spus în încheiere: „A dus o 
existență de incertitudini, n-a fost pre
miat de Academia Romînă, deputat 
n-a izbutit să ajungă...

Opera sa a fost considerată vulgară; 
și în afară de generalitățile lui Maio- 
rescu și cîtex-a opinii pătrunzătoare ale 
lui Dobrogeanu-Gherea nu s-a seri» 
mai nimic despre ea în timpul vieții 
sale, nici atît cît azi într-un an des
pre un începător. Abia noi, în nume!» 
oamenilor muncii materiale și cultu
rale, călăuziți de PartiduL Muncitoresc 
Romin facem dreptate acestui imortal 
creator, puriînd pe fruntea sa cununa 
de laur.

In 1852, satul Mărgineni, acuni 
I. L. Caragiale, trebuie să fi fost mi
zerabil. Azi are școală nouă, blocuri 
pentru locuințe, sală de spectacol, fa
brică de mobiie. Intr-o casă din chiar 
curtea cu nr. 449 în care s-a născut 
scriitorul, este un televizor. Cetățeanul 
din fostul Haimanale poate asculta șî 
privi cu mindrie opera copilului genial 
care a zburdat pe acea uliță.

Caragiale și-a început odată o cu- 
vîntare politică printr-un fel de apolog. 
Un tînăr, trudit de drum lung, poposea 
lingă un izvor și ațipea pe cînd soare
le asfințea îndărătul unei păduri secu
lare. A doua zi, în locul codrului stră
lucea un oraș grandios cu palate, tur
nuri, cupole, viaducturi. Tînărul se privi 
în apă și se văzu bătrîn. Astfel, Zicea 
scriitorul, contemporanii săi care trăi
seră peste cincizeci de ani se găseau 
încremeniți în fața civilizației romîne. 
Nu-i de tăgăduit, a fost un fel de oraș 
lingă izvor, cu cîteva ziduri preten
țioase pentru cei puțini și mii de cocioa
be pehtru mulțime. Dar Romînia cea 
măreață cu palate, cupole, turnuri, ba
raje, uzine pentru tot poporul abia 
acum se află înaintea noastră în per
petuă creștere iar constructorul ei este 
clasa muncitoare".

> ,

manate de ele și în originalitatea lor, 
devenită mai evidentă prin comparația 
literaturilor, străinătatea se deschide 
din ce în ce mai larg acțiunii acestor 
opere. Restrîngîndu-ne numai la Cara
giale putem arăta că operele lui dra
matice și narative sînt traduse astăzi 
în douăzeci șî cinci de limbi. (...).

Piesele lui au fost jucate în afara 
granițelor țării, după 1949, în două
zeci și opt de țări, pe'patruzeci și nouă 
de scene. Este limpede deci că difu
zarea mondială a operii lui Caragiale 
este un rezultat al politicii de cultură 
a statului socialist, dar și al interesu
lui pe care această operă j-a trezit in 
publicul alitor țări. Ne putem întreba 
deci ce explică acest interes, cum a 
apărut proza și teatrul lui Caragiale 
spectatorilor și cititorilor atîtor limbi, 
care este locul lor în literatura lumii ?

Caragiale este un scriitor al realis
mului critic mondial. Tematic'a lui 
rezultă din satira orînduirii burgheze, 
un regim a cărui generalizare în re
giuni foarte întinse ale lumii, explică 
in primul rînd interesul ce i s-a ară
tat. Revoluția populară a eliminat, în 
țara noastră, acest regim, astfel îneît 
Caragiale este pentru noi, în formele 
atît de perfecte, de-a pururi valabile 
ale artei sale, un martor al trecutului 
și un temei al luptelor pe care a tre
buit să le purtăm pentru a ne ridica 
deasupra înjosirilor de altă dată. A 
dispărut ipocrizia și corupția vechiu
lui regim, ușurătatea și lipsa de cul
tură atît de generală altădată, un a- 
numit fel de a vorbi, o frazeologie 
seacă și semidoctă ; cetățeanul nu mai 
este martorul perplex și abrutizat al 
vieții politice din jurul său. Lăsindu-ne 
zguduiți de rîsul provocat de opera 
lui Caragiale, înțelegem mai bine ce 
forme a dat regimul burghez socie
tății noastre și ce anume a trebuit să 
fie demascat, pentru a putea fi în
locuit".

Vorbitorul a precizat că opera lui 
Caragiale se integrează în acea parte 
a realismului critic universal, care pe
cetluiește firea și practicile democra
ției burgheze.

„Aces: regim continuă de altfel să 
existe în diferite țări ale lumii și, 
asisrînd la comediile lui Caragiale, 
spectatorii acestor țări recunosc. în ele 
na o mărturie a trecutuui cum este 
cazul pentru noi. ci o imagine a pre- 
zentulu:._ Recurtoscind deci conflicte 
ale sccretâții lor. trecute sau prezente, 
c :’torit ș; spectatorii din alte țări ai 
ocerelcr Carag'a’e. înregistrează, 
in același ftnp. un temperament indi- 
ritjal s- pe acei ai unui om, așa cum 
l-au produs împrejurările proprii țării 
noasțre".

Re»:erind_-se, 'n încheiere, la înalta 
conștiință de artist al lui I. L. Cara
giale; acad. Tudor Vianu a spus:

„Op-t-a toi 2 ră— s deci gravată pe 
tablă de arîtrta. Ș; pe acest artist 
adine și exact, ne acest mare clasic, 
pe acest om 2 noastre și al unei 
părți a Lril. care veselia a fost 
o ră^btnare a durerii, îl prețuim astăzi 
ca pe - reprezentanții noștri
ic tața lumE krtngr.

1
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logic și artistic. „îi recunoaștem lui 
Caragiale nu - imai meritul de a fi lo- 
vît una «au lltă dintre instituțiile orin- 
du!' '"rea crudă ș: nedreaptă», ci mai 
a.M de a ou se îi oprit ia fața ni«i
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■nuia din idolii claselor exploatatoare, 
de a fi izbit în ansamblul acestor in
stituții, adică in «monstruoasa coali
ție», în sistemul capitalist cu tot ceea 
ce acesta presupune în consecințele 
sale dezumanizante, fățarnice, imoralei 
crude, vulgare, ridicole, odioase! Ca- 
ragiale este al nostru, al vremii noas
tre socialiste și aceasta pentru că, de- 
pășindu-și epoca, prin gîndirea sa în
drăzneață, el a pătruns în epoca noas
tră. Caragiale este al nostru, fiindcă 
în tipuri esențiale, fundamentale, a fi
xat pentru eternitate viciile burgheze, 
fiindcă a știut sintetiza cu forța artei 
viciile întregului sistem, alianța bur
gheziei cu moșierimea, alternanța par
tidelor ei dușmane și părtașe. Cara
giale este al timpului nostru, fiindcă, deși 
a înfățișat specificul burgheziei romî- 
nești, capacitatea lui de a surprinde 
esențialul, îi face virulentă și eficace 
satira împotriva parlamentarismului 
fals democratic din statele burgheze, 
demască substratul alianței dintre li
beralism și partidele violent reacționa
re, poartă în lume, — în hlamida ma- 
rei arte — condamnarea categorică, 
a orînduirii burgheze."

In continuare vorbitorul a releva: 
dragostea cu care e înconjurată opera 
marelui scriitor în epoca noastră so
cialistă, citind numeroasele manifestări 
ale înaltei prețuiri de care ea se bucură, 
tirajele uriașe îndată epuizate, impre
sionantul număr al reprezentațiilor 
pieselor sale pe scenele romînești, stu
diile șl articolele în spirit științific des
pre opera lui I. L. Caragiale. Vorbito
rul a arătat cum în lumina estetic:: 
marxist-leniniste au fost spulberate 
interpretările care denaturau sau mini
malizau această creație genială.

„Valorificarea critică, științifică a 
moștenirii literare — a spus el — face 
parte organic din uriașa revoluție c_- 
turală inițiată și condusă de Partid-. 
Aluncitoresc Romin, face parte din pro
cesul complex al făuririi unei r.<t cor.- 
științe socialiste. Aceste mu tipie 
testări ilustrează viu atitudine* it .- 
mă și dragoste a regim jiG nostrc ;*tiî 
de opera marilor înaintași ai scrinrim 
romînesc, față de strălucit* noost.ro 
tradiție realistă. Reprezentanții de sea
mă ai aspirațiilor populare, ser. t or * 
artiști din trecut se află * irori ce ! 
în opera istorică pe care powx as
tăzi, o realizează cu avânt erot"

După ce a dezvă: caracter- .reac
ționar, falsitatea unor teze estetice. tor- 
mulate de critica burghezi cu rrii ris 
la sensul criticii angalene. Fa- 
Georgescu a evident at mod- «‘ -
fie în care se desfășură astifc retțti- 
nea de valorificare * :.ro«'- ~are — 
nostru scriitor.

„Critica marxist-X sti. 1. act - 
nea ei de restaurare a serrr." ret «cr 
a folosit integral opera — orsțor.- 
dența, articolele, etc. căci deși aceasta 
fusese tipărită mai de mut discut - 
se purta tot în jurul câtorva. puține; 
texte. Este, de asemenea, de reamintit 
că, de-abia în vremea noastră au fost 
luate în discuție texte totuși capitale 
pentru înțelegerea gîndirii estetice și 
politice a lui Carag'a'.e. cum ar f: _Ro- 
mînii verzi", „Arendașul romin*. „To
xin și toxice", .1907”, ș_a. care nu se 
mai retipăreau și nu se amintea De-a
bia vremea noastră, soefaLstiî. avea 
să-l reintegreze pe Caragîa e : irea
litatea valorii șt a setrtiitațe sale 
Pornind de la idei juste exprima te de 
Gherea și Ibrăîleami și de a «ca
se observații prețioase ale I_â G. Că - 
nescu și Tudor Vîanu , fără a iss 
deoparte existența a numeroase ele
mente și momente contradictor . dar 
fără a le absolutiza, critica noastră . 
înfățișat o realitate complexe fațele- 
gînd-o dialectic. Acțiunea de icstt-re 
a marelui scriitor avea să înceapă de 
la analiza conținutului. de la refitfa- 
rea principalelor idei estetice șl poli
tice. Desigur, și a’.ți realiști al vrem 
au criticat diferite instituții sociak. car 
Caragiale îi depășește nu rarei pri' 
violența și precizia atacul d, ti șt prl- 
faptul că ei nu cruță natal presa și 
alegerile, școala și famQîa, îndeowbi 
monarhia, toate vierile defilează rit ia ța 
noastră, in costumul burgheze teroa
rea, fățărnicia, șantajul. oportBnăaad, 
demagogia, incultura, snobism— nepo
tismul, încomorarea avantajoasă, fle
căreala și mai cu seamă — -ti. t* de 
toate li rl: st.-
grav al onorabilității. Și na nmnaî afifc 
Caragiale a denunțat rtu .-._ma. leale 
instituțiile și toate verile t.-^tere 
a lovit burghezia ca ssta, deanafind 
relațiile cauzale ale putredului meca
nism. Iată de ce, in lupta grea c- 
burghezia, l-am simțit ș .. s'rțr 
pe Caragiale alături de - nes 
tru..."

Vorbitorul a examinat m_ decane 
atitudinea lui Caragri e ta're de er: 
proveniți din popor, față de -jse-.e 
țărănești, pe care scriitorul ie-a pcMI 
cu simpatie, justificînd imensele răhd- 
niri ale mîniei populare împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești. ca in 
timpul răscoalelor din . 1907.

„Apare limpede, așadar, că iL Ca
ragiale a înțeles pe de o parte substra
tul alianței dintre burghezie șl m^ușle- 
rime și, pe de alta, a subliniat temei_- 
rile adînci ale «maselor producătoare 
de a recurge la violență, la război, 
civil. Credința adîncă a scriitorului 
masele populare este exprimată atit 
de clar îneît anulează orice ipoteză a 
unui Caragiale sceptic, neinteresat de 
soluționarea profundelor dureri ale po
porului."

Ca o expresie a atitudinii înaintate a 
scriitorului, vorbitorul a analizat rela
țiile lui Caragiale cu mișcarea socia
listă, cu clasa muncitoare, arătînd și 
în această direcție cît de aproape se 
găsea el de idealurile lumii noastre.

Vorbitorul a subliniat în încheiere că 
țrin toate aceste trăsături „Caragiale 
ri depășește contemporanii, fiindu-ne 
comemporau,*

Cuvîntul artistului poporuTui

RADU BELIGAN

„Teatrul lui Caragiale constituie un 
vast dicționar de personaje, situații și 
idei în care încape Romînia de ieri. Nu 
există în dramaturgia noastră o expli
cație mai cuprinzătoare a acelei lumi 
care avea înscrisă pe actul ei de naș
tere tranzacția și compromisul, a ace
lei lumi în care lichelismul devenise 
un act oficial de identitate, iar ticălo
șia o monedă lega'â și de întinsă cir
culație. Scrisul lui Caragiale clarifică 
tot ce este hotâritor pentru înțelegerea 
orînduirii burghezo-moșierești. .Mâi ful
minant atac împotriva vechii societăți 
literatura românească nu cunoaște. .Ma
rele scriitor a surprins liniile de miș
care aie vieții intr-o epocă întemeiată 
pe mișelii fără număr și pe o prostie 
enormă, în care tot.. era o deplorabilă 
farsă: în parlament, tn justiție, în cul
tură. in presă."

După ce a înfățișat atitudinea fermă 
de protest social a Iui Caragiale fața 
de instituțiile și moravurile lumii bur
gheze. Radu Beligan a vorbit despre 
unele trăsături s'.e are- dramatice ca- 
ragialiene.

„Teatrul lui Caragiale. a spus vor
bitorul. cămine un exemp . desărirțl 
de artă dramatica. Gne încearcă să 
demonteze, de exemp .. mecarăsmu. 
strălucitoarei sate farse .D’aie Carna
valului". cbserva îndată multi mea ș 
varietatea reiaț Lor care unesc perso
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Cuvîntul lui
CEN BEI-CEN,
secretar al Uniunii Scriitorilor din R. P. Chineză

Caragiale aparțre poporului rotnîn 1 
Datorită patriotismului său. marele 
scriitor șf-a consacrat întreaga viață 
luptei împotriva dușmanilor poporului 
său. Dirrtre armele literare, Caragiale 
a ales una dintre cele mai făloase — 
satira.

Prin piese de teatru, nuvele, poezii, 
povestiri, pamflete, Caragiale a de
mascat cu ascuțișul condeiului său ne
cruțător, ipocrizia, goliciunea și putre
ziciunea societăți; burgheze. El a sa
tirizat fără cruțare și a condamnat cu

De altminteri, puțini alți scriitori au 
cunoscut atît de bine și atît de pro
fund calitățile și servitutile , teatrului 
și au știut să profite de vigoarea aces
tui mijloc de expresie artistică. Cara
giale nu vede în prohibițiile teatrului 
o tristă fatalitate care trebuie accepta
tă. El nu este de loc incomodat de 
ceea ce constituie arsenalul de con
venții al scenei: lovituri de teatru, ges
turi mari, atitudini solemne, tranziții 
bruște in psihologia personajelor".

In cuvîntul său, vorbitorul a arătat 
cum Caragiale a știut să utilizeze a- 
ceste legi și procedee specifice artei 
teatrale in scopul zugrăvirii satirice 
a unei întinse varietăți de aspecte ale 
lumii burgheze.

„Caragiale socoate că într-o piesă 
adevăru. se află în logica autonomă 
a acțiuni: și de aceea autorul trebuie 
să-ș: golească piesa de orice intervenții 
patetice, să înceteze să prezinte pasiu- 
"Le umane cu o undă de sentimentalism 
și prin intermediul dialogului să desco- 
tere și să acuze ticurile de gîndire, 
de s.mțire, de expresie. In concepția 
o. Caragiale teatrul este o continuă 

r -țâ de a comunica direct cu ceea 
ce este viu și adevărat intr-o comedie 
său .x-o dramă umană, dincolo de 
tipare e. de formulele și de clișeele con- 
xmls’.e. Alei se află, cum spunea el, 

•<tig-.uatea» artei".
în continuare, vorbitorul s-a referit 

a concepția Iui Caragiale despre ro- 
ji actorului in spectacol arătind că 

marele dramaturg cerea înterpreților 
simț al măsurii, echilibru al mijloa
celor ae expresie, o nesîîrșită delica
tețe față de varietatea nuanțelor.

„Pentru vigoarea criticii sociale și 
pemru noblețea artei sale, teatrul lui 
Caragiale a fost urmărit ani de-a riadul, 
ci. o adversitate neascunsă de socie
tatea birgbezo-moșierească. Cei mai 
mare dramaturg romin a fost jucat 
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■ iui. d_r șî urzșu după moartea 
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severitate, așa-zisul regim cocs’. : 
nai, sistemul electoral, justiția și in- 
vățămintul burghez, morala și mora
vurile claselor asupritoare, pe scurt, 
tot sistemul pe care se sprijinea orin- 
duirea exploatatorilor. Lucrările lui 
Caragiale sînt o oglindă a socie
tății romînești de la stîrșitul secolului 
XIX și începutul secolului XX. Capo
dopera lui, „O scrisoare pierdută", 
pamfletul său „1907, din primăvară 
pînă în toamnă" și altele, constituie 

un puternic rechizitoriu aii crimelor 
înfăptuite de clasele asupritoare, și au 
dat o puternică lovitură dușmanilor 
celor ce muncesc.

Aceste lucrări au contribuit la lupta 
poporului romîn pentru progres, pentru 
crearea unei orînduiri sociale supe
rioare.

Operele lui Caragiale fac parte din 
tezaurul culturii române și totodată 
din patrimoniul literaturii universale, 
ele fiind iubite de numeroși cititori 
;i spectatori din lumea întreagă.

Caragiale dorea ca poporul să-și

Cuvîntul scriitorului finlandez
SAKARI PURUUNEN, 
directorul Teatrului Popular din

Reprezint o cultură foarte tînără — 
a spus, în cuvîntul său, Sakari Puru- 
unen, — chiar mai tînără decît cea 
românească. Este firesc ca valorile cul
turale ale celorlalte popoare să fie 
bine primite la noi și să aibă o in
fluență. importantă asupra dezvoltării 
culturii noastre naționale.

Prin reprezentarea pe scenele fin
landeze a clasicului romîn I. L. Ca- 
r-agîa-le ne-am îmbogățit repertoriul 
teatral cu o satiră socială, astăzi 
încă actuală.. In Finlanda, «Scrisoarea 
pierdută» a fost pusă în scenă în sta
giunea 1955—1956 și a cunoscut un 
răsunător succes. Țin să mulțumesc 
prietenilor rorrtîni pentru ajutorul pe

Cuvîntul scriitorului
HANS PFEIFFER
din Republica Democrată Germană

Colegul meu Maximilian Scheer și 
cu mine sintem pentru prima dată în 
Republica Populară Romînă. Cînd 
re-am uitat din avion peste această 
tiară, ne-a izbit contrastul dintre munții 
tt'xx-riț: cu zăpadă și luncile înflo- 
■ -. Acum contrastul revine. Pe sce- 

. piesele lui Caragiale vedem o 
r l veche, putredă, pînă în măduva 

• tr șl care părea pe vremuri veș- 
• rii ți de neclintit ca. un munte. A- 
fară insă, dincolo de scenă ne întîm- 
:'-.i o altă lume, schimbată, nouă, e- 

ă se tot ce era inuman, un po- 
:>x . t-er. care se bucură de roadele 
oxxxci; «ale.

Orera lui Caragiale este vie, ea însă 
. citare cirxuațte o largă răspîndire

C-- ■*- scriitorului grec
SMtOS MELAS,
me~b-u a Academiei din Atena
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schimbe viața și să devină propriul 
său stăpîn. Această dorință s-a îm
plinit, a devenit realitate cu 18- ani 
în urmă.

In încheiere, Cen Bei-cen a spus :
Poporul romîn obține mari succese 

în construcția socialistă. Literatura 
dumneavoastră cunoaște o frumoasă 
dezvoltare. Aveți-mulți scriitori1 și poeți 
remarcabili, multe opere valofoase, 
care reflectă viața nouă a țării. A- 
efeste opere duc mai departe și îmbo
gățesc moștenirea lăsată de Cara
giale.

Helsinki

care ni l-au- dat cu această ocazie, 
spre a reprezenta cum se cuvine o 
asemenea operă excepțională.

Trecînd la legăturile dintre Finlanda 
și Romînia, vorbitorul'a spus:

Limba culturii, a teatrului, este o 
limbăz internațională. Sper că legătu
rile culturale dintre Romînia și Fin
landa, începute sub o stea fericită, se 
vor dezvolta tot mai mult în domeniul 
teatrului ca și în toate celelalte do
menii.

In încheierea cuvântului săii, Sakari 
Puruunen a mulțumit pentru buna pri
mire și pentru ospitalitatea de care 
se bucură în timpul vizitei sale în 
țara noastră.

ti
decît într-o societate deosebită radical 
de aceea pe care a satirizat-o el. Mă
reția acestui scriitor constă în credin
ța lui 'în puterea poporului, în putința 
schimbării omului prin schimbarea stă
rilor sociale.

.Mi-a rămas adine întipărită în me
morie, a spus vorbitorul, fotografia 
care îl arată pe Caragiale la Berlin, 
în fața statuii lui Karl -,Marx. Această 
fotografie exprimă, parcă, o legătură 
indisolubilă între știință și artă: ge
nialul filozof și om politic Karl Marx 
a fost întotdeauna atașat de artă, iar 
marele scriitor Caragiale a fost însu
flețit de ideile înaintate ale vremii lui 
și conștient de datoria sa politică.

