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In aceste zile numele marelui nostru scriitorii I-:'Ca
ragiale este rostit cu o profundă si nețărmurită dragoste 
în întreaga tară: în cluburile fabricilor_\ti. uzinelor, pe 
scenele căminelor culturale fi ale teatrelor de stat, în 
amfiteatrele instituțiilor de învă/amînt superior ți ><> 
plenul Academiei Republicii Populare Romîne. tnaugu- 
tind manifestările consacrate comemorării , a cincizeci 
de. ani de. Iu moartea,marelui - scriitor,, sîțnbjiță.. 2. iunie 
a acut loc în sala Teatrului de opera și balet al R. P. 
Romîne un spectacol festiv cu piesa >',O scrisoare pier
dută". Spectacolul o fost prezentat sub auspiciile ^Mi
nisterului Invățămîntuhn și Culturii, Academiei R.P.R., 
Uniunii scriitorilor, Comitetului national pentru apărarea 
păcii. Au participat tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe- Maurer, Gheorghc Apostol, Umil 
Bodnăraș, Petre Rotilă, Nicolae Ceausescu, Chicii Stoica; 
Alexandru Drăguței, Alexandru -Moghuțroț. ,Dnm/tr.u Co
lin, Leonte liăutu, Leontin Sălăjan. Ștefan Voitec, .membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de stat și'di guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale fi organizațiilor oh 
ștești, academicieni, alți oameni de artă și 'cultural 
ziariști. Au participat șefi ai'misiunilor diplomaiiee,: acre
ditați la București. Au fost de fufă oaspeti’-de peste ho- ‘ 
tare, invitați la. sărbătorirea marelui scriitor, rtwm. .

Din partea Comitetului național pentru organizarea 
comemorării lui 1. I,. Caragiale, a luat cuvîntul' acad. 
M. Beniuc, președintele Uniunii scriiturilor -din R.P.R., 
care a evocat personalitatea' artistică a marelui, scriitor. ■ 
Colectivul Teatrului national „I. L. Caragiale" a pre
zentat apoi, într-o montare- nouă, capodopera, drama
turgiei romînești, „O scrisoare pierdută". , ,

In aceeași seară, în sala ,.Comedia" a .‘Teatrului 
national „1. L. Caragiale". a avut' loc un spectacol cu 
piesa Năpasta.

Luni 4 iunie, s-a deschis'în Capitală. în Studioul de 
concerte al radio-televiziunii, sesiunea festivă a Acade
mici R.P.R. și Uniunii scriitorilor, consacrată comemo
rării lui Caragiale. I.a sesiune au luat parte membri ai 
C.C. al P.M.R., reprezentanți ai conducerii Ministeru
lui Invățăinîntului și culturii, ai institujiițor centrale și 
organizațiilor obștești, academicieni și alți oameni de 
cultură, ziariști. De asemenea, a fost de' față fiica 
marelui scriitor, EcatPrina Caragiale-Logadi. Ca invitați 
la manifestările organizate cu prilejul comemorării lui 
Caragiale, au participat, de asemenea, numeroși' oaspeți 
de peste hotare, Cuvîntul de deschidere a fost'rostit de 
acad. Atanase Joja, președintele Academiei R.P.R. Au 
prezentat comunicări : acad. George Cătineșcu, acad. 
Tudor Vianu, criticul Paul Georgescu .și Artistul Poporului 
Radu Beligan. Invitații au.adus omagiul'miilor de ad
miratori ai operei lui Caragiale.

Duminică 3 iunie, în Sala de marmură a Casei Scînteii, 
s-a deschis expoziția dedicată vieții și ■ operei marelui 
scriitor. Cuvîntul inaugural a fost rostit de acad. Zahăria 
Stancy.

Oameni ai muncii din orașul Ploiești, in preaj
ma căruia s-a născut Caragiale și unde a: trăit.un 
timp, s-au adunat marți dimineața la muzeul me
morial „I. L. Caragiale" din localitate pentru a 
aduce un omagiu marelui scriitor cu-prilejul îm

plinirii unei jumătăți de veac de.Ia moartea sa.
Au participat reprezentanți ai conducerii Acade

miei R. P. Romîne. Uniunii Scriitorilor, ai unor in
stituții centrale și organizații obștești, reprezen
tanți ai organelor de partid și de stat din Ploiești, 
oameni de cultură, ziariști, precum și Ecaterina 
Caragiale-Logadi, fiica scriitorului.

Au asistat oaspeți de peste hotare invitați la ma
nifestările dedicate lui Caragiale.

Adunarea a fost deschisă de Ion Voicu, președin
tele Sfatului popular orășenesc Ploiești, după care 
scriitorul Demostene Botez, vicepreședinte al Uni
unii scriitorilor, a vorbit despre viața și opera 
scriitorului Caragiale. In numele elevilor din lo
calitate, pioniera Cristina Langa, elevă a școlii me
dii nr. 1 „I. L. Caragiale", a adus un omagiu cla
sicului literaturii noastre. Participanții au vizitat 
apoi muzeul memorial.

In continuare, la monumentul scriitorului din
centrul orașului au fost depuse coroane de flori
din partea Comitetului, național pentru organiza
rea comemorării a 50 de ani de la moartea lui
I. L. Caragiale, a participanților de peste hotare,
a Prezidiului Academiei R.P. Romîne, Uniunii scri
itorilor, Sfatului popular regional și Sfatului popu
lar orășenesc Ploiești, a Uzinei „1 Mai" și a școlii 
medii nr. 1 ,.I. L. Caragiale". Amintirea marelui 
scriitor și cetățean a fost evocată de prof. Gh. 
Milica de la școala medie nr. 1 „I. L. Caragiale".