Caragiale, a cărui voce n-a fost auzită 
numai in Grecia, ci și în colțurile cele 
mai îndepărtate din lume. Această a- 
dunare o dovedește.

După ce amintește de împrejurările 
în care a avut loc premiera „Scrisorii 
pierdute" la Atena, Spiros Melas con
tinuă :

In Grecia, Caragiale esre conside
rat ca un scriitor original care n-a 
fost influențat nici de școala franceză, 
tic; de școala nordică, la modă in 

epoca in care el a trăit Are tehnica 
_ proprie și chiar fiecare piesă în 

parte se prezintă diferit în această 
tc •.ță, adaptată fiind la nevoile nu- 
teralij; dramatic pe care-1 conține. 
Ești mirat, de exemplu, de schimbarea

. teatrale în tragedia „Năpasta". 
Dar adevăratul Caragiale se găsește 
n coraed::. in umorul să’J incisiv, in 
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trimoniul literaturii universale, EdctirS 
pe Cititorii și spectatorii de teatru dirt 
largul lumii și are o înrîurire fecundă 
asupra scriitorilor care, la această

Cuvîntul regizorului polonez 
EMIL CHABERSKI

Astăzi, cînd am cinstea să vă 
vorbesc despre marele scriitor de la 
a cărui moarte se împlinesc 50 de 
ani, trebuie să încep prin a spune că 
Ia ' noi, în Polonia,, numele lui Ion 
Luca Caragiale este bine cunoscut și 
creației sale i se acordă o înaltă pre
țuire. Relevînd în continuare o serie 
de caracteristici ale artei lui Cara
giale, Chaberski a insistat asupra ac
tualității operei marelui scriitor. Ne
cruțătorul satiric, marele ironist, este 
și un adînc filozof. Valoarea opere
lor lui Caragiale este și va rămîne 
neschimbată, scriitorul ne apare, prin 
viziunea sa de un realism lucid, prin 
dragostea lui de adevăr și progres, 
ca un adevărat contemporan. Sînt con
vins că opera lui Caragiale va deveni 
o bogată sursă de cercetări literare 
pentru generațiile viitoare. Cu toată 
amara ironie, creația lui respiră opti
mismul și credința în triumful omenes
cului asupra tuturor vicisitudinilor. Prin 
Caragiale oamenii de azi învață să u- 
rască trecutul burghez, capătă un în
demn de a-și spori eforturile pentru

Cuvîntul scriitorului turc
NAZIM HIKMET, 
membru în Consiliul Mondial al

Zilele trecute, pentru a doua oară, 
am văzut „O scrisoare pierdută". 
După spectacol, plimbmdu-mă pe mi
nunatele străzi ale Bucureștilor cu 
prietenul meu Zavadski, gindurile mele 
se întorceau mereu spre piesa lui 
Caragiale. Satira lui nu este numai 
o lupă menită să mărească imaginile. 
Caragiale este și un poet, un filozof, 
un visător, pentru că năzuiește spre 
ample generalizări, spre adevărate 
sinteze artistice. Personajele din „O. 
scrisoare pierdută" sînt oameni vii și 
totodată niște măști. In această piesă 
se îmbină în. mod genial o viziune 
clasică și una modernă, într-o sinteză 
de un profund realism.

In continuare, Nazim Hikmet a ară
tat că spectatorul la „O scrisoare pier
dută" nu rîde numai, el se întristează, 
și — ceea ce este mai important —

Cuvîntul lui
IURI ALEXEEVICI ZAVADSKI,
artist al poporului, prim-regizor 
al Teatrului „Mossoviet' din Moscova

După ce și-a exprimat satisfacția 
de a participa la comemorarea lui 
1. L. Caragiale, luri Alexeevici Za
vadski a spus:

Vă este cunoscut cit de mult iubim, 
c'tiă prețuire acordăm artei teatrale 
rominești, eu și tovarășii mei, oameni 
de teatru, laolaltă cu toți oamenii so
vietici, ce strinse și trainice legația-: 
de prietenie ne leagă. Nu am de gînd 
să fac, acum și aici, aprecieri asupra 
activității creatoare a lui Caragiale. 
Fără îndoială, criticii dys. vor face 
acest lucru mult mai bine, fapt de 
care m-am convins astăzi. Știu numai 
că :-. tia.ro mea. Caragiale este foarte 
~-t prețatt: cu xnarX lui inteligent 
șl strtoutit, deosebit _ atit prin torța 
ae pfcronăere n retEtia* al șl prin 
«crogqei lai satiric Arruarator. ră- 
rorre retr. etref tn crinaurg 1 
nan-. *reretc_33 nrxu: execro .l

Fajta. <1 Casamole esre afli de 
acrrshi . «ectia tr ier sorireucti Aree- 
tiere îxă reatA că fa esertă efasă 
as* reeroeroe xcrere fa cjccecta

C«jvia*L tenrtonrfv

Ș*eț_ nretir. tigar măr .rise* 
ți ăts*-"Je de ejoerarea țării sale. 
Gerag-ire na tsi prea cjroscut fa 
Bo«arire Arereși lucru pot să vă spun 
X eu fa regata* cu țara noastră. 
Peutj aees: iapr era vinovată poli
ța de șovinism, și izolare națională 
a vechilor regimuri, care au împie
dicat poporul maghiar și romin să se 
ctirtoască reciproc. Ca urmare, pentru 
oamenii de cultură maghiari operele 
lui Caragiale au rămas multă vreme 
necunoscute.

Dar cunoașterea Iui Caragiale este 
un lucru aproape obligator pentru 
orice om cult care iubește literatura, 
deoarece marele dvs. scriitor și-a în
scris de multă vreme și cu autoritate 
opera în patrimoniul culturii univer
sale.

Vorbitorul a arătat apoi răspîndirea 
la care a ajuns opera lui Caragiale 
in R. P. Ungară.

Volumele de proză și teatru cu- 
prinzînd cele mai reprezentative opere 
ale lui Caragiale — a spus el — se 
pot vedea în librăriile Ungariei. Ele 
sînt, după cum indică fișele biblio
tecilor, foarte cerute de cititorii ma
ghiari și lucru îmbucurător, lucrările 
marelui scriitor se întîlnesc tot mai 
des în bibliotecile personâle ale oa
menilor muncii.

Sînt convins că acest public cititor 
va primi cu multă bucurie și recu-

Cuvîntul regizorului japonez și profesorului de teatru
KOSEI YAMAKAWA

Sosind în țară cu întîrziere, Rosei 
^amakaxva a luat cuvîntul la festivi
tatea de la Teatrul de Stat din Ploiești, 
unde a spus printre altele:

Sînt foarte bucuros că am putut să 
vin aici în Romînia la invitația Co
mitetului național pentru comemorarea 
lui Caragiale, spre a aduce salutul 
oamenilor de teatru din Japonia, la a- 
ceastă mare sărbătoare a culturii ro
mînești.

Caragiale/ a fost cunoscut pentru 
prima oară la noi acum 6 ani. Atunci, 
un tînăr japonez care a vizitat Romî
nia a văzut „Scrisoarea pierdută" și 
a fost puternic impresionat. El a vorbit 
despre, aceasta tatălui său, unul din 
întemeietorii și conducătorii teatrului 
japonez .modern, Yosi Hizikata. A- 
cesta a, început numaidecît pregătirea 
jnuJ„ sPectac°l cu „Scrisoarea pier
dută". Insă, din nenorocire, acum trei 
ani el a murit iar planul lui nu s-a 
putut realiza.

Dar curînd membrii Teatrului Buge- 
zia, adică foștii studenți ai lui Hizi
kata, au vrut să împlinească dorința 
profesorului lor, — iar eu, tot un elev 
al iui Hizikata, am montat specta

răscruce de epocă, continuă lupta .grea 
și măreață pentru apărarea omului și 
a dreptului lui suveran de creație, fră
ție și dragoste.

stîrpîrea definitivă a molimei egoismului, 
prostiei, ipocriziei și minciunii. AȘ 
dori — a spus apoi vorbitorul — să 
mă refer în cî-teva cuvinte la repre-, 1 
zentarea în Polonia a „Scrisorii pier
dute". Piesa a fost primită de pu- . 
bl'ic și de critica de specialitate cu en
tuziasm. Regizată de Sică Alexan- 
drescu — invitat special .în acest 
scop — „Scrisoarea pierdută" a pri
lejuit spectatorilor polonezi o mani
festare de puternică admirație pentru 
marele fiu al: poporului romîn, I. L. 
Caragiale. Țin să-mi exprim satisfac
ția față de felul cum e reprezentată 
la București această piesă. Am avut 
ocazia să o constat acum cîteva zile. 
A fost o realizare admirabilă. In în
cheiere, Chaberski a subliniat caracte
rul combativ al teatrului caragialian, 
armă importantă în lupta împotriva 
mentalităților retrograde, împotriva fi
listinismului burghez și mic-burghez, 
împotriva a tot ce e vechi și se opune 
marșului victorios al țărilor socia
liste.

Păcii

piesa îl îndeamnă la o adîncă medi
tație. Personajele, „Scrisdrii pierdute" ; 
trăiesc într-o anumită țară, într-o epo
că bine determinată. Dar, totodată, 
ele trăiesc în toate timpurile și în toa
te țările unde a existat sau există 
capitalismul.

Cred că dramaturgii din a doua 
jumătate a secolului XX au de în
vățat multe de la acest genial fiu al 
poporului romîn. Pentru unii, el ar 
putea servi drept pildă a felului cum 
trebuie luptat împotriva orînduirii ca
pitaliste, acolo unde ea există încă; 
pentru alții, ca model de combatere 
a unor reziduri capitaliste care mai 
dăinuie, în conștiința oamenilor, în 
orînduirea socialistă. Mie, lecția lui 
Caragiale mi-a folosit în lupta pe 
amîndouă aceste fronturi. De aceea, 
îi mulțumesc din tot sufletul.

noastră asupra legilor și scopurilor 
artei satirice și prin urmare și asu
pra vieții. Dacă vreți, tocmai pentru 
că înțelegem la fel viața și arta sîm 
tem astăzi împreună cu dvs. în lupta 
pentru viitorul luminos al omenirii, 
sintem alături de dvs. în respectul 
demnității umane, în credința noastră 
că prietenia și înțelegerea reciprocă 
poate și trebuie să devină temelia re
lațiilor între oameni (...)

In ziua în care îl sărbătorim pe 
marele dvs. creator atît de clarvăză
tor, atît de iubitor de viață, gîndul 
meu se îndreaptă spre ziua de mîinfij. 
a omenirii, cu încredere și speranță.

încă odată vă exprim sentimentele 
t-te e ce'e mai prietenești și urările 

e rele mai calde pentru noi suc- 
rse t i teatrului dvs., ale literaturii 

■ - î l.tti-egii dvs. arte puse în slujba

~t-, :: dt pe g’.ob într-o singură fa- 
a popoarelcr, între care să dom

nească bunătatea și dreptatea.

' - '3 r : .e ediții Caragiale. Nu nu-
nni_ pentru faptul că el este un mare 
srrl tx. ci mai ales pentru o trăsă- 
f-râ n»roiă specifică scriitorului, asu
pra căreia aș vrea să mă opresc puțin.

Istorici; literaturii maghiare il com- 
pa.-ă adesea pe Caragiale cu satiricul, 
nostru .Mikszâth Kâlmăn. Insă între 
ei, ir. afara multor asemănări există 
și o diferență. Mikszâth scrie cu o iro
nie mai biindă, in vreme ce Cara
giale e mai mușcător. Mikszâth pre
zintă unii eroi pe care Caragiale îi 
arată ca escroci, periculoși în socie
tate sub o înfățișare de pungași mai 
mult sau mai puțin simpatici. Mikszâth 
și-a elaborat opera în atmosfera de 
depresiune instaurată după înfrîngerea 
revoluției din 1848 — și scrierile sale 
poartă și pecetea compromisului per
sonal al scriitorului față de anumite 
situații social-politice.

Vreau să subliniez că această ani
versare are astăzi o însemnătate inter
națională, tocmai datorită faptului' că 
Ion Luca Caragiale nu a făcut în 
creația sa astfel de compromisuri, că 
a fost necruțător cu relele sociale în 
satira sa. Iată de ce ne este atit de 
drag Caragiale.

colul. In luna ianuarie anul acesta, 
noi am prezentat piesa lui Caragiale. 
Publicul și criticii din Japonia au ră
mas surprinși de opera splendidă a lui 
Caragiale. Directorul Institutului nos
tru de teatru, dramaturgul Akita O- 
jaku, a spus că în istoria dramatur
giei „Scrisoarea pierdută" se află pe 
linia capodoperelor lui Shakespeare, 
Moliere, Pușkin și Gogol. Caragiale 
a înfățișat nu numai lumea burgheză 
a Europei, ci și o situație actuală 
chiar pentru Japonia.

In Japonia vor avea loc în luna iu
lie a. c. alegeri pentru Camera supe
rioară a Parlamentului. Noi am pus în 
scenă această comedie a lui Caragiale 
și cu scopul de a demasca putrezi
ciunea orînduirii vechi, venind astfel 
în ajutorul forțelor democratice.

In ce mă privește, vreau să contri
bui la răspîndirea culturii progresiste 
in Japonia montîn.d și celelalte come
dii ale lui Caragiale.

/

noost.ro


inedită
Atît eît s au manifestat public, reia- 

țlilg dintre ctuașijiie și Macedonski n-4« 
fost dintre cele mai cordiale. Parcurgind 
etapele cunoscute ale acestor relații, 
acad, Tudor Viand vorbea cu drept cu- vlnț despre „dușmănia dintre Caragiale 
și Macedonski”, potolita doar de trece
rea timpului și rezolvată definitiv pentru 
Istorie prin impresionanta scrisoare publicată de poet la moartea marelui dra
maturg. Apărută in „Adevărul", la 28 iu- 
me 1914, scrisoarea, trimisă de Macedonski din străinătate, cuprindea profun
de apropieri de valoare; „Domnule Di
rector, Deșțul de greu bolnav a|ci, unde 
am fost nevoit să-mi întrerup călătoria 
spre pucuiești; aflu CU P nemărginită 
durere moartea lui Caragiale. Ne loveam 
adesea pentru că ne iubeam mult. 
Pierd in el un rar prieten și (ara un 
Uriaș al condeiului. Unele din scrierile iui voi tămîne o veșnica podoaba a li
teraturii noastre. Caragiale a respectat 
limba aea cum nu se face de multi și stilul său este cu desăvirșlre admirabil. 
Humorist prin excelentă — deși inimă 
bună — el era poate superior lui Mark 
Twain. Ca om. era un fermecător — 
iar instrucțiunea pe care și-o însușise, era din cele mai vaste. Recurg la orga
nul dv. de publicitate spre a vă ruga 
să transmiteți familiei, împreună cu con- 
doleanțele mele, expresiunea acestor sen
timente".

Referirea la „prietenul rar” este de na
tură să contrazică relațiile dintre cei 
doi scriitori, dacă nu reprezenta o sim
plă imagine. Intr-adevăr, nimic nu pare 
a confirma prietenia lor. Prima serie a 
«Moftului romîn” (1893) îl avusese pe Ma-

Tonm șcrisQrli, de luminoasă melan
colie și de evocare a unor amintiri co
mune, promptitudinea răspunsului, do
rința de grabnică revedere, totul arată 
că prietenia dintre cei doi scriitori a fost 
întru totul reală, deși necunoscută încă 
istoriei literare. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit, repetăm, scrisoarea vine nu mult 
după procesul Caion, in care partea de 
vină a lui Macedonski este cunoscută. 
Ce poate însemna, însă, „ca pe vremea 
cînți eram tineri"? în 1903 Caragiale a- 
vea 51 de ani, iar Macedonski 49. Cind 
începuse prietenia lor ? înainte de pri
ma serie a „Moftului romîn"? Oricum, 
referirea la convorbirile prietenești din 
tinerețe pune într-o nouă lumină relația 
dintre cei doi, iar scrisoarea de față ara
tă că, dincolo de ostilitățile trecătoare, 
marile spirite ale unei epoci dau dovada 
unei prețuiri reciproce plină de învăță
minte pentru urmași.

Mihu DRAGOMIR

PUBLICISTICA
POLITICA
A LUI
CARAGIALE

cedonski drept țintă permanenta a persi
flării lui Cgrggiale. Poetul se lansase, 
pe acea vrerne, in contradictoriile șale 
teorii despre poezia „simbplist-instru- 
nientaljsta", pe care revista Ini Caragiale 
le parpdla puniăr de nuipftr, iar uneori 
le reproducea pur și simplu, ca șl cind 
originalul ar t> «ost el însuși o parodie. 
Macedmrski urma să răspundă acestor »- 
tgcuri ceVa mai tlrțiu, in felul Iul ca
racteristic, violent și exagerat. Dar, tot 
in 1893, cind Caragiale Inaugurează cele
bra lui berărie, puetul intervine, prin 
presă, fftcînd din cazul particular o pro
blemă mai generală, privitoare la con
diția scriitorilor : „pomnule redactor, 
(...) Este normal m țața noastră ca un 
fost Director general al Teatrelor gr fi 
nevoit să deschidă o berărie pentru a 
putea să trăiască ? Ei bine, acest fapt 
s-a intimplat și eu văd intr-insul shnp- 
tome de- o gravitate excepțională. Negre- 
șit, nu sînt prietenul d-lui Caragiale: am 
fost neîncetat lovit de d-sa prin diferitele 
sale ziare. Dar niciodată simpatia sau 
antipatia nu mi-a condus condeiul și 
în sfirșit d. Caragiale este pentru mulți 
un geniu, iar eu însumi il cred un scri
itor distins. Cu toate acestea, chiar dacă 
în fața guvernanților d. Caragiale ar fi 
lipsit de orice talent, d-sa a fost înalt 
funețiopar al statuiui, și-a îndeplinit in 
mod onorabil datoriile sule și este sau o 
sălbăticie sau o nepăsare vinovată a nu se 
ține socoteală de trecutul unui om. Mi
niștrii au la dispozițiunea lor 33 de pos
turi de prefecți, au posturi de inspectori 
administrativi, au posturi de financiari, 
etc. etc., și un Caragiale este silit să 
vîndă bere pentru a-și susține familia! 
Ca om de litere, ca scriitor care însumi 
am bătut la toate ușile guvernamentale 
cerînd să servesc statul, fără ca să mi 
se deschidă nici una, ca tată a patru 
copii, protestez contra unei astfel de ue- 
păsâri.,," („Literatorul", nr. S, nuembne 
1893, reprodusă după ziarul „Ruminui”).

După cum o și mărturisește, poetul era 
revoltat, în fond, de propriile lui condi
ții de viață. Afirmația că „niciodată sim
patia sau antipatia nu mi-a condus con
deiul’’ era expresia unei naive autoîn- 
șeUri, adevărul fiind 0e ipulțe ori exact 
contrariul. Dar ceea ce ne interesează, in 
ca/ul de față, este sublinierea categorică 
a caracterului relațiilor dintre cei doi 
scriitori. („Negreșit, nu sînt prietenul 
d-lui Caragiale”...)

Mai tîrziu, în 1901, cind izbucnește ri
dicola acuzație a lui Caion, Macedonski 
găsește prilejul să i plătească dramatur
gului vechile atacuri din „Moftul ro
mîn”. în ciuda evidenței, poetul șușțipe 
acuzația de plagiat, și ajunge să rupă 
chiar vechi prietenii (razul Th- M- Sțoe- 
nescu), fiind șl de data acrasța «singur 
împotriva tuturor", apărățor vehement 
al cauzelor pierdute.

Cum s-ar explica, dale fiind aceste 
împrejurări, afirmația de „prieten rar“, 
făcută la moartea lui Caragiale ? Era 
doar o formulă grațpitft, expresia unei 
recunoașteri țîrzii a vinovăției ? O scri
soare inedită, după gite știm, aflată în 
prezent în posesia noastiă, vjpp să aducă 
un element nou și prețios în această 
privință. Scrisoarea este datată „29 Maiu, 
10 dim”, fără indicarea anului, care se 
poate înș$ stabili a fi 1903, deci nu mult 
după procesul Caion. Este un răspuns 
prompt al lui Caragiale la o scrjsoaxe 
încă necunoscută a lui Macedonski.
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pt «ord o '■ o.ere adincd a cernit locuința lui Gaiagiale. Pirul

- i« -.:i :v '-'..zr-.zi z s.,zz.-ez ur.ei exis-
«Tf* af. re ta nerag rse artei Infarurlnd incidenlele fi parantezele unei

tun 11 »!*.* A.ea aeea* d, fatfalr joam z>» adtut mbou-I*. a far 
discreffa MMaaifaa atPa psasaua^t a* aama Jtssa caa «a ace
cu lotul deasfi-t Se 'jsa u: r-me a: <i atsct -< tla ai-aat
fal Sta de varbd ca tara«ec«:_. cu. 1 v cSnaăr ac e p

bc . s-a rd.-is_t sd oeugl verbul iapider care l-a desprins din Timp, 
ta „ribs t- oe :*a.ti ta kimma anilor opera fui neraarilove.

Cdtto DELAVRANCEA

Hau 063

societate era sinonim cu alegerea uneia dintre cele mai facile 
imbogă(ire, cu practicarea unei „meserii** care cu puțin efort 
maximum de cîștig.
aceasti școală a arivismului, a jecmănelii publice, a minciunii 

ele- 
du-

șen- 
ne-

iî«
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(Din Expoziția comemorativă ,1. L. Caragiale-*)

Muzeul
memorial

A

• ta «oi A rrf iaau 
ta pr !ta«»
IPI ea 
«of J L 
fatra rit

hi H*ji lli« 
«m fi a vorbit 
iSar, vișiai tur

• foot ades h .reuwz 
teza etc pitsrut Loca,

i mi itrriu juta-
<a foc *<i ii «itin, rfibill 

tar Uta 4<a o4ii|cl« hagiului,

L. Caragiale"
humnile ,i cu gotae ta rfalBwi, lea Laca »a aplecat la 
lumina opaițului pt>!* nth. McattUr ei lecturile șco
lare in «oii riad o enaM certările taecfaatai Calrburcanu 
de l« b(. tibmrglM h p* ale taMiMarilor Vbepeeeik 
Zaiharia Aaliecfca, ale lei BAmI Dngvșescu și alr lui 
M. I.ei.rgcșcu un oiv. gr-ărMci U Xoaia LMancascf Nr. l 
(o „baraca va.li*)

Urmtad dispotili* uaei leaMtei c« tapirtcșU firul cro
nologic ai vie|ii lui Caragiale ce macairic reprezentative 
ale erraliei lui reilitie. vititaiarul, crrcriltorul, ctlltorul 
și cititorul str*l>«le ie erir eiaci te* Speri din *tr. <J. T. 
Grigoresi-ii nr. 1 o b nil colecție nureistici

Locul principal 11 dep« materialele autografe, icono-

miiie, iacepted cu exfnsriul <hp a- ăaâ Ltai. saili (IM) 
al Na.tasiei Caragiale. f uigraa Aacwataten Cangulc 
și a ecrutorulei ca Col Mean țlM). a eaaanuieB (taa 
23 febr. 1901). pe al Fww Carat-ax. aBxa.maarei ta- 
lilui pe Progre-J lairrwrWi» ta da Haucx ta

Caragialli ea ext-m* (1 aaqata lSsJh aacrxaâcK ta ec*- 
lantate ale lai !<■ Leaa; tetaaaana pfaămrriii r cAtrr 
edilii da la faijlocta tauri un aorta d> a â re ncenej 
un teatru pe. la dapar ta mg. ir aon ar te (pr*:~ 
semnatari Laca fi larga Caaagaut. — amca da^ w^ 

treg al eurespoaJeagai L L Qnataate —- F- Maaă fa 
P. Mlffir — Caragiale (43 ta eaaari), taa aer pc vre
muri a-a publicat doar • part* Latf ce ae o>s* pc 
autograful uneia dintre ep*««. * U <* a rJ;<An xl
înainte de premiera Scriaera >'-taae (.1 an «fcrrf 101):

„Pe aici multe se teriesc despre muso mm. —
st promit succes enerm. sen hațfa ta rwarHa«e.r7. ato 
nu -i acordă mai mult ca ti ti patru. I aa: speră că o să arsă 
cu desăilrsire; pe dtâ treme țipi sferă ci cu meet 
«sta mă /ac, nu curte, or. f» rt ,-i t» c» părm taor*. 
gsle toate împărtășesc eu* Ssi cm ci am o btmri Ar 
dreptate si luspârtăsesc desperarăm amaro taa vmd — 
In sfirșit! Ce-o da timpul și nm-ocrJ ’ Mă eme o si» 
lămtnă — și-eu «ta tisul cu ardi fata aramei mor 
estra-nerto»*. _ _ ___

Vitrinele coo|in numere*» aerisiri ta un.-*-, «atrage 
ale scriitorului cu editorii, cereri dea* a cier* wCesa 
Școaleior*, periodice la care a colaborzt; Jf . raz -»•
miri, Epoca, ș.a. manuscrisul tradecerâ catetaei Hm uipiutl. 
(Scuta de C. Notlara, jucata pe scena ta A Baoti *n 
1872, cu armonizări de Eduard Vacbatina ri pe care 
lancu Caragiale o folosise în cușca <le sc'leur a^meraoae 
afișe; edilii princeps; edilii eu dedicația hi Cocagiafe; 
tablouri fi obiecte ce-au aparținut acruioroloi, fmaeap*. 
machete, caricaturi de epocă, inscripții diM.iimrar.re_

Muieul oieoiorial „l. L. Caragiale* dia Pi ai ești c**e • 
important! realizare a regimului nostru pe !**a valori
ficării moștenirii culturale; în sjpr.m.tu ce uczzd • 
nouă dovada oe va adăuga prețuirii memoriei Im Cara
giale; desvelirea inscripției in marmuri pe imtaJai dla 
Ploiești, ou Ștefan cel Mare nr. 46, «aide a locali aa 
rele scriitor te 1870 și unde a morii util ala Laca.

Augustin Z. N. POP.

O

aragiale nu a scris ocazional articole de ziar. El avea 
gazetăria în sînge. A scris la numeroase publicații șl 
a scos el însuși reviste și ziare.

Poate că nicăieri in opera scriitorului democra
tismul său, adversitatea lui față de alcătuirea socială 
burgheză, disprețul fată de „farsori și gogomani*1 as
pirația către adevăr nu transpar cu atîta pregnantă 
ca în articolele politice caragfiialiene.

Ceea ce impresionează în primul rînd în ele este 
vastitatea ți complexitatea problemelor abordate, Văv 
dind în scriitor un intelectual lucid capabil să dis*. 
cearnă în spatele draperiilor strălucitoare esența retro, 

gradă a orinduirii oligarhice al cărei contemporan a fost.
Pentru politicianul vremii țara este un vast cîmp de afaceri și 

căpătuială. El nu are idealuri, nu cunoaște decât un Dumnezeu căruia I 
se închină cu pioasă smerenie: Banul ; „n-are înțelegere, ba simte 
chiar repulsie pentru tot ce e, frumos, pentru tot ce face mulțumire 
umană fără imediată utilitate practică. Stropește cu noroi și pe mamă-șa. 
Nesăturat cu milioane, e-n stare să-și mînjească mîinile în gheșefturi 
spurcate. Credință, talent, merit, onoare, sentiment ? — le cumpăr pe 
toate — am cu cel” („Toxin și toxice1*, Opere, V, pg. 90).

In această junglă politică, demagogia este ridicată Ia rang de 
principiu, noțiunile de libertate, egalitate, fraternitate pentru care s-au 
jertfit generația de mari patrioți de la 1848, s-a transformat la descen- 
denții lor in „gheșeft", „chiverniseală și retevei" (Opere, V, pg. 91).

Rînd pe rînd scriitorul aduce în fața judecății opiniei publice toate 
instituțiile acestei „sisteme de stat falimentare** bazate pe jaf și corupție, 
calomnie și fariseism politic, în care, de la șeful de guvern și pînă 
ultimul trepăduș și amploiat guvernamental, se aplică deviza: „Ca 
treci de cel mal cțirșț, n-ai decît să ponegrești cu ori fără drept 
aljii; ca să te crează lumea om cinstit și de treabă, n-ai decît 
ocărăști și să . osîndești în vileag purtarea altora, chiar dacă dînșii
p bună purtare și mai ales în cazul acesta. Dacă vrei să înșeli lumea, 
a zis un filozof, înșeală-o gros, că subțire nu t> se 
numai pînă să-(i faci o reputație frumoasă, și în urmă 
să săyîrșești însuți păcatele de care osîndeai odată pe 
novați" (Opere, V, pg. 16).

Sistemul parlamentar, în concepția lui Caragiale,
mascaradă. Pretinsa luptă între partide este o escrocherie demagogică. 
„Cele două așa-numite partide istorice care alternează la putere, nu 
sînt, în realitate, decît două mari fracțiuni, avînd fiecare, nu partizani, 
ci clientelă" scrie Caragiale. Această „clientelă" este constituită din 
„...plebea incapabilă de muncă și neavînd ce munci, negustorași și pre
cupeți de mahalale scăpătați, mici primejdioși agitatori ai satelor și 
împrejurimilor orașelor, agenți electorali bătăuși j apoi productul ibrid 
al școalelor de toate gradele, intelectuali semiculți, avocați și avopățșj, 
profesori, dascăli și dăscălași, popi liber cugetători și răspopiți, învă
țători analflaheti toți teoreticieni de berărie" (Opere, V, pg- 171).

Caragiale ajunge la concluzia obiectiv reală că politicianismpl nu 
este un fenomen întîmplător, ci expresia normală a unei societăți clă
dită Pe demagogie și forța „reteveiului". A face „politică11 într-o ase
menea 
căi de 
aducea

U
sfruntate și demagogiei deșănțate erau înscrise cele mai dubioase 
mente, evocați făr^ procese, „răsucitorj de vorbe11, proprietari de 
ghene falimentare, moșieri ruinați prin joc la ruletă sau scandaluri 
timentale, escroci și delapidatori, în general oameni cu profesii 
mărturisibile, tot ce avea mai abject societatea timpului.

Pentru ei venirea la putere a „facțiunii" în care erau înregimentați 
insemna momentul înfruptării din posturile oficiale bine retribuite, apli
carea în practică a zicalei: „Dă-te la o parte de la masă, ca să trec 
eu îq locul tău".

„Asta — exclamă batjocoritor Caragiale — în țara romînească șe 
o-mește, cu tot seriosJ, sistemă democratică".

Ir. publicistka iui Caragiale se creează un contact nemijlocit intre 
scriitor și cititor. Adresarea directă, uneori la persoana întiia, într-un 
context de cele mai multe ori dialogat, apelul la evenimente cunoscute 
v cele mai largi pături ale populației, prezentarea opoziției violente 

--.'*tre guvernanți și masa celor de jos, Înțeleasă sub accepția generică 
ie .badea Ion", .badea Alușat", „Oancea", ș.a. in numele cărora gazeta- 
rJ iși lansează atacurile, toate acestea definesc articolul său politic.

La acestea concură marea putere de inventivitate a scriitorului, ca- 
: aexatea sa remarcabilă de a crea, pornind de la faptul contemporan, 
legături de reciprocitate cp fenomene similare de mare rezonantă socială, 
strădania todrepbndu-se spre evidențierea situațiilor sintetice, in care 
oamenii și acțiunile tor retrograde apar nu in ipostaze trecătoare, ci ca 
e-emente distincte și permanente ale unui regim descompus.

.împărțită in două bande ce se numesc cu pretenție «istorice»,
— liberal și conservator •— bande mai nesocotite decît niște seminții 
barbare în trecere, fără respect de lege, fără milă de omenie, fără 
frică de dumnezeu (—) această oligarhie, scrie Caragiale — tăgăduiește 
țăranilor (imensei mase, supusă și cuminte, producătoare a avuției na- 
: anale) sub pretextul ignoranței și lipsei Iqt de maturitate politică, 
qrice drept de anoatM. fi< păcar pur consultativ, la cîrmuirea inte
reselor lor, la dirijarea destinelor lor."

Toate acțiunile oligarhice nu au alt țel — conchide scriitorul —• 
_____  - <■.. .- Vc.-r ei interese, pentru 

perpetuarea sacrei orgemzatiuni numite aci democratice". (Opere, V, 
W 17»)

Arta *******ntftf aa se reduce insă exclusiv la comentarii mai mult 
sau ■»! pqț»« faapiCa pe marginea unei racile sociale prezente. Ele- 
■eatal cataret el timpului, servește de cele mai multe ori ca punct 
de ptecare ta «taxiriti demonstrații, In urma cărora cititorul rămîne cu 
4—5 cerm^ere că defectele sociale nu sint rodul unor abuzuri sau 
apecătari ele uaer persoaalitâți sus puse, ci consecința firească a pu- 
*_-ezk<uai «tari cnadtari prost alcătuite.

Protorteafa ammUtole scriitoricească a lui Caragiale este prezentă 
ti ta pabMefau So- Hotni scriitor nu exista „articol de serviciu". 

xe» măsurat, aaalizat cîntărit. vădind un excepțional simt de 
răspeatare peaora taianuarea opiniei publice.

Tetadală artxeteia pelitiri întrunesc sab raportul mijloacelor lite
rare mefaritateu eteareafatar caracteristice artei caragialiene Verva 
fafrăcdă. «îmafaMMta 4c fia. paarta neașteptată cu mare forță sp- 
foszÂâ. daceta taifaahtai da ptazani. vioiciunea trecerilor de la tonul 

aadKc ta cel M^faL de ta ironia subțire la atacul vehement, 
faotș această amfetate tenaacătoare face din publicistica lui Caragiale 
a n.,.,4 de ca tafa tacită calitate *H dăruie strălucirea eternei fi-

fa . ( nstastr ^*sa coaliție, in cap cu regele, se felicita pen-
*« MMOMt tlhuO de țărani, plin de revoltă, apărind memoria 
«far —r». și reefamnd cu vehemență dreptul inalienabil al poporului de 
a-și câștig dreptatea, Caragiale izbucnea patetic:

c_ casta de strînsuri din vîrfuri pînă-n gunoaie I Destul 
... . Dct-.... cu absurdul unaclirotiism. torida Consti-

e z':r.sr.'.uljgică, pe care ar trebui s-o punem cu minte și cu li-
- ște la archrvă, făr-a mai aștepta momentul cînd s-o vedem arsă cu

al«. t o pompă mult mai puțin veselă decît cele cu caro a fost ars 
rd.n.oara Regulamentul Organic".

Această lucidă chemare spre „abolirea alcătuirii politicii de uzur
pare...** {Opere, V, pg. 184) era rodul unei îndelungate experiențe, al 
unor căutări și eforturi de clarificare caracteristice celui care semna 
cu legi timă mindrie, „I. L. Caragiale — publicist".

Al. HANȚA
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Berii o pagină jt o copii curat șt cu o storS fru
moasă, apoi ți-o citea. O strimbătură, — alta, — iar 
alta: ici o vorba, nu i se părea aleasă adevărat cu 
gindui lui, colo alta era rău întrebuințată ori greșit 
așezată, — un gînd nu-i ieșea destul de-nvederat la 
iveală. Deoarece corecturile ii erau nesuferite, copia 
pagina din nou cu slova încă mai frumoasă. Era in 
stare să copieze și de zece ori și apoi să rampă pagina 
și să șe ducă la plimbare.
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Barbu Șt. 
Delavran- 
cea

„Și că astfel de viață, astfel de anomalii există, 
ba chiar unele care întrec acele din Scrisoarea pierdută 
cine ar îndrăzni să nege ? Și odată aceste anomalii 
exisțînd, cine oare ar putea să nege dreptul lui Ca- 
ragiale de a le ridiculiza, de a le biciui, de a le ex
pune la risul și disprețul public ? Ba Caragiale are nu 
numai dreptul, ci are chiar marele merit, un merit 
imens că a făcut așa, și nu numai merit de artist, ci 
și merit cetățenesc, merit de a-și fi făcut datoria.

Al.
Vlahuță
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Sadoveanu
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George
Gălinescu

Dacă vreodată încercarea d-a studia și socoti exact 
pe scriitor din operele sale ar reuși pe deplin în țară 
ia noi, cînd s-ar face asemenea studii de critică, apoi 
desigur că una din aceste încărcări ar privi pe Ion Luca 
Caragiale. Mișcări repezi, intenționate uneori, un joc 
de voce și de figură variat, caracteristic, plin de humor, 
niște priviri care sclipesc și parcă caută în sus de 
ochelari ; o conversație bogată, presărată de glume, de 
anecdote, de întîmplări naive și ridicule de prin teatrul 
nostru, un șir de piedici și neajunsuri cu care a tre
buit să lupte pînă să-și dea la lumină prima sa comedie: 
toate acestea, s-amestecă, se țes, se desfac, și din acest 
val-vîrtej nimic nu se pierde, toate-și au rolul lor firesc 
d-a completa acest spirit vioi, fermecător și atît de deose
bit, îneît nu e gest, nu e gînd, nu e scenă, care, țrecînd 
prin temperamentul lui să nu fie numai al lui (...}.

Un mare constructor de cuvinte. — La Caragiale 
cuvîntul scris capătă o însemnătate documentală. Nimic 
nu joacă, nimic nu se clatină în strașnica legătură a 
construcției lui, tăiată în marmoră. Lucru adevărat, lucru 
definitiv, etern, —impresia aceasta o ai, de cite ori 
citești o pagină de Caragiale. Ca și marele Flaubert, 
cu care de altfel se aseamănă în multe privinți, el își 
drămuiește vorba cu migală (...J. Trebuie să-l citești 
de multe ori pe acest Benvenuto Cellini al cuvîntului, 
pentru ca să ai înțelegerea deplină și rara mulțumire 
a lucrului desăvirșit.

Caragiale este cel mai mare creator de viață din 
întreaga noastră literatiră. Și, intr-un sens, este sin
gurul creator pentru că numai ei singur, în toată lite
ratura rom:ni, .face ooocurență stării civile*.

Am tost partizanul acelui npntat 1907 din primăvară 
pină-n toamnă, in care Caragiale dezvi._.ește fără în
conjur realitățile înfricoșătoare aie statului nostru semi
colonial de ațunci și starea de robie a nefericitei noastre 
țărănimi, ajunsă la exasperare, arătind cu răceală im
personală, sub care tremurau indignarea și lacrimile, 
care au fost mijloacele pe care stăpînirea burgheză le-a 
întrebuințat ca să aline jalea disperării poporului i re
presiunea sălbatecă, unsprezece mii de marți. dăritjiarea 
cu tunul a satelor.

O parte din critica 'de dinainte de 1944 era de părere 
că opera lui Caragiale se va trece odată cu epoca pe 
care el a șațirizat-o. Clasa muncitoare însă îmbrățișează 
cu nemărginită căldură și cu elan sărbătoresc, de care 
niciodată n-a fost în stare burghezia, opera și autorul, 
iar această sărbătoare este un indiciu că în timpurile 
ce vin, autorul Scrisorii pierdute va crește încă în fața 
posterității. De ce ? Fiindcă poporul muncitor își re
cunoaște în Caragiale un neprețuit tovarăș de luptă în 
trecut împotriva clasei exploatatoare de pînă ieri. Astăzi 
ne dăm seama că opera lui a fost una dintre armele 
de nimicire în lupta împotriva mentalității și proce
deelor exploatatoare și a fost într-adevăr o necruțătoare 
oglindire critică a realității.

In trecut muncitorimea a iubit pe Caragiale ca pe 
uri tovarăș de luptă, azi ea îl sărbătorește cu strălucire 
ca pe un tovarăș de biruință, care-i îngăduie să vadă 
ceea ce a făcut-o ieri să sufere și mai ales o împiedică 
să uite această suferință.

Catalogul tematic al operei lui Caragiale este foarte 
bogat și se desfășoară atît în teatru cît și în Momente 
și Schițe. Nu există exponent al statului burghezo-mo- 
șiereșc pe care scriitorul să nu-i fi înțepat cu condeiul 
său ascuțit, de la factorul de sus pînă la măruntul 
impiegat Corupția, favoritismul, fățărnicia, mizeria, des
compunerea morală, goana după știrea „de senzație", 
suobișmul, găsesc în el un pictor de moravuri nemilos. 
Sub rîs se ascunde disprețul.

aminltu...
Multe și mărunte anecdote circulă 

despre „Conu Iancu" sau „nenea 
Iancu“, unele poate autentice, altele 
inventate, altele potrivite după fante
zia povestitorului. Cunosc mai multe 
variante ale aceleiași mici istorisiri. 
Din aceste anecdote, reiese, o dată 
mai mult, spiritul caustic, inteligența, 
replica promptă, imaginea surprinză
toare a acestui scriitor atît de variat, 
pe care nu trebuie să-l încadrăm nu
mai în rama operei sale satirice, ne
cruțătoare, ci trebuie să-i facem Ioc 
și în domeniul poeziei, al entuziasmu
lui.

Prima mea întilnire cu I. L. Cara
giale a fost pe calea scrisului. Era 
prin 1907, anul cînd am început să 
public în presa bucureșteană. Tipări
sem în reviăta umoristică „Belgia 
Orientului** o parodie a versurilor lui 
Ion Minulescu : „Romanța celor trei 
sarmale",

lntr-o zi, bătrînul secretar de re
dacție al „Adevărului", în a cărui edi
tură apărea „Belgia Orientului", mă 
opri pe scările palatului din strada 
Sărindar și-mi arătă o scrisoare pe 
care o primise de la Berlin. O scri
soare de la 1. L. Caragiale care-1 in
forma despre stadiul în care se afla 
elaborarea broșurei „1907", cerută de 
către Constantin Miile, marele ziarist 
democrat.

In scrisoarea despre care am po
menit mai sos. maastrul vorbea și de 
mine. Citise parodia minulesciană. mai

cerea două exemplare din „Belgia 
Orientului" și se interesa cu elogii 
de autorul parodiei.

Lucrul acesta m-a măgulit din 
cale-afară. Măgulit pînj ia îngîmfare 
am fost după cîțiva ani, cînd fiindu-i 
prezentat, Caragiale mă interpelă:

— Tu ești Eftimiu ? Țara asta are 
doi scriitori : pe mine și pe tine!

M-am uitat la spatele meu, să văd 
cui se adresează atît de elogios conu 
iancu Și fiindcă nu era nimeni lîngă 
noi, am luat asupra mea copleșitoa
rele domniei-sale laude.

După o oră, reproducînd lui Octa
vian Goga cuvintele maestrului, a- 
cesta mi-a replicat, surîzînd:

— Și mie tot așa mi-a spus 1
Ce păcat că nu-i putem citi dis

cursurile, unde ironia, revolta, verva 
lui fără pereclie, sentimentele gene
roase ale celui ce-a scris „1907“ tre
buie să se fi revărsat torențial și cu
ceritor, întrecind ca gîndire și stil, o- 
ratoria celor ce se urcau inainte și 
după el la tribuna „Daciei" și a altor 
săli de întruniri publice!