La festivitatea care a urmat la Teatrul de stat 
din Ploiești, deschisă de Ene Rusu, vicepreședinte 
al Sfatului popular regional Ploiești, au luat cu- 
vintul criticul literar I. D. Bălan, redactor-șef ad
junct al revistei „Luceafărul", și regizorul japonez 
Kosei Yamakawa. Colectivul artistic al teatrului 
ploieștean a prezentat apoi un act din piesa 
„D-ale carnavalului".
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„Om lără noroc", spunea despre sine Caragiale, cu 
amărăciunea celui ce se crede statornic urmărit de 
ghinion. Unor prieteni uimiți, el li se plîngea că și-a 
greșit în viață pînă și cariera : a devenit scriitor. In 
loc să se iacă muzician. Fericită greșeală, care-a 
împins literatura noastră pe una din cele mai înalte 
culmi ale sale 1 Acest „om fără noroc" a fost unul 
din marele noroace ale scrisului romînesc.

Prin el, ca și prin Eminescu, literatura noastră a 
atins nivelul valorilor inatacabile din patrimoniul uni
versal. Astăzi, cînd e tradus în peste 25 de limbi, 
Caragiale pășește peste continente; în jurul creației 
sale se adună elogii dintre cele mai hotărîte și univer
salitatea lui iese din domeniul virtualului, începînd să 
devină un fapt în desfășurare. Această ținută înaltă, 
el a realizat-o punînd în scrisul său un scrupul neîn- 
frînt și o mare tensiune a spiritului. A făcut aceasta, 
împresurat de mentalitatea iresponsabilă a „moftului", 
care justifica mediocritatea și lenea. Celor ce repetau 
într-una că începuturile sînt neapărat modeste, Cara
giale le-a răspuns printr-o nobilă încordare. Culmea 
de artă, care e opera sa, nu stă departe, în timp, de 
începuturile literaturii noastre moderne ; dar stă la o 
distanță uriașă de etica absurdă care prefăcea „mo
destia" într-o justificare a celei mai periculoase sufi
ciențe. „De exemplu, poți să începi rău, fără talent, 
fără pricepere, fără apucătură : e o îndrăzneală lău
dabilă, dacă este modestă" — conchidea el batjocori
tor, persiflînd acest mod nesănătos de a gîndi. Fiind
că avea încredere — o încredere serioasă, exigentă
— în forțele poporului său, lui Caragiale îi repugna 
ușurătatea unor contemporani, care cereau o bună
voință concesivă pentru creațiile romînești : „oricum 
pentru o țară mică ca a noastră, e deja destul de fru
mos 1“ Gloria lui Caragiale e făurită dintr-un metal 
pur de asemenea scorii; bronzul pe care și l-a durat 
are sunetul plin al reputațiilor cucerite prin efort în
drăzneț și aspru.

Caragiale, care era conștient de valoarea lui, nu-și 
reprezenta totuși, magnific și statuar, gloria. Vorbele 
mari fuseseră de atîtea ori demonetizate prin circu
lația fără acoperire, prin uzul deșănțat și rirfncinos de 
care se făcuseră culpabili politicienii demagogiei bur- 
ghezo-moșierești 1 Caragiale le evita cînd se exprima 
fără ironie. Intr-o scrisoare a lui se pot citi, sublinia
te, cuvintele pe veci. Dar nu e vorba de veșnicia ope
rei, ci de un contract cu editorul Miiller ; Caragiale 
se oferă să cedeze o lucrare — șapte coaie — pentru 
șase sute de lei : „pe veci" adică pentru un număr 
indefinit de ediții. înveșnicirea prin monument alune
case în grotesc și Caragiale denunța ucigător acest 
grotesc. în Boborul, Prezidentul republicii, de cîteva 
ore, de la Ploiești, citește actul solemn al întemeierii, 
„urcat pe un scaun de tocat cîrnați" : asta se întîm- 
plă — notează scriitorul, „tocmai pe locul unde se ri
dică astăzi, mindră, statua Libertății (cetățenilor PI°- 
eșteni, Națiunea recunoscătoare !)“. In vremea Iui 
Caragiale, bronzul a ajuns să imortalizeze pînă ?i 
„moftul" caricaturii de republică a lui Candiano-Po- 
pescu. Nefiind efectiv al obștii, ci al unei clientele poli
tice, monumentul trebuia să urmeze atunci și el legile în- 
vîrtelii murdare, a gheșeftului. Cum partidele biir- 
ghezo-moșierești — Caragiale le spunea „facțiuni" — 
trăiesc monstruos pe spinarea statului, devo.tații care 
subscriau pentru statuia vreunul „șef'defunct nu vor 
rămîne în pierdere. Bravul nenea Niță, „fruntaș al co
merțului rornîn", știe el desigur ce face, cînd subscfțe 
5 lei pentru un monument sau chiar 20 pentru altul. Ajuns 
milionar pe baza „fitanției" primite în 1866, cînd a ofe
rit un pumn de mărunțiș conspiratorilor, el s-a învățat 
să valorifice fabulos — de pildă în afaceri de furajul!
— astfel de „jertfe patriotice". .