Dacă mi-aș reîncepe viața, avind 
experiența și respectul pe care-1 am 
astăzi față de înaintași, aș posesii fie
care întilnire cu ei, mi-aș nota fiecare 
gînd al lor. aș transcrie fiecare ob
servație. fiecare spovedanie a măritor 
oameni pe care am avut norocul câ-i

Acad. Victor EFT1MJU

rnaiele wteșfeșa^at
Poate că fiecare dintre noi îi datorește lui, lui I. L. Ca

ragiale, mare parte din pasiunea de a zugrăvi oamenii iii, 
consecvenți cu ei înșiși, care ne stăptnește din clipa iz» care 
am început să scriem și ne va stăpîni plnă în ultimul ceas. 
Și sigur că fiecare dintre noi, după ce a scris, se cercetează 
cu ochii cu care soarbe opera lui Caragiale, și se ceartă 
că n-a putut fi la fel de concis, de precis tn detalii, de de
finitiv tn caracterizare, în rotunjirea unui personaj, că n-a 
realizat cu aceeași fidelitate stilul eroului tn toate reacțiunile 
lui, tncepînd de la cele cerute de împrejurări majore, pînă 
la ultima nuanță de limbaj.

Cum l-am cunoscut
Am avut ccvoarea șl fericirea să-1 

cunosc personal pe r.-e-n-jntorul Ca
ragiale, cu ocazia colaborării meie ia 
revista Moftul Romin. Am scris o 
schiță umoristică pentru această re
vistă și n-am îndrăznit să mă pre
zint personal cu încercarea mea lite
rară la redacție, d am expediat-o 
prin poștă.

Vă puteți închipui cît de fericit și 
grozav m-am simțit cînd, după cîteva 
zile, mi-am cetit încercarea mea li
terară în revista celui mai mare dra
maturg din țara noastră.

încurajat, nu mi-am mai trimis 
schița următoare prin poștă, ci m-am 
dus eu singur s-o prezint d-lui direc
tor.

Intimidat de modul cum m-a pri
vit maestrul, m-am închinat respec
tuos și, fără să pot adăuga un cuvînt, 
i-am înaintat cele cîteva sferturi de 
hîrtie mîzgălită de mina mea...

Fără să arunce o privire cît de fu
gitivă pe „opera" mea, Caragiale a 
pus-o cu un gest cam plictisit pe 
masa lui de lucru.

Se mai uită încă o dată la mine, 
mă examina mai atent, și mă întrebă 
la care revistă am mai scris.

Bucuros de întrebare i-am răspuns 
grăbit:

— Am publicat o schiță în chiar 
Moftul romin. Spre mirarea mea 
directorul nu se arătă deloc surprins.

— Cînd a țoșt publicată schița, du- 
mitale?

— In chiar numărul din urmă, d-ie 
director.

— Cum era semnată? se ir.-.eresă 
maestrul.

Am răspuns cu jumătate glas:
- Cazaban...
— Un pseudonim, desigur — aprecie 

Caragiale.
— Nu-i un pseudonim, domnule di

rector, așa mă cheamă...
Maestrul dădu compătimitor din 

cap:
— De ce ții numaidecît să-ți com- 

promiți numele șl familia publicînd 
schițe umoristice, fără talent...?

Zdrobit, am înțeles că schița mea 
a fast desigur publicată de secreta
rul de redacție, fără știrea directo
rului.

Am făcut o mutră atît de nenoro
cită, incit Caragiale s-a simțit dator 
să mă corjsoieze. Mă bătu protector, 
aproape prietenește, pe umăr:

— Stat sigur că schița dumitale a 
plăcut cetitorilor acestei reviste!...

înviorat, «ram gata să-1 întreb 
dacă șl domnului director i-a plăcut 
biata mea schiță—

Noroc că in chiar clipa cînd am 
deschis gura, zbiraiitul soneriei de 
pe masa telefonului m-a silit să tac.

Parcă îl văd ți acum pe neuitatul 
nostru Caragiale

Cu o mină a luat receptorul și cea
laltă mi-a întins-o fără aă s« uite la 
mine...

înainte de a răspunde: Alo 1... mi-a 
«pus»

- Să mai vii!—
Și am revenit—
încurajat de invitația bunului și 

în veci neuitatului Caragiale, m-am 
pus serios pe muncă.

Și să-mi dați voie să mă laud:
Toate schițele și povestirile pe 

care le-am trimis Moftului Romin, 
au fost publicate.

Cu alte cuvinte, am ajuns un cola
borator nelipsit la Moftul Romin.

Principalul cîștig a fost că am avut 
prilejul să-1 văd mai des pe marele 
nostru scriitor și să-1 aud vorbind.

Al. CAZABAN

De la Caragiale am învățat toți și învățăm încă tn fiecare 
zi marele meșteșug de a scrie. In proză sau în teatru, a- 
ceeași privire ascuțită și adîncă, aceeași cale directă, ne
mijlocită, de a exprima ceea ce ochiul a dezgolit, aceeași 
arhitectură sobră care poate părea ușoară numai la o lecturi 
superficială, aceeași putere de selecție a tipului, de la ge
neral pînă la detaliu. Iată de ce, de atlția ani, fraze, replici, 
expresii, au rămas pe buzele tuturor, gata să pecetluiască 
situații similare.

Și încă un lucru ar trebui să ne ur
mărească pe noi, scriitorii. Faptul că a- 
ceste pagini care au un firesc atît de 
mare, care par a nu fi cerut nici un efort, 
aceste replici care se înnoadă cu atîta 
adevăr și ușurință și necesitate abso, 
Iută, n-au fost scrise lesne. Marele 1 on 
Luca Caragiale lucra la fiecare frază, cu 
o stăruință, cu o perseverență, cu o răb
dare infinită. Scria, ștergea, revenea șl 
toată această laborioasă operație zămis
lea acel veridic fără cusur, care pare 
o singură curgere, o înlănțuire care s-a 
născut de la sine, dcest fel de a lucra, 
acest fel de a-ți cere ție însuți necurma
te eforturi, dp a lucra la desăiîrșirea 
textului cu o asemenea exigentă, ar țre- 
bui să ne fie o pildă pentriț chipul în 
care se atinge, în adevăr, măiestria.

lucia DEMETRIUS

0 fotografie inedită : Ion Luca Caragiale, 
împreună cu Octavian Goga și Șt. O.

Iosif

CARAGIAIjE
Literatura noastră cunoaște cazul per

sonajului care evadează dintre coperțile 
romanului sau coboară de pe scenă pen
tru a intra parcă în viața reală, înso
țind familiar și fără să îmbătrînească 
generații succesive, dar nici un creator 
de tipuri n-a avut o mină atît de fe
ricită ca I. L. Caragiale. Un Rică Ven- 
turiano, un Chiriac, un Jupîn Dumitra- 
che, un Conu Leonida și, fără excepție, 
toți eroii „Scrisorii pierdute** au făcut 
„concurență stării civile" și au între
cut-o căci au pășit nepăsători pe lîngă 
biroul ei de „decese".

Societatea evocată de Caragiale, Iurilo- 
nul și grarda civică, Răcnetul Carpaților 
și Societatea Enciclopedică Cooperativă, 
s a prefăcut de mult în praf și pulbere, 
pustiindu-se din amintirea oamenilor o- 
dată cu moravurile care o caracterizau 
și totuși tînărul de azi, pentru care

vremea „coledjiilor** pare mai fără noi
mă decît era paleolitică, eitea/5 obiș
nuit în conversația de toate zilele, cp 
pe niște ființe reale, pe Trahanache sap 
pe Cațavencu, nrimîndule ghiduș pînă 
și ticurile binecunoscute. Uluitoarea și 
unica popularitate și vivacitate a eroilor 
caragialeni te-ar îndemna aproape șă 
crezi în existenta ursitelor fericite, dacă 
ea n-ar fi rezultatul muncii riguroase 
și severe a unui mare talent și a unor 
legi artistice prielnic folosite.

Este bine cunoscută disciplina crînce- 
nă care a prezidat la elaborarea creației 
lui Caragiale și nu e de miraje că scri
itorul care susținea că între țșatru și 
arhitectură există mai multe și intime 
corespondențe decît între teatru și lite
ratură, a izbutit să construiască solid, 
net, pregnant.

Oroarea de retorică, folosirea exclu
sivă a elementelor funcționale, laconis
mul expresiei, o prodigioasă putere de 
caracterizare prin verb care stanțează 
parcă personajele, explică în mare mă
sură relieful siluetei lor lesne de me
morat.

Dacă măiestria artistului est? pnș din 
cauzele puterii de circulație a eroilor 
cgragialepi, cred totuși că rolul precum
pănitor in destinul acestor personaje li
terare, devenite personaje proverbiale, 
îl joacă alt factor și anume ura și dis
prețul pătimaș al autorului față de ele. 
Nici ironia și zeflemeaua lui Caragiale, 
nici risul în hohote al publicului nu tre
buie să inducă în eroare. Substanța ope
rei lui Caragiale e de fapt grotescul, 
singurul care, alături de tragic, transfor
mă ficțiunile artistice în mituri. Genial 
articulate, mișeîndu-se ca oamenii și 
semănînd cu ei, personajele lui Cara
giale șînt de fapt măști grptești ale im
becilității și scîrboșeniei morale burghe
ze. Camuflarea grotescului — categorie 
tulburătoare — sub aparențe obișnuite 
și amuzante este poate una din perfor
manțele cele mai rafinate ale artei toi 
Caragiale,

Horia LOVINESCUCaragiale In mijlocul familiei
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N-ar fi lipsit de interes să aflăm ce părere aveau despre Caragiale 
și ce falsuri au răspîndit pe seama lui, Cațavencii, mamițele, moftangiii, 
eroii care — după cum spunea scriitorul —  mă persecută... Forfotesc în 
mintea mea... Vorbesc... Le văz gesturile, le aud cuvintele". De aceea i-am 
adunat laolaltă din paginile operei marelui satiric și pentru prima oară am 
inversat rolurile, dîndu-le lor dreptul la cuvînt asupra lui.

— Caragiale nu iubea copiii, au strigat într-un glas mamițele, 
mam’mare, tanti Mița, madam Popescu, sărutînd dulce pe puișorul Goe sau 
pe Ionel, bravul ofițer de roșiori, care toarnă dulceață în șoșonii musafirilor.

— Numai copiii? Dar ce crud era pînă și eu animalele, a suspinat, 
aproape să leșine iar, stăpîna lui Bubico, neconsolata păgubașă.

Pe Mitici i-anj găsit la o bere, „punînd țara la cale", cu cunoscuta 
Iot competență:

— Asta era cusurul lui — era boem, ne-au declarat ei, ritos.
Caion, „frizerul poet... lirico-decadento-simbolisto-mistico-capilaro-sece- 

sionist**, era ocupat cu îngălbenirea la luminare a două foi tipărite cu litere 
chirilice — așa că n-a avut timp să ne dea prea multe amănunte:

— Caragiale? Un plagiator! A furat „Năpasta" de la un dramaturg 
maghiar. O să-1 dovedesc curat plastograf I

Am apelat și la „academia" burgheză care a delegat pe „Savantul 
romîn“ șă ne spună următoarele:

— Caragiale nu a căpătat premiul, întrucît și pentru că piesele sale 
de teatru șînt imorale și vădesc tendințe antinaționale. Am zis I

l-am părăsit rîzînJ pe eroii în chestiune, lăsîndu-i bine strînși în 
legătura cărților, fixați acolo pentru o jalnică nemurire așa cum au fost: 
superficiali, jlemagogi, rău crescuți — și peste toate, mai ales, proști de 
nelecuit.

Și am căutat pe omul-Caragiale, adevăratul, in mărturiile contempo
ranilor obiectivi, în ale prietenilor, ale rudelor.

★

Ecaterina Logadi, fiica scriitorului, își amintește:
— In familia noastră domnea armonia și buna dispoziție. Nu era o 

îneîntare mai mare decît să-1 vedem pe tata mimind cite un viitor personaj, 
să-1 auzim povestind ce i-a mai spus „Leica Țica“, precupeața pe care a 
intilnit-o în piață, sau vreun „amic", descoperit cine știe unde și imitat 
cu artă inegalabilă. Am avut o copilărie, în general, lipsită de griji. Greu
tățile materiale, cîte vor fi fost, erau înfruntate și învinse de părinți, înainte 
ca noi, copiii, să le simțim prea tare apăsarea. Mama mi-a povestit că 
tata a lost uneori nevoit să-și procure niște bani trebuitori, vînzînd cărți 
din bibliotecă. Cu oricîte sacrificii — și vînzarea cărților a fost pentru un 
intelectual de talia lui Caragiale un sacrificiu imens — familia trebuia 
cruțată de lipsuri și nevoi.

— Atunci cum rămîne cu boema, viața dezorganizată de care făceau 
caz nenumărați Mitici ?

— Nimic mai fals. De ia corectitudinea vestimentară ce și-o impunea 
«ie-și și nouă tuturor, puia la ordinea pe care o țtoea to maousortoe și to

scrisori, totul contrazice acuzația de boemă. De pildă, seara, înainte de 
culcarea copiilor, ruga pe fratele meu Luca să-i pună pe noptieră cărțile 
pe care avea de gi.'d să le cerceteze, detestînd pe cei ce, pentru a găsi o 
carte preferată, răstoarnă o bibliotecă întreagă. Din același spirit de ordine, 
nu ne lăsa să-i umblăm prin odaia de lucru, unde numai .mama avea voie 
să intre pentru a face curat. Totdeauna, după zile grele ae muncă, tata o 
ruga, arătîndu-i biroul: „Acolo trebuie să intervii țu, acum", spunea el, 
cerîndu-i ajutorul.

După cîteva cl'.pe de tăcere, fiica scriitorului adăugă:
— Dacă mă gindesc bine, nu suferea boema pe nici un plan. Mi-amin- 

tesc că fiind la Berlin, dacă afla că vreun prieten de-acasă trece printr-o 
criză morală, își neglijează familia, copiii, pleca imediat în țară pentru a 
descurca lucrurile și totdeauna se bucura cînd reușea. Era intransigent în 
această direcție. Nu admitea false menajamente. Iar dacă vreun prieten nu-i 
asculta sfatul, nu ezita să rupă cu el.

— In această atmosferă de seriozitate, pe care o evocați, copilăria 
nu vă era puțin stînjenită ?

I — Am mai spus: la noi în casă era o atmosferă veselă, tonică. Tata 
venea seara în camera noastră, ne întreba ce-am mai făcut peste zi, ne 
punea să povestim și se amuza cînd eu îmi imitam profesoarele, mai ales 
pe cea de germană, care vorbea prost franțuzește.

Dacă rîdeam prea tare, el intervenea, sever: „Nimic nu poate să fie 
atît de caraghios incit să rideți așa". Nu-i plăcea risul ostentativ, lăbărțat. 
Iubea copiii...

— Unde-s mamițele, mam'mare, tanti Mița să vg contrazică ?
— ...dar nu suferea răzgîiala, răsfățul prostesc. Chiar cu copiii era 

serios, drept. L-am văzut adeseori stînd de vorbă cu ei. Le povestea, ii 
învăța. Avea ceva de dascăl in el, mai bine zis de moralist. Nici lor nu 
le tolera aproximațiile, aberațiile: „E o prostie ce spui tu acolo", corecta 
el pe vreun copil care spunea vrute și nevrute. Acorda atenție judecăților 
bune, chiar dacă ele veneau de la noi, copiii. Țin minte, de pildă, că admi
rația noastră fată de Verhaeren l-a hotărît pe tata să-1 citească pe marele 
poet. Dar nu întotdeauna opiniile noastre aveau succes: cu Verlaine nu se 
împăca, deși Luki și cu mme i-1 recitam cu mult patos. Se simțea bine 
printre copii; duminica se distra la fel cu noi ia grădina zoologică unde 
avea un cimpanzeu preferat. Cimpanzeul, cînd îl vedea, li punea labele pe 
umăr, pe piept, arătîndu-i o dragoste pe oare tata nu și-o explică decît 
tîrziu, descoperind că nu mai are chibrituri în buzunare; maimuța i le fura ; 
pentru aceasta tata nu uita niciodată cînd mergea la grădina zoologică, să 
ție chibriturile într-un anumit buzunar, așa fel ca maimuța să le găsească 
mai repede.

— S-a spulberat deci și părerea acreditată de mamița lui Bubico I
— Ca multe alte păreri asemănătoare. în trecut s-a explicat, adesea 

cu rea intenție, disprețul lui Caragiale față de societatea burgheză printr-o 
pretinsă lipsă de dragoste față de oameni. El iubea oamenii, cînd erau 
ganțeai. Ii Ijsftecta, Eectru țăragi, de pildă, avea admirație și atracție.

Cînd fratele meu Luki i-a adus primul jurnal nemțesc care pomenea despre 
răscoala țăranilor din 19Q7, tata a fost pradă unei neînchipuite suferințe. 
„A stat zile întregi nemișcat, scrie undeva fratele meu, cu capul sprijinit 
în mîini. Cînd ii vorbeai se trezea ca din vis și răspundea întrebărilor cu 
glasul obosit. Pe urmă deznădejdea era înăbușită de revoltă. Striga că bine 
le face ciocoilor. Vroia să plece, să vază ce se petrece în țara lui, și deznă
dejdea iarăși ii paraliza lntr-o noapte, febril și iritat, a scris broșura „19Q7 
—' Din primăvară pină-n toamnă". Pe toți romînii pe care îi vedea atunci 
la Berlin, îi asalta cu întrebări. Nu era niciodată mulțumit doar cu ce 
afla din scrisorile sau gazetele primite din țară

— Șederea la Berlin, 'din cîte spuneți, nu a semnificat niciodată indi
ferență față de țară, dezrădăcinare.

— Dezrădăcinat n-a fost niciodată. Casa noastră de la Berlin era 
onorată de vizitele multor prieteni din țară : Delavrancea, Gherea („Caștica", 
cum îi zicea tata, imitînd accentul lui Gherea), Paul Zarifopol, venind de 
la Lipșca, Panait Cerna, Horia Petra Petrescu și alți romîni aflați pe 
atunci în Germania. Vasta corespondență purtată pe acea' vreme cu Vlahuță, 
Delavrancea, dr. Ureehiă, Coșbuc, Gîrleanu și alții, ca ți multele călătorii 
pe care le făcea la București și Ploiești sint probe elocvente că niciodată 
nu s-a lepădat de țară.

— Printre cei care îl vizitau se aflau și tineri scriitori începători ? 
Cum se purta cu începătorii?

— Da, erau. Panait Cerna îi arăta unele încercări și tata le discuta 
cu el, dar Cerna se intimida și nu scotea un cuvînt, așa că vorbea mai 
mult Tata. Goga, care începuse să se afirme, îl interesa de asemeni. încuraja 
începătorii : la insistențele lui Caragiale, Teatrul Național a jucat o piesă 
a tînă.rului, pe atunci, Emil Isac. Pe fratele meu, Matei, tot tata „l-a desco
perit", dacă se poate spune astfel, și i-a sesizat în poezii greșeli pe care 
Ălatei, altminteri cam orgolios, le-a îndreptat fără să crîcnească. Deși avea 
oroare să vorbească despre viața lui, totuși cînd un tînăr ce pregătea un 
studiu asupra operei lui Caragiale i-a cerut ajutorul, tata s-a lăsat chestionat. 
Era generos, se entuziasma ușor. Cînd i se aducea pentru lectură ceva care 
nu dovedea talent nu ezita să spună direct: „Lasă-te de literatură". Putea 
să dea tinerilor haine de ale lui, dacă erau prost îmbrăc3ți, dar nu le 
certifica talentul, din complezență, cu nici un preț.

— Vă citea ce scria ?
— Totdeauna, răspunde Ecaterina Logadi. Citea, citea, și deodată ridica 

ochii: „Ați înțeles ? Să spuneți dacă n-ați înțeles. Că nu e vina voastră, 
e vina mea. Ce scrii trebuie șă fie limpede și să placă și unei babe chioare". 
Refăcea adesea. „Calul Macului" I-a refăcut de patru ori, de exemplu, iar 
cînd Luca, fratele meu care li copia manuscrisele, se arăta mirat, Caragiale 
spunea : „Bine, dar tu, nu înțelegi că dacă astăzi las o mică greșeală, 
mîine uit o virgulă, poimiine lumea are drept să mă huiduiască și eu trebuie 
să înghit?" Iubea scrisul cu responsabilitate și nu-i plăcea, după propria-i 
mărturisire, nimic mai mult ca „vorba pe d-asupr® limpeîle, da' adîncă la înțeles".

Tita CHIPER
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„tipurile”

atașat opera lui 
Caragiale de ideologia „Junimii", seri- 
to, ui fiind considerat un fervent par
tizan al ideilor conservatoare. Pro- 
cedindu-se, voit sau nu, la o inter
pretare unilaterală a faptelor biogra
fice, dar mai cu seamă a operei, s-a 
acreditat ideea că autorul Scrisorii pier
dute ar fi, cum spunea Lovinescu, 
„expresia cea mai pură a junimismu
lui"1), un spirit negativ, adversar, 
ca și Titu Maiorescu, al „formelor 
fără fond" și al revoluției, burghezo- 
democratice 
ta, profund 
cutat multă 
variații de 
tul, cînd pe 
înțelegere datorită metodelor de cer
cetare nedialectice, cînd pe răstălmă
cire și reacredință Erau invocate, 
de obicei, citeva date din biografia 
literară a scriitorului, dar erau ig
norate sau minimalizate altele nu de 
o mai mică însemnătate. Se vorbea 
insistent despre satirizarea demago
giei liberale și a burgheziei semidocte 
din „0 noapte furtunoasă", dar nu se 
observa critica severă îndreptată con
tra sistemului oligarhic, a coaliției 
burghezo-moșierești din „O scrisoare 
pierdută", și batjocora la adresa fo
rurilor aristocratice din „Don Ranudo 
de Colibrados". Se scria cu precădere 
despre „mahalagiii" și „Miticii" lui 
Caragiale, despre „bibici" și „man
gafale", despre „vitrion" și „cerneală 
violentă", ca și cind n-ar fi existat 
protipendada Momentelor („Telegra
me", „High-Life") și lumea amărită 
a nuvelelor și a Năpastei, ca și cînd 
acel protestatar și demascator „1907. 
din primăvară pină-<i toamnă" ar fi 
aparținut altcuiva. Cu o asemenea 
metodă, lipsită de temei științific, evi
dent că se putea demonstra o

Este adevărat că scriitorul 
parte la începutul carierei 
rare din cercul „Junimii", că 
blicat piesele in „Convorbiri 
și că a lucrat o vreme ca 
la ziarul conservator „Timpul". Cara
giale a fost, fără îndoială, atras de 
„criticismul" junimist, în sensul că 
pleca și el de la constatarea că în 
viata socială a vremii instituțiile bur
gheze aveau de la început un carac
ter monstruos, că societatea romîneas- 
că urma calea dezvoltării prusace. 
Dar in vreme ce Maiorescu si „Ju
nimea" formulau această critică de 
pe poziții conservatoare, potrivit unor 
stricte interese de partid reacționar 
Caragiale, ca și Eminescu, 
numele claselor oprimate, 
festa nemulțumirea față ... ____
țiile burgheze, tocmai pentru că aces
tea nu erau suficient de democratice. 
Imediat după moartea lui Eminescu 
dramaturgul a părăsit „Junimea", a 
rupt relațiile cu Maiorescu și, prin 
anariția Moftului, romîn (în prima 
serie) s-a apropiat tot mai mult de 
mișcarea muncitorească. Toate aces
tea nu constituiau simple capricii sau 
fapte întîmplătoare, ci rezultatul firesc 
al unui proces mai vechi ajuns acum 
la apogeul dezvoltării Iui. Poziția cla
selor 
mula 
șează 
du-se 
poate 
sorii 
existat chiar din capul locului o luptă 
mocnită, care, prin acumulare conti
nuă, a răbufnit la un moment dat. 
Din lipsa unei destul de clare înțe
legeri a mecanismului social-politic, 
Caragiale a fost înclinat să interpre- 

și-a pu- 
iiterare" 
redactor

nemulțumite de pe care își for- 
critica I. L. Caragiale se deta- 
acum în chip evident. Simțin- 
străin de țelurile „Junimii" se 
spune că între autorul „Scri- 

pierdute" și spiritul junimist a

unele fenomene din reâljtateâ 
vremii, în sensul teoriei maioresciene 
a „formelor fără fond", dar dindu-i 
un cu totul alt conținut critic.

Dacă pînă în 1890 antijimimismul lui 
Caragiale se afirmă oarecum indirect 
în opera sa literară (Cronica fantas
tică din Ghimpele, 1874, unde e amin
tit mandarinul Ti-Li (Titu Maioresc:;); 
O scrisoare pierdută, unde satira vi
zează deopotrivă pe burghezi și pe 
moșieri; Conu Lenonida. față cu rea- 
țivriea, intitulată inițial Un boier bă- 
trîn și o cueoană reacționară), de 
aci înainte atitudinea scriitorului față 
de „Junimea" va deveni explicită și 
categorică.

Moartea Iții Eminescu reprezintă 
pentru Caragiale un moment de adin- 
că reflecție la destinul nefericit al 
artistului de geniu in societatea bur
gheză, la demnitatea lui ultragiată. 
Cele trei emoționante articole, „In 
Nirvana", „Ironie", și „Două note" 
dezvăluie condițiile umilitoare în care 
a fost silit să trăiască și să creeze 
marele poet, acuzînd, fără să-i nu
mească, pe Titu Maiorescu și pe cei 
de la „Convorbiri literare", pentru fap
tul de a fi intervenit în scrierile lui 
Eminescu, operind „îndreptări, purgări 
și omisiuni cu desăvîrșire arbitrare". 
După interpretarea veche, un atac 
personal contra criticului „Junimii", 
care nu-i acordase lui Caragiale aju
torul solicitat în obținerea unei slujbe 
corespunzătoare2), articolele citate 
reprezentau de faot o luare de pozi
ție menită să confirme punctul de ve
dere al criticii progresiste și al tutu
ror apărătorilor memoriei lui Eminescu 
(ex. Vlahuță, Delavrancea) împotriva 
deformărilor junimiste „îmi vine des
tul de greu, spune Caragiale, refe- 
rindu-se în chip transparent la Maio- 
rescu — să contrazic niște autorități 
în materie literară, știind bine cît 
îi iritează contrazicerea și cît de pri
mejdioasă e iritația lor pentru soarta 
și reputația unor simpli muritori ca 
noi; dar trebuie să spun odată că poe
tul de care e vorba a trăit material 
rău; sărăcia lui nu este o legendă; a 
fost o nenorocită re litate și ea îl afectă 
foarte" 3).

Era divulgată prin urmare însăși 
concepția idealistă maioresciană po
trivit căreia „Eminescu 
tit în chip inexorabil 
nefericirii".

Au urmat, așa cum 
cercetările mai noi. conferința rostită 
la Ateneu in martie 1892 Gâște și 
gîște literare, unde vorbitorul dădea 
în vileag fără nici un ocol caracte
rul politicianist al „Junimii 
1893 apariția Moftului 
prin poziția lui critică.
(.Moftul în fața opiniei 
liniază o dată mai mult antijunimis
mul Iui Caragiale. Devenind poate cel 
mai bun prieten al criticului Dobro
geanu-Gherea, simpatizind cu mișcarea 
socialistă, autorul Năpastei se înde
părtează definitiv de cercul convor- 
birist, în mijlocul căruia nu se simți
se de altfel niciodată prea bine. „Voi 
„Junimea" politică — îi va scrie lui 
Petre Th. Missir. în ajunul plecării la 
Berlin — mi-ați făcut mult rău". 
Dacă unii „au avut bunătatea" de a 
nu-| irita chiar de-a dreptul, alții l-au 
persecutat „cu răutate și înverșunare", 
„Pe aceștia — continuă Caragiale — 
nu pot decît să-î urăsc și oricînd îi 
voi putea lovi, o voi face fără cru
țare". încheind, el formulează o do
rință cu deosebire semnificativă și 
concludentă, care nu face decît să 
ratifice atitudinea critică la adresa 
complicității de interese a partidelor 
istorice

iru loiaeauna ei inner-
deze oricine cu titula de mist"4). 
Că o asemenea „tituiă" nu i se po
trivea lui Caragiale își dădeau seama 
chiar junimiștii și, in primul rind, Ma
iorescu. încă in epoca relațiilor bune 
cu dramaturgul, conducătorul „Juni
mii" nota ca de obicei sobru și laco
nic, în însemnări zilnice: „8/16 mar- 
trie 1884:... Car. violent, grosolan, și 
inutilizabil". 17/29 martie: „Seara, 
nimea. Car. lipsit de tact, ca la 
hala, în discuție cu Alecsandri".

Neastimpăratul demon satiric, 
tudinea neconformistă și ridicolul 
sonajelor din 25 de minute i se 
reau lui Duiliu Zamfirescu „fleacuri, 
glume de spus între prieteni, și dacă 
prietenii or fi mai proști or ride : dar 
de publicat și de iscălit, nu"5). Un alt 
junimist, mai puțin cunoscut, Miron 
Pompiliu, își manifestă și el 
față de Moftul romîn.

Prin urmare, antijunimismul 
ragiale nu trebuie înțeles ca un sim
plu abandon, petrecut la un moment 
dat, ca o trecere dintr-o grupare li
terară intr-alfa. Fenomenul e cu mult 
mai complex și are la bază în primul 
rind atitudinea critică a scriitorului 
față de coaliția burghezo-moșierească, 
manifestă în cele mai de seamă ope
re. Trahanache și Tipătescu, Raoul 
Gregoraschko și Costăchel Gudurau 
nu reprezintă, cum a susținut de la 
Maiorescu întreaga critică estetizantă, 
ficțiuni ideale, ci, dacă ne uităm 
bine, chiar onorabili alegători la cole
giul 1, moșieri și proprietari. Cara
giale n-a ridiculizat ideile revoluției 
de la 1848 pe care le combătea
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(Din Expoziția co
memorativă 
Carațțiale**)

nimea". ci trădarea 
ghezie, n-a 
ci 
tardă, nu 
și suferințele poporului, ci de viciiie 
și tarele adinei ale claselor posed ante, 
și de mimetismul caraghios al micu
lui burghez.

Toate acestea și încă altele com
pun imaginea concretă a scriitorului 
realist și democrat, ostil prin însăși 
esența operei sale reacționarismului 
conservator. Se poate spune insă alt
ceva și anume că antijunimismul lui 
Caragiale se dezvoltă progresiv, pe o 
linie ascendentă. Afirmat m cronicile 
din Ghimpele, in O scrisoare pier
dută (ca satiră a oligarhiei), apoi in 
mod ferm și explicit în articolele des
pre Eminescu și in Mor_> roi 
culminează in Momente și m. 
in pamfletul „1907. din pri 
pină-n toamnă". E un drum de la in
tuiție la luciditate, de la șovăiala și 
inexperiența tinărului la siguranța de 
sine a scriitorului matur, de la sim
bolul țării sinecrozitor, amintind Scri
sorile persane ale lui .Montesquieu, la 
exprimarea directă, acuzatoare, ca in 
această adevărată concluzie a u 
înalte conștiințe de artîst-cetățean 

i a 
cap 

vorba de 

ez an

părw'etui .4

sacre. 
adică

cari am asistat, — și ca 
numai ca simplu come- 

Și deși marnelucărimea mă 
la unison, poate să am 
în mulțmea lumii cinstite, 

și dezinteresate să găsesc

chisă de boierii și de 
simpla bănuială instinctivă că 
amantul destul de fidel al 
noastre Constituțiuni. De ce 
astăzi, la băirînețe, să nu fiu leal, 
să nu le dau dreptate oamenilor, ară- 
tînd pe față, de ce sentimente sint 
animat față cu actuala lor organizare 
de stat? De ce să nu arăt lumii , cum 
am văzut eu împrejurările sociale și 
politice la 
istoric, nu 
diante ? — 
va huidui 
norocul ca 
inteligente 
cîteva aprobări, cari' să mă plătească 
cu prisos de necazurile îndelungatei 
mele proscripțiuni"8).

„Junimismul" lui Caragiale rămine 
un mit ce trebuie spulberat. In schimb, 
antijunimismul ni se impune ca o tră
sătură fundamentală a operei celui 
mai de seamă realist critic romîn.

1. — Cf. „Istoria civilizației romine 
moderne", II. Forțele reacționare, Edit. 
Ancora, Buc. p. 194.

2. — Cf. Scrisorile junimistului Vasile 
Tasu către N. Iorga I. C. Torouțiu — 
Studii și documente literare, vol. VII, 
pag. 271, 278 și scrisoarea lui Caragiale 
către Petre Tli. Missir din 4 oct. 1885 în 
Opere, VII, ed. S. Cioculescu, p. 536.

3. — Cf. Ironie în Note și schițe. 1892.
4. — Cf. Opere, VII, ed. cit. p. 543.
5. — Cf. Duiliu Zamfirescu și Titu Ma- 

iorescu în scrisori (1884—1913). Ed. Casa 
Școalelor, p. 73.

6. — Cf. Opere, VII, ed. cit. pag. 456 
Scrisoare către Alecu Urechea din 27 
oct. 1907.

ici unul dintre scriitorii noștri 
clasici nu a formulat atît de e- 
xact, atît de aproape de înțele
gerea noastră actuală, esența și 
particularitățile artei realiste, 
capabilă să cuprindă viața în
tr-o imagine artistică desăvîrșită. 
cum a făcut-o I. L. Caragiale. Ve

derile sale asupra artei, fără să aibă 
desigur caracterul unei cercetări sis
tematice (spiritul de „sistemă", în ac
cepția sa ingustâ, închistată, constituia 
adesea ținta ironiei scriitorului, vezi, 
de pildă, comentariul asupra „Critice
lor" lui Dobrogeanu-Gherea) nu sînt 
ale unui diletant, ale unuia care știe 
-din. toate cite nimic", ale unui Mitică 
discutind volubil despre orice, „despre 
poezia epică ca ț. despre viitorul in
dustriei" ; ele prezmtă un caracter de 

continuitate, au aspectul unei demon
strații strins argumentate, desigur fără 
pretenții științifice, și se grupează în 
jurul unor noțiuni esențiale care, 
mereu dezbătute de scriitor in diver
sele sale intervenții, se confundă in
tr-un fel foarte bine marcat, cu pro
gramul însuși al artei realiste.

Fiecare descoperire in planul artei 
atrage după sine, chiar dacă nu foar
te explicit, o formulare programa
tică ușor de găsit intr-imul 
din articolele sau eseurile 
ragiale era un raționalist, 
mare necesară a acestei 
privea lucid procesul de creație, era 
conștient de ce scrie, urmărea in o- 
pera sa o anume intenție, știa cum 
se numește fiecare cucerire a 6a ar
tistică, cum se traduce ea in termeni 
apropiați de estetică, 
neori juca pe artistul 
să știe ce o să iasă în 
se așeza la masa de 
de „descoperire" o constituie repre
zentarea în literatură a lumii co
mune, introducerea temelor cotidiene, 
a vieții obișnuite, intr-o epoci pro
nunțat romantică, I. L. Caragiale a- 
ducind realismul „brutal- al ex_ --- 
ței zilnice. Cu opera sa pătrunde ir. 
literatură o lume nouă, pătrund co
piștii și impiegații, cancelaria, s.-i.ba. 
abonații, Severinul și Dorohoiui. cre
ditul, cafeneaua, chelnerii, leafa, a- 
micii, nevasta trimisă să parlamenteze 
cu un personaj de mare influență, 
vagoanele de clasa a Il-a. hoteluri de 
provincie, mișeii de la primărie. Lear.- 
ca văduva „comersantă de băuturi 
spirtuoase", baluri de binefacere, j r- 
pînese, pedagogi de școală nouă. 
„generoasa tinerime universitari-, stu
denții bărboși, Lache și Mache. ipis
tații, „publiciștii", etc. etc. Caragiale 
era pe deplin conștient de această 
descoperire artistică, dovadă că in
tr-un articol o formulează astfel: „Via
ța banală a mea, a noastră, a tuturor 
romînilor, iată ce mă interesează, iată 
ce-mi atrage irezistibil ater.;:a.„ il:e 
mi-e capul gros. Imposibil să mă v-t 
acolo unde-mi arată cu decetu'. cri
ticii noștri... Voi critica bucătăresele 
și stăp'mele, flașnetele și amzto-ii 
lor, chelnerii, birjarii și muște-::: : ic. 
critica tramvaie, tramcare, precupeți, 
marfă, consumatori — tot. Voi ți se
ver, dar drept. Voi fi 
în formă, dar violent 
fond". Mai e nevoie 
Chiar așa a și fost.

Formulindu-și programul estetic. 
I. L. Caragiale era de altfel de pă
rere că arta este în primul rind -:n- 
tențiune", expresia artistică a acestei 
„intențiuni" intelectuale, morale, so
ciale. Face undeva deosebirea intre 
artistul care gîndește și „gușatul" 
care simte, nu știe nici el ce.

Scriind despre Eminescu, el se re
feră, în primul rind, la opera aces
tuia ca la un produs specific al gin- 
dirii ; „Rareori a încăput într-un cap 
atita putere de gîndire". Iubind ra
țiunea limpede, profesind el însuși 
observația cea mai lucidă asupra rea

lității timpului său, era firesc ca 
Caragiale să deteste Încercările 
artă irațională, acefală, curentele 
cadențe aflate pe atunci la începutul 
afirmării lor, literatura nebuloasă, să
racă in idei expresia unei simțiri des
compuse. Reacția 
decadente o avem 
rodiile sale.

Caragiale asocia 
tual al artei de conținutul social-poli
tic al acestuia, era de părere că a- 
mesteeîndu-se în luptele politice, scri
itorul cîștigă vitalitate pentru opera 
sa. La întrebarea : „Pierde un poet, ca 
poet, amestecindu-se în luptele poli
tice ?“ răspunsul lui Caragiale era 
zdrobitor negativ.

Fără pretenții sistematice, dar cu 
o intuiție sigură de mare scriitor rea- 

list, cu o intuiție călăuzită de cea mai 
luminoasă inteligență — Caragiale schi
țează o adevărată estetică 
mului critic. In articolele 
frontal abordată problema 
scriitorul formulează teoria 
risticului în artă, atît de deosebită de 
a școlii naturaliste pe atunci la modă 
(și de care unii critici, 
l-au alăturat) și extrem 
cativă pentru un artist 
fiind cu o neobișnuită 
față de impresiile lumii 
o neobișnuită „iritabilitate' 
tuși, foarte bine, că opera de 
include totalitatea senzațiilor 
de artist; era convins că
din artă receptează, in raport cu via
ța. numai 
înțelege m 
dsn ceva, 
cum". Pe 
unitatea conținutului eu expresia, 
astfel de formulare, marcind anti 
Ua lui Caragiale față de abuzul de 
detalii și excesul de comentarii ne
incorporate artei, arată că scriitorul 
punea mare preț pe elementul suges
tie. Exprimincu-ee mai cu plăcere in 
mici istorii de un tilc vădit, Caragiale 
evocă desenul făcut pe zid de un 
șccăar dotat care-și propune să re- 
prezir.te in chip caricatural pe profe- 

pe „domnul*, desen redus 
lmii esențiale, tipice — ți 
a-ș; propune să redea toate 
modehuui. după principiul 
deșteaptă in privitor o tma- 

necesarul. „Fiindcă noi nu 
opera de artă din mult, ci- 
înțelegem un ce dintr-un 

lingă faptul că evidențiază 
» ° 
ipa-

socul său. 
la citeva 
care, fără 
detaliile 
r-aturaLst.
gine mai reali decât prototipul insur: 
„Acesta este doaiaal adevărat E- fiind
că e numai ceea ce ne trebuie de la 
domiuU — el puțzn ae imporți". Cum 
se explică impresia de adevăr pe care 
ne provoacă arta ? Răspunsul lui Ca
ragiale doxvdeșse dt de ocgaztic sim
țea el unitatea dintre frumosul ar
tistic ș. trtțejes^i moral al opere-, de 
artă. Caragiale vede sensul moral im
plicat in substanța realistă a opere:, 
stabilind un raport de strictă deter
minare intre „:r ten ți unea- morală și 
gradul ăe expresivitate. „Toți sintem 
iritabili, expresivi rint numai unti" — 
și cu această definire a ta.’entu.’id 
(căci in condițiile lipsei de talent — 
considera Caragiale — dezbaterea in 
jurul „tendinței", artă pentru artă sau 
artă cu tendință, r.-are nici un rost), 
scriitorul plasează problema in ade
văratul său context. -Oricare ar fi ma
terialitatea acestui deosebit fenomen, 
adică felul material al expresiunii, o 
condiție neapărată pentru a ajunge 
la scopul ei este înțelesul uman". 
Arta produce impresia de adevăr 
fiindcă, reflectind datele de bază ale 
modelului din realitate, este expresivă. 
Și are „înțeles" întrucît este expre
sivă. este expresivă întrucît are „în
țeles", traduce o „intențiune".

Cu toate că face uneori „dificul
tăți" ideilor estetice ale lui Gherea 
(fie pentru a sublinia, mai bine decît 
Gherea, însemnătatea talentului, con
ținutul concret al „tendinței", fie - 
în alte cazuri - pentru că nu are to

tuși o reprezentare științifică a pro
blemei, fie — în sfîrșit — ca să se a- 
muze pur și simplu, într-un fel ce-i 
era caracteristic, „tachinînd" pe bu
nul său amic Co6tică...) este pe de
plin evident că I. L. Caragiale se a- 
tașează prin conținutul operei, prin 
sensul adînc al părerilor sale estetice 
- partizanilor „tendinței".