Caragiale era necruțător, rămînînd la expresia indj-. 
rectă, ironică. Dar el și-a spus și direct părerile, cu 
asprime tranșantă, cu vehemență chiar ; dovadă, cele
brul pamflet „1907..." Și nici în narațiuni, în bucăți de 
proză obiectivă, nu lipsesc aprecierile deschise, 
aruncate în șfichiul unui epitet energic. Să reținem în 
Răsplata jertfei patriotice, de care fu vorba mai înain
te, rînduri ca acelea unde se află implicat un verdict 
asupra actului din 1866, alungarea lui Cuza : „Pe cînd, 
mult mai tîrziu, în fața Griviței, batalionul de vînători 
spăla în sînge steagul mînjit in noaptea de 11 februa
rie..." Regimul instaurat la 11 februarie 1866, regimul 
monstruoasei coaliții, a mînjit nu numai steagul, dar și 
întreaga noastră existență publică.

Acest regim — fața lui deplorabilă —, Caragiale 
le-a scruiat cu o pătrundere incisivă. Lumea burghe- 
zo-moșierimii îl ofensa prin parazitismul ei insolent, 
prin jalnica ei superficialitate. Această strînsură, inca
pabilă de vreo activitate susținută, sărăcea de lu
mină și bucurii viața celor mulți, lumea cinstită a 
muncii.Izbit de aceste realități, Caragiale arăta, de 
pildă, viciul flagrant al politicii culturale ce se ducea 
în materie de teatru și spectacole : sistema biletelor 
de favoare pentru „moftangii" — pe care el le-a des
ființat, ca director — și ținerea departe de teatru a 
maselor, prin birul cărora se întreținea această insti
tuție. In loc ca lumea să se dividă în două : o parte 
care merge la teatru și plătește, și alta care nu plă
tește și nu merge la teatru", la noi, — constata el, 
într-un articol din 1897 — lumea se împarte altfel : o 
parte care plătește teatrul național și nu merge la 
teatrul național, și alta care merge la teatrul național 
și nu plătește".

Cum își poate dramaturgul exercita meseria în 
aceste împrejurări, cum poate scriitorul crea, încon
jurat de indiferența vinovată sau de ostilitatea lumii 
oficiale ? Caragiale a trăit acut aceste întrebări și 
s-a mîhnit din pricina lor, chiar dacă ridea ostentativ.

Caragiale universal
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Marele umorist gîndea cu gravitate la destinul artis
tului în societatea burgheză, la desconsiderarea lui de 
către politicienii chiverniselilor nerușinate. Intr-un rînd, 
în Gazeta săteanului, a imaginat această explicație, 
de un sarcasm enorm, ca să ilustreze condiția de viață 
inacceptabilă a artistului, într-o epocă de politicia
nism steril, care dezvolta disproporționat, parazitar, 
categoria avocaților. „Douăzeci și patru de copii să 
am, — scrie el — pe toți i-aș face oameni politici, 
adică avocați ; și dacă unul n-ar fi în stare să învețe 
măcar atîta, l-aș învăța să prindă cîini cu lațul. Hen
gher da 1 dar literat, nu 1“ Enormitatea alternativei nu 
poate ascunde amărăciunea din care răsar astfel de 
rînduri ; Caragiale verificase el însuși cît de expusă 
vexațiunilor era atunci profesia de literat.

Dacă, bine înțeles, scriitorul și-o exercita precum 
Caragiale, scrutînd necontenit viața, după 
acest legămînt realist, de mare semnificație : „Eu nu 
scriu decît din viața noastră și pentru viața noastră". 
Pentru că a scris îndrăzneț despre această viață, pen
tru că a îndreptat ochi lucizi asupra lumii corupte a 
claselor dominante, Caragiale a avut de suferit atîtea 
contrarietăți și ofense. De aceea, burghezia trădărilor 
cosmopolite se încerca să-l arate „nespecific" pe acest 
neîntrecut creator de limbă romînească, pe acest ob
servator magistral. De aceea, acum vreo douăzeci și 
cinci de ani, un acuzator impertinent a cutezat să-1 
numească „ultimul ocupant fanariot" și „măscărici li
terar".

O vorbă a anticilor spune despre respect, că spo
rește o dată cu depărtarea: Major e ionginquo reveren- 
tla. Dar prestigiul lui Caragiale n-a crescut pentru că 
trecerea timpului l-ar fi distanțat de noi, pe scriitor, 
făcindu-1 intangibil și august ; ci pentru că vremurile 
noastre au apropiat opera lui de mulțimi tot mai mari, 
restituind-o celor care meritau cu adevărat să se îm
părtășească din strălucirea acestui uimitor talent. .Ne
norocul", soaTta rea de care se plîngea Caragiale, a 
dispărut o dată cu prezentul nostru socialist. Prostia 
obraznică a .moftangiilor", care-1 împresura tenace, 
ca o stihie prigonitoare, nu mai are acum nici o putere 
asupra destinului său. Pentru opera lui a venit timpul 
recunoașterii masive șl al triumfului.

Dan Hâulică

Portret
Palpită dalta-n marmură încet, 
ca inima, cu-nfiorări egale.
Mi-e luminos de drag acest portret, 
în frumusețea simplității sale.

Cristale pure împlinesc vibrant 
idei prezente-n spații și-n durate 
și. rîsul cu tăiș de diamant 
al lacrimii-n adine carbonizate.

Rîdea de tot ce insulta, în jur, 
p.ămîntul, inima, garoafa, naiul 
dînd verbului metal de lamă, dur 
să taie-n adîncime putregaiul.

Răsună-n mine rîsul lui amar, 
ca vînturile-n granițile mării, — 
durerea lui stirnește-n mine jar 
că-n ea se distila durerea tării.