Vigilența în chestiunile de stil lite
rar, de limbă literară, vigilență dusă 
pînă la limita sa extremă, pînă la ob
sesie și neînduplecare, atrage după 
sine în atîtea cazuri, nu însă și cazul 
lui Caragiale, o restrîngere a intere
sului față de valorile de conținut. 
Această restrângere este evidentă de 
pildă, în ambiția de a exprima cu 
perfecțiune formală orice cade în raza 
privirii artistului, de a spune „frumos1* 

platitudinea și uneori neadevărul; a- 
tenția excesivă arătată stilului implică 
uneori primejdia devitalizării artei, a 
sterilizării sale. Există ■ și cazul opus 
— mai frecvent încă — al scriitorului 
obsedat de impresia frustă a vieții, 
iubitor de „autenticitate", gata să o 
realizeze oricum, sacrificînd „stilul", 
considerat cu dispreț un soi de po
doabă inutilă ce nu face 
întunece puternicul adevăr, 
tipurile sint posibile, s-au 
fi posibile, chiar în cadrul 
liste. Există artiști, care
una sau cealaltă dintre ipostazele sem
nalate. Ceea 
ragiale, este puterea sa de a le 
bina într-un echilibru activ care ține 
„contrariile" mai 
dreaptă cumpănă. Deslușim aici un 
element al concepției sale estetice. 
Caragiale ilustrează cu autoritate o 
insușire generală a literaturii noastre. 
Din acest punct de vedere exemplul 
sau n-a rămas fără consecințe asupra 
dezvoltării literaturii romine. impri- 
rnind acesteia o linie constantă, mar
cată de operele celor mai de seamă 
scriitori : in alte lit-* *aturi <ste mai 
rar cazul scriitorului care, vigilent la 
extrem față de stil, 6ă dea totuși in 
opera sa pulsația vieții autentice - 
sau al scriitorului 
de adevărul vieții, să fie egal urmă
ri: de ideea perfecțiunii formale. Chiar

militind pentru metodele tari, radi
cale. Insă, nicăieri revolta sa nu e 
mai dramatică, mai susținută și mai 
•justificată ca in pamfletul „1907“, 
bilanț dezastruos al întregii politici 
burghezo-moțierești și unică explica
ție a revoltelor țărănești. O țară con
cisă ce -oardele istorice" ale celor 
două partide de guvernămint, cu o 
agricultură excesiv feudală și cu o 
-industrie politică", in plină înflorire, 
cu o viață cetățenească sub orice nivel 
și cu o „anacronică și hibridă consti
tuție arhondologică" nu putea duce de- 
cît la răzvrătirea țărărimii din 1907. 
Cit despre leacuri și remedii, Caragiale 
nu le vede atît în „reforme econo
mice", așa de iluzorii într-o țară vi
cios întocmită, cit într-o sigură re
formă structurală și anume : „abolirea 
alcătuirii politice de uzurpare, desfiin
țarea celor mai odioase sisteme boie
rești... și intrarea întregii țări în stă- 
pinirea dreptului ei întreg de a hotă
rî asupra avutului și onoarei ei, asu
pra soartei și destinului ei, numai 

în cuprinsul literaturii noastre, pot 
fi citați scriitori, de mare merit care 
nu realizează totuși în chip constant 
sinteza aceasta. Asupra literaturii 
noastre actuale, chemate să răsfrîngă 
adevărul vieții socialiste în imagini 
artistice desăvîrșite, acest important 
element al concepției despre artă a 
marelui Caragiale, acționează, trebuie 
să acționeze cu forță exemplară.

E semnificativ faptul că teoria 
„autenticității" o face în cazul de față 
un stilist excepțional, un mare artist. 
Așa incit este înlăturată de la început 
bănuiala supărătoare (care ne dă tîr- 
coale ori de cite ori auzim pe cineva 
afirmind că totul în artă este să dai 
impresia vieții autentice, restul fiind 
moft, stilul — caligrafie, etc.) bănuia
la că avem a face cu o inaptitudine ce 
se autojustificâ, confecționînd „pro 
domo" o teoție liniștitoare. Și tot așa 
de semnificativ la Caragiale, e faptul 
că teoria perfecțiunii stilistice o face, 
cu deplină autoritate, un artist capa
bil să creeze tablouri din viață izbi
toare prin adevărul lor; astfel incit 
putem înlătura de la început, cu toată 
seninătatea, bănuiala care ne încearcă 
în chip neplăcut și insistent cînd un 
autor lipsit de simțul vieții ne dez
voltă teoria perfecțiunii stilistice, bă
nuiala că se justifică, din nou, o inap
titudine. Caragiale apasă de nenumă
rate ori pe ideea corespondenței con- 
ținut-formă reacționînrt. prin subli
nierea conținutului, față de partizanii 
formalismului — și prin sublinierea 
necesității ca acest conținut să ni se 
reveleze într-o „expresiune" desăvîr
șită, față de un anumit dezinteres a- 
rătat specificului artistic, în ciuda o- 
rientării juste în ansamblul ei, la 
unii _ dintre partizanii tendinței. „E.r- 
presia — adică forma exterioară, or
ganele materiale — nu are rațiune de 
a fi dacă nu face să trăiască o in.ten- 
țiune". I

Caragiale enunță teoria, verosimili
tăți realiste a tipurilor. Othello „e in 
adevăr gelos pînă la cumplita crimă 
Și atunci nu mai are vreme să țină 
discursuri" etc. etc. Semnalează aba
terile de la această lege de fier a 
artei realiste, abateri evidente, de 
pildă în piesele lui Schiller și Victor 
Hugo. Paralela Shakespeare-Schiller, 
cu sublinierea diferenței realism-sche- A. 
matism — este în spiritul cunoscute
lor texte ale clasicilor marxismului.

O idee dominantă în toate inter
vențiile lui I. L. Caragiale, cu carac
ter critic și estetic, este aceea a da
toriei artistului de a participa la 
viața timpului său. Aceasta este con
diția supremă a viabilității operei de 
artă — după părerea lui Caragiale. 
„Pentru ce adică să se depărteze un 
artist, un poet, pînă intr-atita de pa
timile care mișcă lumea și vremea 
lui?... Pentru ce să stea departe nu
mai ca simplu spectator olimpian la 
frămintarea societății lui?... Căci pu
tem găsi exemple din care se arată 
clar că zbuciumul luptelor politice a 
ajutat mult pe unii poeți ca poeți... 
Cind, afară in lume, la lumină, sună 
trimbițe de bătălie, să stai să faci in ( 
umbra odăiței tale jocuri de „pacien- A 
fă" — asta e treabă de babă surdă, nu^^s 
de bărbat in putere...".

prin voința ei". Cuvinte grave cu 
caracter de inscripție, severă și pro
fetică tablă a legilor, anticipînd cu 
jumătate de veac schimbările funda
mentale ce aveau să vină.

A gindi, acum, că din toate aceste 
furtuni și ale țării și ale sale, și că 
că din toată această învolburare de 
valuri, opera lui Caragiale a putut 
răsări, ca o altă Afrodită din spuma 
mării, învestită cu toate atributele pe
renității helenice, — înțelegem și mai 
bine cit de înalte i-au fost virtuțile 
artistice și cit de exigentă conștiința 
sa cetățenească și profesională. Sint 
cele două blazoane, care l-au încetă
țenit de-a pururi în istoria literaturii 
romînești și care se cuveneau reamin
tite în anul acesta, cînd se împlinește 
o jumătate de veac de la trecerea lui 
în rîndurile drepților, și într-o vreme 
de adinei prefaceri sociale, după care 
sufletul său însetat a aspirat cu nesaț 
și pe care spiritul lui deschis le-ar fi 
salutat cu entuziasm.
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Cine au fost și cum au evoluat per
sonajele lui Caragiale? La întreba
rea aceasta i-am rugat să răspundă 
pe cei care le-au dat viață, pe unii 
interpreți ai tipurilor caragialiene.

Caîavencu

Cariera mea artistică este ștrîns le
gată de teatrul lui Caragiale. De
butul a fost o figurație în „0 

scrisoare pierdută”, iar producția mi-am 
dat-o cu Rică. Mai tîtziu am jucat pe 
lordache din „D’ale Carnavalului”, și 
pe Chiriac din ,,0 noapte furtunoasă" 
împreună cu Sonia Cluceru. L-am creat 
Intr-adevăr pe Chiriac — este o deose
bire foarte mare — valorificîndu-1, abia 
după 1914.

ColecUvului de actori care au pornit 
acum 14 ani să interpreteze operele dra
matice scrise de Caragiale i-a revenit 
sarcina, cinstea și răspunderea de a 
restitui publicului opera marelui realist 
critic, într-o formă artistică demnă de 
marele său talent. Noua echipă era for
mată din actori care nu mai jucaseră 
pînă atunci împreună Caragiale. Mie, 
personal, mi-a venit greu, — trebuie să 
mărturisesc — să mă despart de ve
chiul Chiriac. Am căutat să mă docu
mentez, să pot cunoaște în profunzime 
opera marelui nostru scriitor, pentru 
a putea să reprezint critic ceea ce el a 
demascat cu ironia sa neiertătoare. Astfel 
am ajuns la interpretarea actuală a lui 
(liiriac și a celorlalte roluri pe care le 
jo<‘.

In piesa „O noapte furtunoasă* sînt 
șapte personaje caracteristice burgheziei 
de la 1880. In realitate, sînt numai pa
tru, fiindcă Spiridon, Chiriac și Titircă 
sînt diversele ipostaze ale aceluiași tip. 
In timp, evoluția lor se desfășoară fi
resc, aceștia ajungînd în „Titircă, So- 
tirescu et Comp.“, potentați, proprietari 
de terenuri petrolifere etc. Titircă de
vine senator, în opoziție cu Rică Ven- 
turiano, avocat, director proprietar al 
„Alarmei" ; Chiriac este deputat guver
namental iar Spiridon Ionescu deputat, 
doctor în drept de la Li&ge, proprietar 
de cai de curse. Pozițiile lor sociale a- 
ting acum apogeul.

Actorul interpret este obligat să cu
noască nu numai rolul, piesa în care 
joacă, ci să stăpînească în întregime 
opera lui Caragiale. Cu cit îl recitesc 
găsesc mereu sensuri noi, nuanțe noi, 
ca re-mi servesc necontenit în cariera 
mea actoricească.

Ua ța venea, rolul pe care-1 interpreter 
în ..0 scrisoare pierduta" (ca amănunt 
pot să spun că am jucat întîi pe Cața
vencu, apoi pe Tipătescu, și m-am re
întors la Cațavencu), este un strălucit 
exemplu de tipizare a tuturor ariviștilor 
demagogi și șarlatani caracteristici evo
luției capitalismului în Romînia burghe- 
zoinoșierească. Cațavencu slujește ori
cui și pe oricine. Avocat — profesiune 
frecventă la reprezentanții vieții poli
tice a epocii. — el învîrtește tot timpul 
fraze goale. Este mai mare pehlivan de
cît Farfuridi și de aceea mai periculos. 
Pe scara socială acestea sînt „calitățile” 
prin care Cațavencii au devenit superiori 
Farfurizilor. Numai întîlnirea unui șan
taj mai bine „organizat" decît al său 
îi strică pentru moment socotelile, dar el 
nu dezarmează. Cațavencu are perspec
tiva succesului sigur, el e unul dintre 
aceia care cad totdeauna în picioare. In 
,,Titircă, Sotirescu et Comp" ajunge mi
nistru, iar acoliții săi Ionescu și Po
pescu, mari potentați. Cațavencu urcă 
nestînjenit scara socială a Romîniei bur- 
ghrzo-moșierești.

Astăzi, trădători și transfugi de speța 
cea mai joasă, cîte un Cațavencu mai 
poate fi auzit lătrînd la posturile de 
radio din Occident, la „Europa liberă”, 
să zicem.

Cetățeanul 

turmentat

Prin reprezentarea lui Caragiale, as
tăzi, publicul cunoaște oligarhia romi- 
nească așa cum era, cu toate apucăturile 
ei. Am jucat în Caragiale înainte și 
după 23 August. Înainte sălile erau 
goale sau aproape goale. Fac această a- 
firmație fără a împieta asupra interpre
tărilor magistrale ale marilor înaintași. 
Piesele erau considerate de oficialitate 
ca periferice, popularizarea lor era sabo
tată Abia astăzi poporul nostru poate 
cunoaște valoarea adevărată a artei lui 
demascatoare; înainte l-am jucat, acum 
11 înțeleg pa Caragiale și-i trăiesc ro
lurile.

Niky ATANASIU 
ttriilî emerit

Primul rol tatr-o presJ 4e I. L. Co- 
ragiale l-am jucat la 20 4a aai. 
tn 1920, — Ipiagexa dEs „O 

noapte furtunoasă* — la Iați. <■ ma
rele actor l'ernescu-Vtlcea ta Jagta Za. 
mitrache. Nu aieam experiență fi măr
turisesc că era o foarte grea taamume. 
Pe Cetățeanul turmentat l-am iaurfrttat 
pentru prima oară tn 1926. âagi al 
jucase două spectacole lanca Braataaa. 
In acele spectacole eu interpretam pe 
Pristanda. La București, cu total ta*a»- 
plător, am fost solicitat. In ultimul mo
ment să i joc pe Cetățeanul taf l«r 
pe scena Teatrului Național. 293c 
Se poate spune că tnlimplarea a 4ne- 
nit tradiție. In 1948 nu am fost 4uărt- 
buit inițial tn Cetățeanul turmentat. — 
juctnd tn foarte multe piese din nfer- 
toriul acelei stagiuni. Totuși. Sică Aiexa-.- 
drescu m-a adus la ultimele patru repe
tiții generale. De atunci tl joc tntr-aaa 
pe Cetățeanul turmentat. Am jucat de 
multe ori tn teatrul lui Caragiale, de la 
„Conu Leonida* (ambele roluri), la 
Ipingescu din „0 noapte furtunoasă* 
Și Colindatul din „D’ale Camarelalsu*. 
pînă la Cetățeanul turmentat. Mărturi
sesc că mi-a plăcut fi tmi place foarte 
mult rolul Cetățeanului turmentat. Pot 
afirma că este unul din rolurile impor
tante ale carierei mele de actor.

Cred că, așa cum ne învață StiniEer- 
ski, biografia Cetățeanului tu'mentei 
începe înainte si se termină după tăm- 
rea cortinei. Poate cîndva, tn tinerețe-z 
lui, a fost un om cinstit, dar — tot
deauna există un dar, — urmărind și 
el micul interes personal, a început 
se vicieze, oamenii protipendadei au fo
losit „simpatia*1 sa pentru vin și l-nu 
speculat din plin. Voind să aducă scri
soarea Coanei Zoițica, el întreprinde l -. 

act cinstit, datorit unui reflex rutr.. s 
din epoca cînd era împărțitor la Poștă, 
dar nu scapă deloc din vedere intere 
personal, știind cu va fi recompensai 
cunoscînd conținutul scrisorii. Deren i 
„apropitar** și alegător (a intrat d‘ i 
în politică), a împrumutat, vrînd-nerrr.d. 
năravurile societății tn care trăiește, 
ca simplă unealtă a potentaților (are ne
voie să i se indice un idol pol tic: 9En 
cu cine votez?**), cu toate că, uneori. 
Cetățeanul are reveniri de bun simț. El 
este unul din tipurile ajunse (dar cu 
propria lor colaborare) victime într-o so
cietate care a dispărut astăzi pentru tot
deauna.

Costache ANTONIU 
artist al poporului

Farfuridi

Am jucat Caragiale și înainte 
de 23 August 1944, alături de 
marii înaintași Iancu Brezea- 

nu, Iancu Petrescu și alții. Din 1948 
îl joc pe Farfuridi. Caracteristica 
■principală a personajelor caragia- 
Iești este faptul că ele trăiesc, căci 
aceste tipuri satirizate de marele dra
maturg nu sînt niște fantoșe, ci oa
meni vii, cu toate tarele specifice so
cietății din care făceau parte. Unele 
interpretări considerau ca elemente 
pozitive în „Scrisoarea pierdută" pe 
Cetățeanul turmentat și Pristanda. 
Această apreciere este eronată, po
zitiv nefiind decît rîsul pe care-1 stir- 
nește întreaga lume caragia'.escă, pla
sată pe diverse trepte ale scării so
ciale. Cetățeanul turmentat ?i Pris
tanda par a fi învestiți cu umanitate, 
dar aceasta întunecată și chiar anu
lată de urmărirea satisfacerii intere
selor personale.

Și acum, revenind la Farfuridi, tre
buie să vă mărturisesc că actorului 
interpret al lui Caragiale îi revine 

g. mare răspundere. Interpretul este 
obligat Să se aplece asupra rolului 
cu o mare seriozitate, cu mult spirit 
critic, trebuind să facă o pătrunză
toare analiză nu numai a personajului 
pe care-1 interpretează ci a întregii 
opere caragialiene. Numai astfel poate 
valorifica așa cum trebuie rolul și 
numai astfel satira își poate ajunge 
scootd. In teatrul lui Caragiale o 
coordonată importantă este vorbirea. 
Nimic nu este gratuit și întîmplătoi 
în ceea ce a așternut pe hîrtie pana 
marelui satiric. Fiecare personaj, prin 
cuvintele pe care le rostește, urmă
rește un scop, oglindește o anumită 
clasă socială și, in interiorul ei, o 
anumită ierarhie cu o anumită cul
tură sau lipsă de cultură. Nu în- 
timplătoare sînt frazele sforăitoare și 
fără sens, cu prețiozități goale de 
conținut. Tmi amintesc, asta pentru 
a ilustra și mai bine cit de legat era 
de viață Caragiale, că prin anii 
1925—1930 — deci tîrziu în timp 
după anul scrierii și apoi al repre
zentării „Scrisorii pierdute" —, am 
auzit pe un lider țărănist sputiînd : 
„ambele aceste trei chestiuni". Sînt 
convins că acest politician burghez 
nu-1 citise pe Caragiale, dar cît de 
autentic personaj desprins din fresca 
sa nemuritoare era. Farfurizii au fost 
reprezentanții burghezo - moșierimii 
care se faddetniceanu cu vîntararea 
palavrelor ț: «roșcatul prafului in

*5e vorbe goale pe care-’ -rsbogO- 
iwâ'j Qi urmăreau un scop prec.s- 

a «or wocopni
scuză mijloacele, a zis nemuritorul 
Gambetta" Aceasta era deviza dema
gogilor și șarlatanilor. Căci cu cit 
erau mai necinstiți și cu cît minuna 
mai bine șantajul, cu atit succesul 
le era mai temeinic asigurat. Farfu 
ridi ar ii ajuns probabil subsecretar 
de stat, iar Cațavencu, mai deștept 
decît e’.. ministru, dacă tnare’e Cara
giale le-ar fi urmărit cariera politică 
in continuare. Sau dacă n-ar fi ajuns 
ei, ajungeau alții ca ei. pentru că ase
menea specimene mișunau prin Roma
nia burghezo-moșierească. Acești tip? 
nu s-au limitat numai la epoca în care 
i-a surprins Caragiale. Țin minte că in 
timpul domniei lui Carol al Il-lea. 
tot prin șantaje se obțineau demni
tățile înalte. Un individ asemănător 
lui Agamiță Dandanache, avîr.d ci- 
teva documente.a cumpărat de la rege 
postul de ministru subsecretar de sta: 
Iată deci cum obiceiurile societății 
burghezo-moșierești s-au perpetuat 
de-a lungul timpului, luînd sfirșit pen
tru totdeauna la 23 August. Ă-tăzi .. 
Farfuridi poate fi găs:t la talcioc 
vînzînd sfeșnice sau balamale stricate, 
drept chilipiruri. Valoarea incontes
tabilă a operei nemuritoare creată de 
Caragiale constă în faptul că marele 
realist-critic a știut să surprindă și să 
tipizeze cu o luciditate și incisivitate 
deosebită tarele unei societăți care 
în țara noastră a apus pentru tot
deauna.

Ion FINTEȘTEANU 
artist al poporului

Zifa
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Pristanda

Lu Teatrul Național „I. Caragiale** 
am interpretat trei roluri în di
ferite piese ale marelui realist

critic pe care-l comemorăm acum. Aș 
dori să spun cîteva cuvinte despre evo
luția lor, așa cum mi-a apărut mie, în 
munca actoricească.

Ipingescu din „Noaptea furtunoasă**, 
pe linia dezvoltării sale politice, pornind 
de la felul cum îi sînt create premizele 
de către Caragiale, putea să ajungă la 
o situație socială bună, dar nu deose
bită. Aceasta, datorită și limitării posi
bilităților lut intelectuale. El era susți
nătorul și slujitorul fără „inițiativă** al 
intereselor unui partid, numai în mă
sura în care aceste interese merg cam 
mină în mină cu ale sale personale. 
Suveran pentru Ipingescu. ca și per.tru 
foofe personajele cararialești, râmlnea 
EtfenenI perscmL ProicKI rf partidul
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Xîe Zaharta Trabasache. așa cum 
O vedeci ia „O scrisoare pierdută*, 
eu • dace prea râu. Burgheao-—.> 
Ferme» ii definitivează și Fui ca
riera. Pcrsofoiiul și bineînțeles por- 
Mciat de arioMni fi sînt asigu
rate. Respectabihil Conu Zaharia. 
mr-nb j fa nenumărate comitete 
și cccMfi- se va simți admirabil in 
foșoi.-ul rr_.-_steriaL Madam Traha- 
nacbe. devenită ministreasa. își va
continsa vtața «șa cum s-a obiș
nuit. Poate va sta maț mult în 
străinătate, acompaniată pentru a 
nu se pîictisi de diverși „prieteni" 
ai familiei. Iar Conu Zaharia 
ștlind-o ferirttă va avea grijă să-i 
pompeze banii cîștigați de el în 
„mod onorabil*. Mai pot exista și 
alte variante ale evoluției lui Tra-
hanache Maiștrii, evident, va fi ca 
fruntaș al unuia din partidele po
litice care se succedau la cîrma 
statului. Dar după noi alegeri, după 
ce un alt partid, cu acoliții lui, va 
veni la putere, s-ar putea un timp 
să nu mai fie ales. Om iubitor, Tra-
hanache si-a pus întreaga avere pe 
numele nevesti-sL Și într-o zi, a- 
ceasta, plictisită de bătrînul cu 
toane și tabieturi, îi va da un

Opera dramatică • lui Caragiale este concepută ca o sta* 
fonie în care fiecare instrument își are partitura sa biix 
determinată. Unii spun — și greșesc — că pentru a-1 inter

preta pe Caragiale actorul vine cu datele rolului ,de acasă*. 
Nu este deloc adevărat Eu am pornit la interpretarea Ziței 
cu un handicap creat de fizicul meu. Publicul m-a aplaudat 

totuși Cred că aceste aplauze s-au adresat, la început, pînă m-am in
tegrat rolului, meșteșugului și experienței mele actoricești In timpul 
muncii, eforturile mele și-au găsit ecou în căutările colectivului de 
actori conduși de Sică Alexandrescu. Pentru orice actriță, la prima 
vedere, rolul Ziței reprezintă o bogată desfășurare de comic suculent 
Dar acest comic nu este gratuit El iese din felul de a gîndi, de a se 
manifesta al Ziței, care este o tinără alterată de mediul ei social, de 
anii petrecuți la „pansion" etc. Zița se poartă așa cum se poartă nu 
fiindcă îi este la îndemînă, fiindcă i se potrivește, ci fiindcă așa este 
de „bon ton*. Evoluția sa socială ar putea parcurge trei etape clare i 
etapa Țircădău, etapa Rică și apoi etapa Tante Zoe.