Toți dărîmăm, zicea,-n același sens, 
ciocane și condeie laolaltă, 
din timpul gol mergînd spre timpul dens, 
și din abis spre culmea cea mai-naltă.

Cuvîntu-i bun bătea la simple porți 
și văd cum vezi luceafărul în noapte, 
sărutul pus pe fruntea celor morți 
în vipia lui nouăsuteșapte —

Iubesc surîsul lui amar și trist, 
privirea-i migratoare spre departe.
Al nostru e ca om și ca artist, 
cu inimă, cu frumuseți de carte.

Palpită dalta-n marmură încet, 
cristale dau conlu': Caragiale.
Mi-e luminos de drag acest portret 
în frumusețea simplității sale.

Al. Andrițaiu

A



O constantă a spiritului caragiallan este îndirjita voință de claritate, 
ca firească urmare a realismului fundamental, a necruțătoarei lucidități, 
a repulsiei fată de arbitrar si irațional. Clădită pe datele cele mai spe- • 
cifice literaturii romine. expresie a spirtului national, pătrunsă de felul -: 
sănătos de a privi viata și problemele ei al poporului însuși, opera lui 
Caragiale a constituit, poate, cel mai sigur factor de imunizare _ată -de 
invazia forțelor nebuloase, mistico-decadente, care au Încercat, în deo- 
sebi în epoca dintre cele două războaie, să abată de la drumul său drept 
literatura rom.thă. Așa se și explică, de altfel, repulsia Instinctivă a irațio- 
naliștilor de toate nuanțele, ostilitatea consecventă, mereu ranăscută •*  
a acestora față de spiritul lui Caragiale. In care vedeau, într-uft chiu pe 
deplin motivat, un dușman de moarte.

Claritatea operei iul Caragiale este corolarul adîncimii. Scriitoru 
. însuși mărturisești undeva că, dintre toate lucrurile frumoase și plăcute 
cîte vor fi existing pe lumea :easta, el personal apreciază jnai mbit 
„vorba pe deastrpra limpede, dar adlncă la înțeles".

Claritatea este, la Caragiale, un echivalent al artei. Simplitatea sa 
luminoasă, precisă, irațională și distinctă constituie cea mai violentă 
desmint te ar teoriilor după care adevărul este confuz. „Creatotui ,j- 
scrie Q. Călineșcu . • \ se semnalează printr-o turburătoare simplitate, 
printr-o claritate exoșptională. Autorul nemgturizat vede încîlcit.: și 
caută adlncimea ,în nori, rțiarea creație e elementară ca o sferă de 
cristal". Faptul că astfel' de definiții, sînt posibile, felul firesc și soantan 
al consimțirii generale față de astfel de definiții, ne apăr ca o dovadă 
de neclintit a continuității spiritului lui Caragiale, a permanentei și 
vitalității acestui spirit în cuprinsul,literaturii romîne.

Opera lui Caragiale este întruparea artistică cea mai înaltă a rațio
nalismului într-o literatură care, în virtutea tradiției de atltea ori veri
ficată în opere.de. mare valoare, este stăpînită de un viguros raționalism, 
popular în esența sa, adînc, specific și necorupt. Opera lui Caragiale este 
expresia supremă, ridicată la treapta genialității, a acestui bun simț 
înrădăcinat, în care..scriitorul .însuși, vede una din dominantele, proprii 
ale caracterului popular. „Sub toată această viitoare veșnic mișcătoare; 
există un popor statornic care-și are... bunul lui simț" notează undeva 
Caragiale.

Raționalismul sănătos, care străbate de-a lungul si de-a latul scrierile 
si personalitatea lui Caragiale și care corespunde unei constante spe
cifice întregii, noastre literaturi, nu trebuie înțeles, -desigur, în sensul 
zestrins dîr (.îrrjânt; filozofic (nu mai trebuie explicat de ce>. El nu trebuie 
nici identificat «u un anume curent literar pe. care măi nimerit ar fi 
să-1 numim, c’ -'pa uzul consacrat, clasicism. Cu toate că întrunește, cum 
s-a arățat, dlte ’̂a din apele însușiri caracteristice clasicismului, opera lui 

i Caragiale. este mult prea departe de schematismul abstract, prea încăr
cată de, cunțfnijt social și psihologic, de o evidentă determinare istorică, 

; „--prea încinsă de 'căldura vieții însăși, prea plină de farmec. »ncî1 să 
f îngădură o! astfel de încadrare. Este însă rationalists 'ca atitudine, în 
j înțelesul foarte, curat, străin de orice implicații speculative, că e clădită 

cu judecată șt stăpînită de judecată pe tot întinsul ei, în înțelesul că e 
departe de orice impulsuri nebuloase, de . orice neclaritate sau irideter- 

i minare, că e, dominată de rațiunea limpede- și sănătoasă a poporului în 
mijlocul AărtȘa s-a' ivit, că nu cedează aproape niciodată din autoritatea 
ihțteligențef xritice. Toate impresiile receptate sînt supuse controlului 

,<dp|ia al, l^Clăițățli. Tipurile caragialești sînt de o precizie absolut de
terminată! ÂJnibra, cită există, este-numai efectul artei. Este de prisos 
a sublinia că acest caracter eminamente rational, iubirea de claritate și 
oroarea de nebulos, nu alterează nimic din „inefabilul" operei. Caragiale 
era neclintit în hotărîrea de a nu ceda mistificării, iluziei de orice fel. 
Această hotărîre a sa constituie un corolar al vitalității. De aici constanta 
aversiune față de nebulos și decadent, o aversiune care se manifestă 
chiar în esența operelor sale, și foar.te direct în cunoscutele parodii 
care țintesc la discreditarea curentelor decadente. începind cu simbo
lismul, pe atunci în faza lor incipientă. Curentele nebuloase sînt izbite 
chiar în structura lor, este dezvăluită lipsa lor de conținut și de noutate 
autentică, scriitorii decadenți, mistici și nebuloși sînt atinși în însăși 
„onoarea lor", în „ambit", adică în ce aveau mai scump pe lumea aceasta, 
în gravitatea plină de ifose, în felul demn de a oficia etc. — cu un 
bun simț de o premeditată brutalitate. Caragiale îi trage înapoi spre 
zonele terestre pe amatorii de transcendent, amuzîndu-se, cu un rafinament 
mult superior rafinaților de profesie, să le taie din avînt. situîndu-se 
deliberat, cu o mare și de înțeles satisfacție, pe poziția omului „comun", 
care se face că nu înțelege pretențioasa subtilitate și care nu vrea în 
ruptul capului să admită că afară de viață mai există un „ce" misterios, 
inaccesibil profanilor. Față de fanaticii „noutății" și ai „progresului" in 
artă, lui Caragiale îi plăcea să joace rolul omului cu concepții „înve
chite". Era, desigur, o metodă polemică, un fel de a vorbi care n-ar 
putea să ne determine să ignorăm marele dinamism, mobilitatea spiritu
lui său, setea sa de noutate autentică. Cînd noutatea avea fond și fondul 
era serios, lucidul Caragiale intuia numaidecît, chiar dacă nu totdeauna 
era dispus „să consimtă". Nevrînd să abdice de la încrederea sa în 
rațiunea clară. Caragiale înfrunta. în timpul vieții încă, și cu atît mai 
evident în epoca imediat următoare, riscul de a fi socotit uscat și super
ficial, căci nepricepuții, cum se știe, se grăbesc totdeauna să considere

că nu e „adînc*  ceea ce lor 11 se pare prea clar, el consideră suspect toi 
ceea ce au impresia că înțeleg dintr-o dată. Criticii care tl socoteau pe 
Caragiale un scriitor pitoresc („adlncul — spune unul din ei — a scăpat 
lui Caragiale") erau anticipați în structura cunoscutului personaj din 
„O noapte furtunoasă", care, citind „Vocea patriotului naționale", a 
uimit de nebulos și crede că e „scris adfnc" tocmai ce nu pricepe el. Si 
ce altă dovadă mai constrîngătoare a „adîncimii" existente dincolo dă 
transparența tipurilor caragialești, decît faptul acesta foarte simplu 
că un personaj rudimentar ca nivel de gîndire, prost și incult e proiectat 

•• atît de departe, e atît de „universal" ca adîncime a observației, încît 
conține în nucleu reacția de peste .decenii a unui critic sigur pe capitalul 
său de intelectualitate și rafinament ?

Era în Caragiale b nevoie hotărîtă de a vedea simplu și clar adevărul 
fără' masqjh de*  a luv lucrurile cum sînt ele în realitate, de a nu se lăsa 
mistificat ae cjivinte — și această particularitate,a spiritului său parti- 

’ cipă din 'plin la smulgerea măștilor de orice fel, la demascarea plină de 
mirtie a vechii; societăți. 5

^Excesele rămăntice. înclinație de a învălui realitatea într-o atmos- 
' feră de agendă artificială, arbitrară, fără rădăcini in fapte — și-au găsit 
, îp Caragiale. un necruțător adversar. Iată un faot mărunt Si semnilicativ : 

/orbind despre tatăl lui/Emhiwcu. pe care-1 cunoscuse într-o împrejura
re,Caragiale dedată cu un.bun simț ostentativ:. „Era un bătrîn foarte 

-d ăgut, glumeț și riginal't. Ce temă nesecată de speculații și asoci
ații,- ce s-ar mai fi „aiyibalat" fa așa fericit prilej de divagare — un 
amator de subtilități hazardate — t^tăl Iui Eminescu, ce comoară pentru 

. profesioniștii moftului ! Diij. repulsie față de moft și grimasă intelectu
ală, .Caragiale afțrmă scurt că bătrinul' era „foarte drăguț" și pe dea
supra „glumeț". 'Asta Intr-o vreme cind în jurul destinului eminescian 
se teșea, în' ritm accelerat, legenda. Cu gustul său pentru claritate. 
Caragiale face să se risipească- atmosfera de basm, șituîndu-ne în plin 
realism, la nivelul vieții curente. De altfel, în întregimea lor, articolele 
despre Eminescu mărturisesc aceeași țintă, cu atît mai mult cu cît .era 
vdrba de cineva card „a trăit pînă.mai ieri.^ici cu noi, cu mine, zi cu 
zi, ani întregi... Pe cine' vrem noi să amăgim?". Este o-decisă invitație 
la realism și luciditate, la acel „spirit de examen" în care vedea Cara- 
giaje nota caracteristică a veacului. Oriunde simte infiltrîndu-se mis
tificarea- (care opera aici în deosebi sub forma legendei acreditată de 