Caragiale o surprinde în momentul cînd Țircădău, fostul ei băr. 
bat, „mitocanul", reprezintă o etapă deja depășită de aspirațiile și am
bițiile ei. Dragostea pentru Rică, fără să fie o farsă, este lipsită de 
profunzimea sentimentelor mari, adevărate, este superficială, urmărind 
un scop social bine definit. Nu omul Rică o interesează, nu pe omul 
Rică îl iubește — Ci pe avocat, pe publicist, pe viitorul deputat. Față 
de Țircădău este clar Că Rică îi oferă infinit mai mult. Zita este o 
exponentă clară a arivismului. Unul din planurile pe care ar putea 
evolua Zita este cel în care a situat-o Caragiale în „Titircă, Sotirescu 
et Comp..,' Zița devine Tante Zoe, soția lui Rică Venturiano, pro
prietarul „Alarmei”, deputat, în opoziție cu Titircă. E obișnuită să facă 
voiajuri la Paris, a intrat, deci, cu ifos și fason în „respectabila* 
burghezie. Altă ipostază posibilă este cea în care mi-am închipuit-o 
eu, cunoscînd datele caracterologice ale Ziței. S-ar putea ca în scurt 
timp, Ziței să nu-i mai convină Rică. Se dovedește prea mic pentru 
aspirațiile ei. I-a deschis poarta spre o altă lume, în care va căuta să 
dea o lovitură demnă de noile ei năzuințe, de noile ei lecturi, de noua, 
ei situație. în condițiile create de burghezo-moșierime, cu siguranță 
că o asemenea strategie i-ar fi reușit. S-ar putea ca nici lui Rică, Zița 
să nu-i mai convină. Prin zestre, aceasta i-a dat o „situație", dar 
apoi ea nu mai corespunde planurilor lui. S-ar putea despărți de ea, 
urmărind o nouă căsătorie care să-l înalțe pe alte culmi. E foarte 
interesant, și mai ales pentru actor, de a-și imagina, pe datele cu. 
noscute, pînă unde ar fi ajuns, în condițiile de dezvoltare a capitalis
mului în țara noastră, duetul de ariviști Rică—Zita.

Eugenia POPOVICI 
artistă emerită
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pe care-l susținea i-ar fi dat un os bun 
de ros, făctndu-l primar într-un oraș, 
chiar într-o capitală de județ. Și ar fi 
a juni la acest post folosind toate terti
purile învățate de la mai marii săi. de 
altfel ca și Pristanda din „O scrisoare 
pierdută*. Acesta e omul de casă al slâ- 
pinitorilor județului, fiindcă de la ei 
își cîștigâ piinea („unspre'ce suflete, 
coane Fonică să trăi ți*). Serrilismul 
continuu i-a dat o anumită abilitate. 
Dar lichelismul lui Pristanda nu este nu
mai de suprafață, ci este total și pro
fund. El își urmărește realizarea intere
sului său personal indiferent de cine îi 
este stăpînul. Definitorie este scena 
cînd Pristanda îl aduce pe Cațavencu tn 
castl lui Tipătescu. Atunci își dă seama 
cît de important este, și mai ales poate 
deveni, Cațavencu, și de aceea Pristanda 
se pune ia adăpost: „Eu gazeta dr., 
coane Nicule, o citesc ca evanghelia, 
nu vă uitați că..* și face un gest pe 
care l-aș traduce astfel: ,Ji servesc pe 
ăștia...*, apoi continuă. ..altele am eu în 
inima mea*. Iată cum Prii tar. da deschide 
poarta spre a deveni „omul* lui Cața
vencu, dacă aresta va fi potentat. Da
torită „serviciilor* pe cere le face. Pris
tanda sau altul ca el ar fi putut sălta 
pe scara socială, ajungînd șef de jan
darmi, dar pâstrinduiși toate caracteris
ticile de servilism. Deosebit este meri
tul lui Caragiale în surprinderea și reda
rea acestei pături sociale aservită di
rect, nemijlocit, stâpînilor zilei. în sco
pul îndeplinirii intereselor lor de clasă. 
In aceeași ordine, lordache din „Dale 
Carnavalului* este cea mai joasă speță 
a dependentului (le „stăpînu.

Apariția lui Caragiale în epoca sa 
nu mi se pare întîmplătoare. Cronicar 
al unor vremuri întunecate, marele scri
itor s-a simțit obligat să le comenteze 
și stigmatizeze cu verva sa satirică ge
nială. După cum n-am putea să con
cepem pe Caragiale în afara timpului 
său, n-am putea concepe nici acel timp 
fără conștiința pătrunzătoare, de o ne
iertătoare luciditate, a lui Caragiale.

Marcel ANGHELESCU
arrist emerit

Jucam în teatrul particular, seară 
de seară, nu-tni puteam permite 
nici un răgaz, făceam turnee ți, 

spre deosebire de unit colegi ai mei. n-am 
putut să văd în trecut prea multe in
terpretări ale pieselor lui Caragiale. îna
inte de ultimul război, am jucat la Tea
trul Comedia, sub direcția de scenă a 
lui Sică Alexandrescu, pe Zița din „0 
noapte furtunoasă". Veta era interpre
tată de Maria Filotti. Critica vremii a 
constatat că eram potrivită pentru Ca
ragiale. Acum paisprezece ani la Tea
trul Național „I. L. Caragiale" am ju
cat-o prima oară pe Vgta. Mai mult ca 
atunci cînd dădusem viată Zilei, ceea 
ce m-a dus la o interpretare veridică, a 
fost stodierra In profunzime a operei lui 
Caragiale, la care s-a adăugat și munca

susținută de zi cu zi a colectivului con
dus de Sică Alexandrescu. Repetițiile 
noastre se transformau în adevărate 
seminarii. Aveam însă anumite rezerva 
cu privire la capacitatea mea de a in
terpreta rolul încredințat. Nu știam dacă 
voi putea „scăpa" de Zița. Dar cînd 
am început să repet rolul Vc’.ei, nu am 
mai văzut-o deloc pe Zița. Se ștersese 
din mintea mea. Cele două personaje 
sînt totuși asemănătoare, fiecare urmă
rind un țel al vîrstei și posibilităților 
respective. Observația personală mi-a 
fost foarte folositoare : am locuit de 
mică și pînă nu de mult într-un cartier 
în care trăiau pînă acum optsprezece ani 
nenumărate Zițe și Vete : le vedeam felul 
de a se purta, de a reacționa. Am avut 
astfel ceea ce scriitorii numesc „mate
rial documentar". Acest material de via
tă, împreună cu studierea și aprofun
darea operei lui Caragiale, m-au dus la 
o interpretare realistă a Vetei.

Unii critici mi-au adus învinuirea că 
joc prea dramatic. Este adevărat că ro- 
Iul are și tente grave, și acestea se ra
portează la poziția Vetei în societate. 
Veta, fără să depășim mediul, este în
tr-un fel o „Damă cu camelii". Ridico
lul personajului iese din situații. Efu
ziunea ei sentimentală are un miez de 
interes meschin, ea văzînd în Chiriac 
un „băiat de viitor", ca să tic așa. Ca 
și Zoe din „0 scrisoare pierdută", Veta 
urmărește — pe -alte planuri — stimu
larea arivismului în bărbații cu care are 
de-a face. Veta îi trimite, pe bărbat și 
pe amant, în garda civică, consideră a- 
ceastă acțiune a lor ca pe o evidențiere, 
fiind mîndră de onorurile cetățenești 
primite de Jupîn Dumitrache și de Chi
riac. Poziția sa socială — ea știe a- 
ceasta — se va consolida în raport cu 
consolidarea pozițiilor lor sociale. Tante 
Lise în „Titircă. Sotirescu et Comp* 
va ajunge ca din mahala s$ treacă la 
„centru", să călătorească la Paris etc. 
întreaga ei psihologie este, în fond, 
axată pe dorința de a parveni.

Silvia DUMITRESCU-TIMICA
artistă emerită

picior- Avere are, tinără facă este, 
; •. : -i r- t'i ; Bie
tul ZaNarfa Trabanache ar putea 
sfirși mizer. Compăttr-.iț nu va fi 
rticiodatg — an vnM. proverb spune 
„ce faci ți se tacx*. șau, cu alte 
cuvinte. „Cum ai Înșelat vei fi în
șelat*. Sau s-ar putea ca el sau 
alții ca el, căci acest gen de 
oaaffM ritMbi pM bM* <<t- 
sprezece ani, s-ar putea, spun, la 
un momer.t dat. după ce și-a depus 
la bănci, fa străinătate, un capital 
important, să se plictisească de 
mocofanii din Ură, să plece în 
străinătate pentru a-și consuma 
acolo veniturile capitalurilor adu
nate. Trahanactiii care după 23 Au
gust s-au trezit ej întreprinderile 
naționalizate și mtsi ie expropriate, 
fac azi în străinătate pe „onopsiții" 
devenind protipendada „rezistentă". 
După optsprezece ani. cu toate că 
nu vor, este timpul ca asemenea 
specimene să afle că Romînia nu 
mai e țara pe care au supt-o, adu- 
cînd-o la dezastru, ci o țară care, 
scăpînd pentru totdeauna de ei, 
desăvîrșește cu succes construirea 
socialismului.

Al. GIUGARU 
artist al poporului

e ev f»rt țf cum au
i Caragiale I 

întrebarea pe care 
nre , Gazeta literară" 

inirebare fanleiistă,

evoluat personajele

ți-o pune, șl ne-o 
este binevenită. E 
firețfe, dar îți are

Wkul ei.
Deci, să t.ncerelm a rirpundem. 
latii și-aiii. să cerem ajutor lui 

l-a p eocvpa* vi torul creaturilor sale. Dacă er fi apucat 
să termjso comedia „TiHreă, Sotirescu et Comp.", am fi 
af>at nurte isprăvi, picante ți savuroase, din viafa lui 
Chiriac si Sp-’ don, a Vetei ți a lui jupîn Dumitrache, 
a menajului Rică—Zița, a carierei tui Cajavencu sau 
Ipingescu. Din puținu; care ne-a rămas, — numai carta 
lor de vizită — țtim totuși destul. Toți ar fi ajuns „boieri". 
Miniștri, senatori, deputafi, capitaliști mari, petroliști, mo- 
fieri. Asta tn 19M.

Dar Caragiale era preocupat ți de drumul pe care 
va merge poporul nostru, nu 
făcut chiar proorociri.

lală ce se poate citi 
lui Vlahu|ă :

„Nu, hotărit, neamul 
numai nefăcut încă ; nu 
E încă netnnpezit de 
mocnit cu junghefura frintă ; tncă nu crede tn dreptate ; 
încă nu poate scoate din stmi-l pe cine să-i poată 
comanda ; încă na țtie de cine să asculte — fiindcă nu 
are docamdată încredere tn nimeni... Fript cu lapte, 
suflă ți-n brînză. 
ce ar fi în stare

Caragiale. Și pe el

numai exploatatorii lui. A

într-o scrisoare publică adresată

nu e un neam stricat; eacesta
e pîn-acuma dospit cum se cade, 

mizeriile seculare sub care a

N-a ajuns încă să cumpănească bine 
să poată, cu ceea ce I se pune tm-

fru a se înscrie ți ei în hoarda „binevoitorilor epitropi" I 
Cine sînt acețti „binevoitori epitropi" pe care i-am 
văzut cum se agită în voie în „Scrisoarea pierdută”, 
după ce in „Noaptea furtunoasă" i-am urmărit cum în
cearcă să scoată capul în lume!

Un fost samsar ți cămătar — Crăcănai; un fost poli
țist, actualmente trițor la cărji — Pampon ; două femei 
care vor să-ți asigure „viitorul", făcînd comerț cu gra
țiile lor — Mița ți Didina ; doi bărbieri „galanfi” care 
se preocupă de afacerile de inimă ale celor două co
chete, ca să le fie ți lor bine — Nae ți lordache ; un 
provincial năfîng, care toacă la București bani nemun- 
cițl, In speranța de a apuca să „mulgă" ți el bugetul, 
— Catindaflul; un iplstat, rudă bună cu Ipingescu ți cu 
Pristanda ; un chelner care încearcă să încarce la soco
teală ; o măicuță, în sfîrțit, a cărei frînă morală e doar 
frica să nu fie prinsă. Nici un om curat. Chiar ți cel de 
care se pomenește numai în piesă, fără să apară, sînt 
stigmatizați: spițerul, din povestirea lui lordache, ștergea 
„cu mefaiuri" dungile de pe abonament.

Indicele de clasă, de care vorbea Gorki, e pus cu 
precizie artistică pe fruntea tuturor. Ar fi suficient atit 
ca să nu mai socotim piesa o simplă farsă.

Dacă acestei omeniri amorale îi mai adăugăm pe 
„cetățenii turmentați” care au ajuns „negustori ți apro- 
pitari" fiindcă „au intrat în politică" ți au drept de 
vot, dar „nu luptă contra guvernului” — conform proto
tipului din „O scrisoare pierdută” — avem o imagine 
întregită a temeliei „democratice” pe care se sprijină 
piramida socială ți politică, studiată amănunțit de Ca
ragiale. Ceva mai sus de temelie, cu tendința de Urcare,

Personajele lui 
în rața istoriei

potrivă, ți astfel încă nu înțelege că în tnîna lui ar 
sta să-ți îndrepfeze soarta ți să dispună apoi pe de-a 
întregul de ea — păcum e drept ți păcum are să ți 
fie odată. In fine, nu are încă destulă îndrăzneală să-țl 
răfuiască socotelile cu «binevoitorii lui epitropi». Dar 
cu vremea trebuie să vină ți asta.” (iată proorocirea, 
n.n.j.

Caragiale, după cum vedem, desparte în d&uă lumea 
noastră. De o parte poporul, neamul nesfrlcat, de cea
laltă parte eei care trăiau pe spinarea lui.

Mulțimea necăjită ți apăsată, poporal căruia îi pre
vede un viitor mai bun, — nu se amestecă în mintea 
ți sufletul scriitorului cu cei pe care îi numește „bine
voitorii lui epitropi". In opera sa, ți cu deosebire tn 
lucrările de teatru, Ion Luca nu s-a ocupat cu stăruință 
decît de categoria din urmă, mai restrtnsă, mai puter
nică, bogată ți naină. Dar s-a ocupat cu atîta grijă incit 
satira lui îndreptată împotriva celor puțini a fast de 
mare folos celor mulți. Care au ți gustat-o. \

Să privim mal alenți tipurile prinse de Caragiale In 
fresca lui. Să începem ev personajele din cea mai orop
sită piesă a lui, un fel de cenușăreasă a teatrului ca- 
ragialesc, pînă mai deunăzi. Am vorbit de „D'ale car
navalului". Peste cine dăm în această anticameră a 
lumii căreia i se zicea pe vremuri „lumea bună" I Cine 
sînt ființele astea care se agită într-un fund de ma
hala, dar care au amante, se duc la baluri, beau „ver- 
mult" ți se bărbieresc „ă la cart" t Oameni care nu 
ațteaptă decît ocazia tă treacă pragul anticamere) pen

ii găsim pe cei din „O noapte furtunoasă” și din 
„Conu Leonida". Puțintel mai spre vîrful piramidei în
cep să apară Farfurizii, Brînzoveneștii, Cațavencii cu le- 
neștii și Popeștii lor. încă o treaptă și găsim comod 
instalat triunghiul Zoe-Fănică-Nenea Zaharia. Iar în vlrf 
de tot tronează, proptit de toate șantajele, „rumînul 
imparțial", decrepitul Agamemnon Dandanache. Ca să 
nu pleznească, piramida e stropită cu un sos democratic, 
ardeiat de prezența ipistaților și polițailor — nelipsițj la 
nici un etaj, — sos ce mai e pipărat șl ce ctteva boabe 
negre: potcapurile lui Popa Pripici, Popa Zăbavă sau 
Popa Tache, de meserie pastori sufletești, și bălăuțl 
electorali In oreie libere.

Așa ne apare edificiul politic construit de Caragiale. 
In zidurile acestui edificiu nu se găsește nici o pie
tricică onestă. Neamul nesfricat, de al cărui viilor nu se 
îndoia Caragiale, n-are reprezentanți în comediile lui.

Ce ar mai fi putut fi folosit la zidirea unei case noi, 
din molozul și putregaiul rămas la prăbușirea acestui 
edificiu t Nimic.

A venit 23 August. Proorocirea Iui Caragiale s-a îm
plinit. Șandramaua s-a dărimat. Terenul a fost curățat. 
S-a început și se muncește la ridicarea noii clădiri. De 
putregai n-a mai fost nevoie.

Unde sînt azi modelele personajelor lui Caragiale t 
Nu știu. întrebați gunoierii. Poate ti găsesc la lada de 
gunoi. Lada de gunoi a istoriei.

Sică ALEXANDRESCU 
artist al poporului
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Ed iții, tiraje
; ? <b » <. 1-- »ifrele au uneori puterea să sintetizeze realități pe care cu greu le 

pot cuprinde literele alfabetului. „1.200.000“ de exemplare din opera 
lui Caragiale, tipărite în răstimpul ultimilor 10 ani, spune mult. 
Ele amintesc prețuirea de care se bucură creația scriitorului în zilele 
noastre, caracterul profund popular al operei, larga ei răspîndire 
în rîndurile cititorilor. Ritmul editărilor demonstrează cu prisosință 
același lucru. în medie, din trei în trei luni, a apărut o ediție din 
creația scriitorului.

Rămln departe zilele în care la Minerva, Socec sau Adevărul se 
tipăreau cărțile lui Caragiale în cîteva mii de exemplare, uneori cu

penibile erori de tipar și, mai grav, cu înlocuirea arbitrară a unor forme de limbă.
Astăzi este suficient să te uiți pe ultima pagină a cărții pentru a înregistra 

numărul zecilor de mii de exemplare realizate cu prilejul fiecărei ediții, un singur 
tiraj depășind totalitatea cărților tipărite din opera scriitorului în timpul vieții 
lui. Dramaturgia lui Caragiale publicată de Editura pentru literatură în seria de 
Opere (35.000 exemplare) — nu a cunoscut o atare răspîndire prin tirajul tu
turor edițiilor de teatru tipărite pînă în august 1914. Acuratețea textului tipărit 
stă în atenția îngrijitorilor și redacțiilor de valorificare a moștenirii literare, 
spiritul științific caracterizîndu-le activitatea, în opoziție cu diletantismul și punc
tul de vedere comercial al vechilor edituri.

Publicarea operei lui Caragiale reține atenția prin cîteva trăsături carac
teristice, proprii revoluției noastre culturale.

Un prim fenomen îl constituie grija deosebită acordată de regimul democrat- 
popular răspîndirii operei, tipăririi ei în numeroase tipuri de ediții, menite să satis
facă cerințele celor mai variate cercuri de cititori. Începînd cu micuții abonați ai 
„Traistei cu povești*, entuziasmați de pățaniile lui Abu-îlasan ca și ale Domnului 
Goe, sfîrșind cu marea masă de cititori ai colecțiilor Biblioteca pentru Toți, Biblio
teca Școlarului, Scriitorii patriei povestind copiilor ș.a. toți au avut posibilitatea să 
se delecteze citind proza și teatrul marelui clasic tipărite în cele peste 40 de ediții, 
în răstimpul ultimilor 10 ani.
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In același timp datorăm remarcabile tălmăciri din opera scriitorului în lim
bile naționalităților conlocuitoare unor traducători ca : Fodor Sandor, Kiss Jenă, 
Mehes GvJ •rgv etc.

Realizărilor amintite li se adaugă cîteva ediții bibliofile a căror valoare a 
fost remarcată — în unele cazuri — și peste hotarele țării. Volumelor festive 
,.Momente și schițe** și ..Teatru**, li s-au alăturat recent noi apariții bibliofile 
cum sînt antologia „Liliput*, publicată de Editura pentru Literatură și „Carattiale- 
Oeuvres**, tipărită sub egida Editurii Meridiane.

Ultimele realizări, bijuterii ale artei grafice din țara noastră, se cer multi
plicate, ateslînd posibilitățile tehnice ale sectorului editorial și poligrafic.

Paralel cu popularizarea operei caragialiene, s-a manifestat o grijă deosebită 
în vederea reconsiderării științifice a textelor într-o ediție de tip academic. Un
moment deosebit de important în munca textologilor noștri îl constituie apariția
priinrlor trei volume din seria de ..Opere* Caragiale, îngrijită de Editura pentru
Literatură, cu concursul Acad. Al. Rosetti, Ș. Cioculescu și L. Călin, studiul
introductiv aparținînd criticului Silvian Iosifescu. Ediția reprezintă un evident 
succes atît în ceea ce privește îmbogățirea ei cu noi texte, cît și în ceea ce pri 
vește interpretarea științifică a operei și transcrierea textelor.