' Maioreșcu), Caragiale se consideră dator să reacționeze, instaurînd 
dreapta rațiun», -înțelegerea clară, dar o rațiune și o claritate ce nu 
se confundă cu uscăciunea, păstrînd mereu nealterată atmosfera de 
intimitate vibrantă, fraternă. Examenul rațional se întemeiază la Ca-a- 
giale pe o viziune foarte, concretă, halucinant de concretă a obiectului 
(„simt enorm st văd monstruos" declară Caragiale). Deosepindu-se în 
aceasta, de foarte mâlți- „raționaliști", formulindu-și judecățile sale. 
Caragiale nu evadează în Sfera experienței directe. Rațiunea sa nu e 
speculativă, ci mereu controlată de simțul realității, de acest des&vîrșit 
„bun simt" care constituie o marcă evidentă a spiritului său. Opunîn- 
du-sețjyiziunii maiprescjene.. Caragiale apelează, ca de atltea ori, la 
-criteriul confruntării cu faptele : ’„E un neadevăr... o afirm eu aici cu 
siguranța că afară de teorii fantaziste, psihologice, etnide, etice, estetice 
S..C.1. nu voi căpăta nici o desmjnțire serioasă". Caragiale evită, apoi, și 
altă primejdie implicată de „raționalism", aceea de a substitui înțelegerii 
complexe a- fenomenului o dominantă desprinsă pe cale abstractă șî 
care schematizează fenomenul. („Așa l-am cunoscut... vesel și trist; 
comunicativ și ursuz, blind și aspru ; mulțumindu-se cu nimica și nemul
țumit totdeauna de toate ; aici de o abstinentă de pustnic, aici apoi 
lacom de plăcerile vieții ; fugind de oameni și căutîndu-i; nepăsător ca 
un bătrîn stoic și iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură ! — 
fericită pentru artist, nenorocită pentru om“.) Ar fi totuși 
o inutilă idealizare să trecem cu vederea anumite excese la care-1 îm
pingea pe Caragiale cultul rațiunii terestre, atracția pentru tot ce pare 
de bun simt. De pildă, chiar în cuprinsul unui articol despre Eminescu, 
întîlnim o înțelegere cam prea comună, prea „pămîntească" a poeziei 
„Pe lîngă plopii fără soț" (e desprins, din această poezie, doar sentimen
tul încrederii lui Eminescu în valoarea operii sale, sentiment cristalizat 
— zi-ce comentatorul — în imputarea făcută femeii). De altfel, Caragiale 
însuși știa că „bunul simț" nu ajunge cînd e vorba de a interpreta un 
fenomen complex, de pildă o operă de artă. Spune undeva „Dar bunul 
simt iarăși nu e de ajuns pentru a distinge cînd e vorba de estetică". 
Dacă e ușor a stăpini cu o privire lucidă un bagaj restrîns de senzații, 
nu același lucru se întîmplă cînd avem de-a face cu o imagine extrem de 
bogată, extrem de diferențiată a unei lumi care asaltează pe scriitor în 
toată ispita diversități sale. E tocmai cazul lui Caragiale. Uimitor e fap
tul că ținea sub puterea lucidității o sensibilitate nemăsurată, o viziune 
adînc artistică, înclinată spre grotesc și exagerare, o „simțire enormă", 
cum zicea el însuși. O astfel de simțire duce la atîți alți scriitori la 
pierderea lucidității, la ispita de a lăsa rațiunea măcar o clipă să somno
leze. Meritul lui Caragiale este — între altele — de a fi supus enorma 
diversitate a concretului vieții unei discipline artistice exemplare și unei 
mari conștiințe sociale.

Lucian Ralcu

Desen de AUREL JIQUIDI

circulat într-o vreme, cu decenii în 
urmă, imaginea unui Caragiale pe 
care nu l-ar fi încercat nici o emo

ție și nici un sentiment afectuos, care 
n-ar fi respectat nlijiic. în viațăi, ima
ginea unui spirit cinic și total negativ, 
Scriitorul se născuse parcă sub zodia 
disprețului și a ironiei anarhice, 'detes- ■ 5 r- 
tind fără alegere și fără încetare. Că o 
asemenea imagine, plăsmuită ‘de politi- n 
cieni interesați și obtuzi, ca Dimitrie 
Sturdza și preluată apoi de o anumită 
parte a criticii estetizante, reprezenta 
o grosolană mistificație, nu e nevoie să 
mai spunem. Se știe prea bine pe cine 
a urit și satirizat și pe cine a iubit și de- 
plîns autorul Năpastei și al pamfletului 
1907 Din primăvară pînă-n toamnă. Cît 
privește disponibilitatea sa afectivă, ca
pacitatea sa de a prețui talentul confra
ților și de a cultiva prietenii mari și 
statornice ne-o atestă raporturile lui cor
diale de o viață întreagă cu Vlahuță, 
Delavrancea și Dobrogeanu-Gherea Și, 
de asemenea, atitudinea față de mulți 
dintre scriitorii talentați ai tinerei ge
nerații.

De la Berlin, unde se exilase volun
tar, în 1904, Caragiale trimite încontinuu 
scrisori în țară, interesîndu-se nu nu
mai de viața soclal-politică, dar și de 
cea literară, fiind foairte nerăbdător să 
afle știri noi și neliniștit cînd acestea 
întîrzie. Dorul de patrie pare că se 
mai domolește la primirea ziarelor și re
vistelor, în paginile cărora caută pa
sionat numele noi, de cUrînd afirmate, 
ti place Panait Cerna, „tînărul poet-filo- 
zof, distins matematic și mare meloman", 
venit în Germania pentru studii, îl a- 
preciază pe St. O. losif, căruia îi pro

pusese, cu ani în urmă, să-l învețe mește
șugul scrisului, luîndu-l ca secretar, și, în 
chip deosebit, pe Octavian Goga, care 
publicase cele mai .valoroase .volume de 
versuri, ale sale. întemnițat la Seghedin 
de stăpinirea aUstro-ungară, poetul 
Clăcașilor, care în acea vreme nu căzuse 
în rătăcirile naționaliste,: primește din 
partea “lui Caragiale nenumărate semne 
de dragoste : „cînd o cafrțe poștală cu 
slova ’ui minunată, cînd o telegramă, 
cînd un .pachet cu cărți nemțești", menite 
să-i aducă mîngîiere și să-i alunge urî-' 
tul.1 Bătrînul prieten îi face chiar o vi
zită, venind să-l vadă, să-l 'îmbrăți
șeze și să-i dea curaj.

Deschis la suflet, plin de solicitudine, 
nicidecum înăcrit și ursuz, Caragiale 
stă de vorbă cu tinerii care-l înconjoară 
totdeauna cu iubire și admirație, schim
bă idei și impresii, împărtășindu-și expe
riența și îmbogățind-o pe-a Lor.Studenții 
sau doctoranzii romîni de la Berlin și 
Leipzig (P. Cerna, Horia Petra-Petrescu, 
Paul Zarifopol) îl cunosc îndeaproape și 
trăiesc ceasuri de mare bucurie atunci 
cînd scriitorul își anunță venirea la o 
șezătoare literară sau la „Gewandhaus", 
ca să-l asculte încă o dată pe mult în
drăgitul Beethowen. Unii, ca ardeleanul 
Horia Petra-Petrescu îi consacră studii, 
alții, ca Paul Zarifopol, îi devin amici 
devotați.

Legătura permanentă a lui Caragiale 
cu tineretul nu provine dintr-un orgoliu 
de maestru ce se vrea adulat, ci dintr-o 
necesitate firească de a cunoaște feno
menul literar contemporan, din însăși 
tinerețea spiritului său. Citind cartea ți
nui debutant (bineînțeles talentat), Ca
ragiale manifestă simpatie și entuziasm, 
sentimente pe care le declară direct, fără

nici o ipocrizie. Așa se întîmplă cu piesa 
Maica cea tînără de Emil Isac. Scriso
rile de mulțumire adresate autorilor con-.
jn. cuvjnțe de. laudă Și încurajare,, dar 

și a afiia. rețihută emoție, în care nu e 
igreu Să vedem satisfacția scriitorului 
eare:inaugurase adevărata școală a gerț <- 
tui scurt, satiric, în ■ literatura romîha.

Pe autorul Momentelor l~au cunoscut 
aproape toți marii noștri' scriitori, tineri 
debutanfi li 1900.'L-au •‘cunoscut G. Ibră- 
ileant*.  și Gală Galadtioh, N. D. Cocea Și 
TudOf ArglteZi. Fiecare dintre ei și-a

• ' ' ’ . /■ ■ • i

„Ai fost un; revoltat, . Caragiale. Un re
voltat împotriva prejudecăților sociale, 
Împotriva mediocrităților politice, împo
triva credințelor false și sterpe, împo- 

‘triva imensei prostii omenești. I-ai văzut 
pe Ohment așa cum sint... Conservatori 

.nătîngi și,liberați quralivi, interesați și 
. poi Reacționari teșiți parcă din caver
nele. epocii de piatră și revoluționari de 
carrlaval.. Și tuturor umbrelor acestora 
cari rătăcesc pe pămînt cu convingerea 
că sînt oameni, Caragiale, le-ai dat viața 
eternă a graiului tău și a revoltei tale.CARAGIALEȘI SCRIITORII TINERI

exprimat admirație pentru neasemuitul 
creator de tipuri, pentru literatul de ex
cepțională valoare, pentru protestatarul și 
apărătorul, țărănimii răsculate de la 
1907. L-au evocat cu căldură „pe cel 
mai rafinat om de spirit și de inimă al 
epocii", cum îl numește Ărghezi și au 
înscris, pe marginea comediilor si momen
telor, observații pătrunzătoare. Parcă în 
numele tuturor scriitorilor de bună cre
dință — și, în primul r.înd, al tinerilor — 
vorbea, în primăvara lui 1912, N. D. Co
cea, dînd replica cea mai,, fermă inter
pretărilor ușuratice și ostile ;

l-ai plămădit din experiența, din desnă- 
dejdea, din ura și din dragostea ta ne
mărginită. Ai pus pecetea ironiei tale pe 
o jumătate de veac din viata societății 
romînești și-ai scăpat-o astfel de uita
re." «)

l) O. GOGA — A mărit CaragWe... in Ln- 
CMlărul, nr. 29/24 iunie 1912.