Ia unele lucrări s-au stabilit data și locul apariției, înainte de forma defi
nitivă din volum, neprecizate în vechile ediții („25 minute*, „Păcat*, „1 Apri- 
lie-mwiolog* etc.). Numărul basmelor a fost înmulțit prin publicarea pentru prima 
dată a unor bucăți nesemnate în Epoca literară (1896) („Lungul nasului*, „Min
ciuna** „\orocul și mintea*'), precum și al altor materiale ca: schițe, dialoguri, 
anecdote, netipărite pînă în prezent in volume („Istoria mutului*, „Flăcău*, „în 
tren accelerat**, „Poruncă domnească*' etc.).

.Meritul editorilor constă și în identificarea unor noi pseudonime (Falstaff, 
Hans. Na strat in), folosite în paginile „Constituționalului*. O recercetare a perio 
dicelor conduse de Caragiale — ca de pildă „Claponul* și „Moftul romîn* — 
precum și a altora la care colaborarea sa a fost necunoscută ( „Evenimentul* 
„Drapelul**-București) a dus la noi descoperiri.

Toate aceste cercetări, soldate cu îmbogățirea sumarului volumelor apărute 
ca ți al celorlalte aflate în pregătire redacțională, pun totodată bazele unei biblio
grafii generale a operelor caragialiene.

De la apariția volumului de debut al lui I. L. Caragiale (1889), istoriografia 
literară a înregistrat peste 130 de ediții tipărite în țara noastră. Ne mîndrim că 
aproape jumătate din ele s au realizat în anii de după Eliberare, datorită politicii 
culturale a regimului nostru. Numeroase titluri se vor adăuga în anii ce vin, corn- 
pletind ediția de referință cu incă patru volume și aparițiile seriilor : Scriitori romini, 
Documente literare etc., în afara reeditărilor obișnuite în colecțiile de masă. Toate

SI CLASA
MUNCITOARE

I
șînt mărturii ale unei înalte prețuiri de care se bucură, în anii noștri, opera lui 
Caragiale.

Nicolae GHERAN

reocupat în primul rînd să ridiculizeze odioasele deprin
deri și practici ale claselor posedante, Caragiale a privit 
cu înțelegere suferințele țărănimii oglindite intr-un impor
tant sector at operei sale sub aspect tragic și a manifes
tat simpatie pentru clasa muncitoare care în vremea activi
tății lui își făcea intrarea în scena politică. Există in această 
privință cîteva mărturii semnificative, pe care e bine să le 
reamintim. La 24 ianuarie 1893, Caragiale scotea împreună 
cu Anton Bacaibașa, la această dată militant socialist, re
vista umoristică Moftul romîn. Articolul din nr. 23 cu prilejul

adunării socialiste de 1 Mai, deși redactat probabil de Anton Bacaibașa, 
exprimă neîndoios adeziunea lui Caragiale la aspirațiile clasei muncitoare: 
„La Ciștnigiu se adună muncitorii ca să serbeze o zi a lor, ziua Muncii și 
a revendicărilor de clasă. Poți face glume pe socoteala acelor mii de oameni 
care se adună acolo, minați de un sincer avînt, de o convingere adîncă, de 
o generoasă năzuință . spre o altă lume, cu altă rînduială, cu ailte porniri, 
cu altă morală ?...“

Astfel de glume Caragiale intr-adevăr n-a făcut. Glumele sale, 
sarcastice, erau îndreptate impotriva altei lumi și aveau un țel comun cu 
aceia al luptei muncitorilor sau cum spune articolul în continuare: „între 
lumea care se adună astăzi, duminică, in Cișmigiu, și între gazeta asta 
a noastră e un mare punct comun: și unii și alții, luptăm pentru adu
cerea unor vremi mai senine și mai cinstite. Ei au ales calea organizării 
și a luptelor politice — noi calea ironiei, 
teala moftangiilor care guvernează lumea.
tot in
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Cetățeanul turmentat
Desen de A. JIQLTDI

Un studiu amănunțit al graficii sociale 
de la începutul veacului nostru (și chiar 
al aceleia de la sfîrșitul secolului trecut) 
ar scoate în relief înriurirea pe care sa
tira lui Caragiale a exercitat-o asupra 
caricaturii politice și, îndeosebi, a de
senului de ziar. Primii ani de activitate 
ai lui Iser. Mantu, Ary Murau, șirato, 
și apoi ai lui B'Arff, pentru a nu-1 mai 
aminti pe Jiquidi, se desfășoară sub 
semnul acestei valoroase influențe.

Dar nu mai puțin interesantă e urmă
rirea acestei influențe intr-un alt sector 
al graficii secolului nostru — ilustrația 
de carte. Deși nu se încadrează în în
tregime in acest gen al artei grafice, li
tografiile lui Aurel Jiquidi la Scrisoa
rea pierdută, apărute intr-un tiraj redus 
în 1929, inaugurează o epocă nouă în is
toria ilustrației de carte la noi. Artistul 
nu se limita la sublinierea sarcasmului 
caragialian, la evidențierea tipurilor ce
lor mai caracteristice, el stabilea trăsă
turile care le unesc. Le interpreta prin 
prisma vremii in care trăia, relevînd ast
fel permanența titlurilor lui Caragiale 
in societatea burgheză. Jiquidi dovedise 
din totdeauna o înțelegere profundă a 
lumii lui Caragiale. pe care o considera 
drept etalonul cel mai sigur de aprecie
re a corupției și stupidității burgheziei. 
In 1927, de pildă, crease celebra compo
ziție în cărbune intitulată „Sosirea ma- 
jestății sale-, inspirată evident de necru- 
țătoarea schiță caragiallană „25 de mi
nute”. In anii următori, artistul va pre
zenta la saloanele de desen și gravură 
lucrări a căror sursă de inspirație e și 
mai limpede: „Din Caragiale”, „Mache“ 
etc. Intr-o conferință rostită la radio în 
1935, Jiquidi releva faptul că, pentru ar
tist, interpretarea plastică a operei lui 
Caragiale oferă un cimp larg de acti

vitate creatoare, deschizînd nenumărate 
părți nu numai spre înțelegerea epocii 
scriitorului, ci și spre determinarea unor 
tipuri mult mai recente.

Multă vreme, Jiquidi a rămas singurul 
interpret al operei lui Caragiale. După 
Eliberare, însă, crnd critica și istorio
grafia literară marxistă au descoperit la
turi necunoscute ale personalității lui 
Caragiale, ilustratorii au găsit, în opera 
marelui scriitor izvoare noi de inspira
ție.

Jiquidi însuși a realizat, la sărbători
rea centenarului lui Caragiale, ilustrații 
de o vigoare superioară lucrărilor sale 
precedente. Volumul de Momente și 
schițe publicat in 1952 de „Editura tine
retului- aducea o viziune mai amplă, 
mai cuprinzătoare in arta desenatorului. 
Linia sa suplă, spirituală, era încărcată 
de data aceasta, de un mare dramatism. 
Figurile eroilor lui Caragiale erau tra
tate și mai incisiv, urîțenia trăsăturilor, 
viclenia și prostia din privirea lor im- 
binindu-se și mai pregnant cu gestul 
voit grandilocvent, intr-un ritm discon
tinuu, deosebit de grăitor. De altminteri, 
Jiquidi este unui dintre exemplele cele 
mai concludente ale influenței exerci
tate de Caragiale asupra anei noastre 
plastice. Viziunea caragialescă ii deve
nise atit de familiară, incit in interpre
tarea sa. eroi literari ca aceia din Su
pusul lui Heinrich Mann sau din Sfir- 
șit de veac in București al lui I. M. Sa- 
doveanu erau integrați in aceeași familie 
spirituală, cea a lui Tipătescu, Ti tir că 
și Pristanda.

De la Jiquidi a pornit, in ilustrarea 
lui Caragiale, o personalitate aut de 
complexa cum • Corneliu Baba. Ilustra
țiile sale La volumul de Teatru, publicat 
in 1952, intr-o ediție cu adevărat festivă, 
marchează începutul unei noi perioade 
in prezentarea cărților caragialiene. 
Baba aduce in plus, fără să se poată 
despărți cu totul de interpretarea jiqui- 
diană. un fond tragic pe care proiectea
ză portretele peisonajelor teatrului iui 
Caragiale.. Nu ne referim la ilustrația 
Năpastei (unde inul mm o compoziție de 
mare tensiune emoțională, reprezentin- 
du-1 pe Ion care-și povestește suferințele 
aailor de ocnă și unde conținutul tragic 
al textului e limpede); ci la personajele 
comediilor. Sarcasmului caragialian i se 
descoperă valențele dramatice. „Cetățea
nul turmentat" însuși nu mai e in in
terpretarea lui Baba, un inconștient ri
dic ul, ci un dezorientat, solicitat să a- 
leagă intre douâ partide la fel de co
rupte și avide de îmbogățire pe spina
rea „corpului electoral**. Artistul sinteti
zează in cunoscuta ilustrație la „D-ale 
carnavalului", in suita de tipuri carna
valești, împletirea de tragic și de comic 
din comediile lui Caragiale.

Eugen Taru, in prezentarea grafică a 
„Momentelor și schițelor- (1952) a încer
cat să se depărteze mai hotănt de tra
diția lui Jiquidi. Desenul său, zăbovind 
mai îndelung asupra detaliilor fizionomi- 
ce, creează personaje mai precis indivi
dualizate, subliniind astfel inspirația 
realistă a lui Caragiale dintr-o lume pre
cisă, concretizată in toate aspectele de
scrise și înfierate de marele scriitor.

Cu M. Gion, stilul lui Jiquidi este re
luat, de această dată intr-o viziune mai 
modernă, cu o dinamică bine marcată, 
in compoziții care antrenează textul și 
imaginea în egală măsură. Linia fină, 
incisivă, precisă, dezvăluirea cu mijloa
ce de mare simplitate, a ideii scriitoru
lui, portretul integrat in compoziții pli
ne de mișcare, fac din ilustrațiile lui 
Gion nu numai unele din cele mai bune 
creații ale artistului, ci și unele din cele 
mai valoroase realizări în domeniul ilus
trației de cart? in ultimii ani.

După 50 de ani de la moartea acestui 
„Moliăre al nostru” cum a fost denumit 
cîndva de Hasdeu, cartea lui Caragiale 
a atins, in sfirșit, nivelul artistic impus 
de marea sa valoare literară. Datorita 
lui Jiquidi, Baba, Gion, Taru, volumele 
de teatru și de proză ale lui Caragiale 
s-au bucurat de o inspirată prezentare 
artistică. Ea deschide și mai mult 
calea cititorilor, sutelor de mii de citi
tori ai operei sale, spre descoperirea ine
galabilelor tezaure de artă literară pe 
care aceasta le conține.

Dan GRIGORESCU

această

Comemorarea semicentenarului morfii lui Caragiale aduce în- 
fr-o lumină și mai vie personalitatea și creafia celui care nu 
încetează să fie o permanenfă a culturii romînești.

Tradus cu 77 de titluri în 24 de limbi, jucat de sute de ori 
pe scenele lumii, de la Buenos Aires la Londra, de la Atena 
ia Helsinki, de la Moscova la Tokio, Caragiale își capătă în 
zilele noastre adevărata sa identitate de scriitor universal. 
Și-această valorificare nu este o exhumare. Arzînd ca o torță 
vie în viafa spirituală a poporului său, Caragiale a ajuns să 
intre în conștiința literară mondială nu ca o curiozitate amu
zantă și desuetă a veacului al 19-lea, ci ca un mare autor 
contemporan. Mesajul lui și-a păstrat eficacitatea datorită toc
mai puterii de cunoaștere a oamenilor, conflictelor și situațiilor. 
Arta marelui nostru clasic a rămas vie și recepfibilă pentru 
publicul de peste hotare datorită, mi se pare, a două domi
nante : perspectiva profundă a observației sale sociale și 
umane, modernitatea procedeelor sale artistice. Dincolo da 
stigmatizarea oligarhiei romînești de la sfîrșitul veacului trecut, 
Caragiale a dat pentru multă vreme o imagine tipică a rela
țiilor burgheze, demonfînd ca și Cehov sau Maupassant, 
canismul moral și 
celor care trăiesc 
aramă absurditatea 
comun în gîndire 
de condifii istorice 
tatorul japonez sau argentinian să rîdă de Lache, Mache sau 
de Amicul X ca de concetățeni de-ai lor. O uriașă forfă de 
generalizare a concretului, de anticipare, îi asigură lui Cara
giale, autor al secolului XIX, o actualitate nedezmințită.

Dar Caragiale rămîne modern și prin specificul expresiei sala 
artistice. Spre deosebire de majoritatea contemporanilor săi, 
tributari retoricei romantice, Caragiale este, ca și Cehov, un 
artist sobru, concentrat, esenfial. Geniul său prin excelentă 
oral, a însumat în dialog fot ceea ce putea să caracterizeze 
personajele, conflictele, mediul. Procedînd asemenea regizo
rului de film sau de radio, Caragiale folosește racursiul și 
primul plan, notația concisă, expresia lapidară.

în universul său artistic nu-și află locul fonul solemn sau 
pompos, retorica goală (decît în gura lui Cafavencu sau Far- 
furidi), stilul discursiv, explicativ și plat. Ca un mare artist 
modern, Caragiale are o economie de mijloace rareori întîl- 
nifă, preferind culorilor dulcege și armonioase ale 
lor, contrastul alb-negru puternic ritmat al dialogului.

Astfel structurată, opera lui Caragiale a putuf — 
în ultimele două decenii — depăși granițele tării 
aprecierea unanimă a unor popoare cu culturile cele 
sebife.

Din literatura de traduceri a teatrului și prozei 
giale, aș dori să semnalez aici excelenta versiune 
Scrisorii pierdute, datorată lui Giuseppe Pefronio (Rome., 
și 1960), Teatrul în limba germană de Georg Maurer (Beriin, 
1954) sau prozele alese în tălmăcirea lui Jakob Paul Molin 
(Berlin, 1959), Teatrul în limba engleză, tradus de Frida Knight 
(Londra, 1956), Opere alese în limba rusă (Moscova, 1953), în 
limba maghiară (Budapesta, 1952), în slovacă (Bratislava, 1954), 
în cehă (Praga, 1953), în bulgară (Sofia, 1960), în chineză 
(Pekin, 1955), O scrisoare pierdută în eleganta traducere fran
țuzească a lui Andre Kedros (Paris, 1953), în versiunea spa
niolă semnată de Hector P. Agosfi (Buenos Aires, 1953), în 
tălmăcirea ind ană a lui Rahunatn D. Kutkarni (1956), în ver
siunea japoneză a lui Keifa și Johei Hîjikata (Tokio, 1962).

Numărul traducerilor și al reprezentărilor Scrisorii pierduta 
sau ale Nopții furtunoase crește necontenit. Recent, la Londra 
și la Viena, Scrisoarea a fost aplaudată ca o capodoperă 
clasică. Și este probabil că pînă la sfîrșitul anului comemo
rarea semicentenarului morfii lui Caragiale, recomandată da 
Consiliul Mondial al Păcii, va lărgi considerabil aria traduce
rilor și a spectacolelor.

Pe plan national, potrivit hotărîrii guverniAii R. P. Romîne, 
se vor desfășura în cursul lunii iunie numeroase manifestări 
închinate lui Caragiale.

Teatrele, editurile, muzeele, presa și radiodifuziunea, forurile 
științifice și de învă(ămînt, Uniunea Scriitorilor și Comitetul 
National pentru Apărarea Păcii, se 
eveniment întreaga lui însemnătate.

în domeniul 
diane va difuza 
a Operelor lui 
acest volum fot 
nală romînă pentru UNESCO va difuza în curînd un album în 
limba franceză, Caragiale pe scenele romînești și străine, la 
cere au colaborat maestrul Tudor Arghezi, academicianul Tudor 
Vianu și artistul poporului Sică Alexandrescu. O bună docu
mentare iconografică și bibliografică, cum și un caiet de regie 
la Conu Leonida fac din această lucrare un îndreptar în mon
tarea spectacolelor Caragiale pentru teatrele din străinătate.

1962 va fi un an de consacrare peste hotare a clasicului 
nostru. La o jumătate de veac după sfîrșitul unei vie(i amare, 
posteritatea îi acordă lui Ion Luca Caragiale, ca o recompensă 
veșnică împotriva mîrșăviei cafavencilor, farfurizilor, caionilor, 
— starea sa civilă de scriitor mondial.

me- 
psihologic al claselor exploatatoare și al 
la remorca lor. A surprins și a săpat în 
formelor de viată capitaliste, clișeu!, locul 

și în expresie, categoriile umane generate 
asemănătoare. E ceea ce face ca azi spec-

descrieri-

mai ales 
și cuceri 
mai deo-

Cara- 
ă a
1952

pregătesc să dea acestui

sfrăinătate, Editura Meri- 
splendidă edi(ie bibliofilă 

franceză. Sînt cuprinse în

publicațiilor pentru 
peste cîteva zile o 
Caragiale în limba 
teatrul și majoritatea prozelor. Comisia nafio-

Valentin LIPATT1din latență și trecerea cu
tie și prin cutremur a echi-

și crimei, să ezite de a-și

La Roma, tn fața Teatrului „Olimpia*, tn seara premierei piesei „O scrisoare pierdută*

partizan 
dintr-un 

și răul, prin intermediul și cu 
tiranie ca și deplina aprobare 
unei întocmiri sociale nedrepte 
„Cum ? exclamă el referindu-se
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Prostie și inteligență, marclnd disprețul său pentru prostia burgheză (pro
fesorul de „logică veche de care rid și copiii** este Titu Maiorescu), admi
rația pentru inteligența naturală a țăranului și interesul pentru problema 
culturii maselor muncitoare (conferința fiind liberă, conținutul este cu
noscut numai din darea de seamă anonimă publicată de ziarul Munca din 
16 mai 1893).

Date importante cu privire la atitudinea lui Caragiale față de lupta 
de eliberare a clasei muncitoare pot fi desprinse din scrisoarea trimisă 
de la Berlin, la 12 august 1905, în toiul revoluției ruse, lui C. Dobrogeanu- 
Gherea.

Apreciind efortul umanitar și socia] pentru progresul omenirii în 
genere, Caragiale declară că n-ar fi „in stare să facă glume... asupra a- 
cestui punct", se arată și el „dator către nedreptățit", își afirmă încre
derea în onestitatea credinței amicului său, dar consideră că lupta socia
liștilor a fost grav compromisă in 1899, cînd pretinșii „generoși" au trecut 
la liberali, și că în 1905 oalea legalistă, preconizată de Gherea la noi ca 
și în Rusia (se cunosc convingerile oportuniste, menșevice, din 
vreme ale lui Gherea) nu se poate recomanda.

Deși Caragiale se dă mai departe, glumind firește, drept 
al anarhismului, extrăgîndu-și pentru circumstanță chiar un citat 
filozof anarhist („binele se realizează ca 
violența uzurpării...'), revolta sa față de 
a revoluției ca unic mijloc de schimbare a 
nu pot să nu impresioneze în sens pozitiv :
la situația din Rusia țaristă : un tiran cu o bandă de haiduci și arhi-hai- 
duci, cu cîteva cefe de canalii polițienești și soldățești și de gizi, fiare ne
sățioase de crime și singiuiri, poate pe vecie amăgi, umili și batjocori, 
tortura și teroriza o lume întreagă, timpită de atitea suferințe, oarbă de 
besna ignoranței, și cineva din mijlocul acestei nenorocite lumi, puțind 
împiedica continuarea oprobiului și infamiei 
împlini această datorie cînd și-o înțelege?...'

El reclamă ieșirea „solidarității umane" 
rajoasă la „răfuire completă", la restabilirea
librului. Orioît de neserios în aparență, tonul lui Caragiale e nu mai puțin 
categoric.

„Știu, scrie el lui Gherea, că ai să zimbești de aceste nimicuri, pe 
care le vei numi: declamații deșarte a Ia Cațave.ncu. Tu ești acuma absor
bit de desbaterile placide ale 
Costicuției rusești. Eu știu ce 
vreți voi! vrei să evitați ce vă 
proorocesc 
cu varza.

In 1907. Din primăvară pînă-n 
toamnă Caragiale a îndreptă
țit, pe. temeiuri asemănătoare, 
răscoalele țărănești din Romî- 
nia. Este interesant că într-o 
scrisoare trimisă la 29 martie 
1907 din Berlin lui Paul Zari- 
fopol, demascînd încă o dată 
mașinațiile și deruta partidelor 
istorice („...Carp nu vedea altă 
scăpare decît intervenția străi
nă..." „Junimiștii dau din colț 
în colț..." „La liberali iar este 
încurcătură cu toată 
armonie..."), Caragiale nota cu 
atenție acțiunile muncitorilor 
(„...la atelierele din Pașcani 
C.F.R. s-au arestat 12 maeștri 
socialiști, cum se pretinde, tur
burători, care ar fi ajutat la răs
coale și ar fi înlocuit într-o sală 
de adunare portretele familiei 
regale cu ale lui Marx, Engels, 
Lassalle", etc.) și, de acord cu 
ele, se arată indignat că ares- 
tații care luptau alături de țără
nime „au fost maltratați". Apro
pierea autorului Momentelor de 
clasa muncitoare se constată 
din aceste referiri fără echivoc.

Dacă opera lui Caragiale cu
prinde în totalitatea ei o atitu
dine realist-critică adîncă și 
consecventă, acest lucru se dato- 
rește, desigur influenței ideolo
giei clasei muncitoare care după 
1870 începe să se afirme din ce 
în ce mai răsunător.

eu, împăcînd capra 
Nu se mai poate!...".
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