2) cf. Opere VII, ed. ș. Cioculeecu, p. 501

Ăl. Săndulescu

CARACTERUL POPULAR AL OPEREI LUI CARAGIALE
In universul viu al operei lui Caragiale, densita

tea populației burgheze și mic burgheze — ca să ne 
exprimăm în termeni demografici — este, fără în
doială, preponderentă față de aceea a personajelor 
reprezentînd lumea celor mulți și obidiți. De aceea, 
la o privire grăbită, indignarea ‘ scriitorului împo
triva cațavencilor și trahanachilor, a miticilor su
perficiali și a verbiajului naționalist al romînilor 
verzi, furia sfîntă împotriva politicianismului venal 
și a lungului lanț al slăbiciunilor burgheze, pare a 
lăsa prea puțin loc simpatiei și solidarității cu ma
sele asuprite, pare a da operei lui Caragiale un ca
racter prea puțin popular. Nimic mai eronat, carac
terul popular al unei opere nefiind determinat de 
numărul personajelor încălțate-n opinci sau îm
brăcate festiv în tradiționale costume naționale. A 
existat la noi, pe la începutul veacului, în vremea 
în care Caragiale-și scria nepieritoarele Momente 
și vehementul pafnflet 1907 Din primăvară pînă-n 
toamnă, un belșug de țărani patriarhali, îmbrăcați 
în straie de sărbătoare, plesnind de trai bun, pre
sarăți prin paginile prozei semănătoriste în fața 
troițelor, mulțumind cerului și boierilor pentru 
viața „fericită" care Ie-a fost hărăzită. Literatura 
aceasta imbîcsită cu bătrîni sfătoși, cu ghicitori șl 
proverbe tendențioase, exprimînd o ideologie retro
gradă, cu snoave șovine, cu costume naționale, cu 
țărani fericiți și cîntece populare deocheate, n-avea 
nimic popular și național.

Era diversiunea cea mai penibilă într-o vreme 
cînd gurile de tun aruncau, în pîntecul flămînd al 
țărănimii răsculate, hrana pentru drumul de veci. 
Ocupîndu-se de lumea satelor, Caragiale a desco
perit adevărate drame, a auzit țipetele prelungi ale 
foamei și durerii, a văzut nedreptatea strigătoare la 
cer, oameni roși de mizerie, împovărați de spaimă, 
de nevoi și superstiții, în fine, a zugrăvit altceva 
decît pastorala jalnică a scriitorilor idilizanți. Ion, 
eroul dramei „Năpasta" (1889—1890), un om sărman, 

cu sufletul curat ca lacrima, e acuzat pe nedrept de 
crimă și aruncat de justiția .burgheză, 10 ani, în 
ocnele de sare. Indelungatele'bătăi i-au luat mințile 
și din el nu mai rămîne decît o replică zguduitoare 
care ascunde în blîndețea ei un neiertător blestem, 
întrebat, intr-un ceas de noapte tîrzie, de Anca, 
fosta soție a victimei din pădurea Corbenilor și apoi 
soția lui Dragomir, adevăratul ucigaș al primului ei 
soț: „Cum era la ocnă,. Ioane ?“ el răspunde cu o 
sfială senină : „Bogdaproste, bine!" Cîtă ironie 
populară — cită amărăciune sinceră în1 această re
plică ! Era bine pentru Ion la ocna de sare, la fel 
de bine ca pentru milioanele de Ioni în ocna mare 
a țării. Țara zugrăvită de Caragiale cu amară indig
nare, nu o dată, în vasta sa operă și mai cu seamă 
în pamfletul 1907 Din primăvară pînă-n toamnă, în 
celebrul pasaj referitor la falsa democrație a regi
mului burghez : „Asta în țara romînească se nu
mește cu tot seriosul sistemă democratică... Și oli
garhia asta semicultă sau, în cel mal bun caz, 
fals-cultă, pe cît de incapabilă de producție utilă 
ori de gîndire, pe atît de lacomă de cî$tiguri și ono
ruri, își arogă puterea întreagă a statului : cu o 
crudă și revoltătoare rieobrăzare ea tăgăduiește ță
ranilor (imensei mase, supusă și cuminte, producă
toare a avuției naționale) sub pretextul ignoranței 
și lipsei lor de maturitate politică, orice drept de 
amestec, fie măcar pur consultativ, la cîrmuirea in
tereselor lor, la dirijarea destinelor lor. împărțită în 
două bande ce se numesc cu pretenție „istorice" — 
liberal și conservator ; — bande mai nesocotite decit 
niște seminții barbare în trecere, fără respect de 
lege, fără milă de oameni, fără frică de Dumnezeu 
— această oligarhie legiferează, administrează, calcă 
astăzi legile pe care le-a făcut ieri, preface mîine 
legile făcute azi, ca poimîine să le calce pe acelea 
fără spirit de continuitate și fără altă sistemă decit 
numai împăcarea momentană a exclusivelor el in
terese, pentru perpetuarea sacrei organizații, nu

mite aci, democrație". Viața oamenilor simpli care 
sufereau de pe urma acestui sistem social monstruos, 
a exprimat-o Caragiale profund și intim cu atîta 
autenticitate realistă,'-încît pare exprimată chiar de 
unul dintre ei, înzestrat cu geniu. Specia atît de 
populară a fabulei este abordată în „Temelia", 
„Duelul", „Mic și mare'!, .Bietul Ion”, bucăți publi
cate în revista Convorbiri critice, sub semnătura 
„un mare anonim", avînd toate, ca temă centrală, 
raportul dintre țărănimea muncitoare și clasa boie
rească exploatatoare. Sus stau exploatatorii, stăpî- 
nii statului, jos masele asuprite, care ne mai puțind 
răbda, asemeni bietului Ion, smulg un par din gard 
și dau iureș printre boieri.'Cît de simbolică este, 
în acest sens, fabula „Temelia" și cît de profund 
popular este spiritul ei :

„Atîta muncă fără preget
încet, încet, de atîția ani,

De jos, din temelia stîncii,
Casmaua smulge bolovani,

Și macaraua suie-n muche,
Și dalta-n feluri îi cioplește,

La rînd ciocanul îi așează
Frumos mistria-i rostuiește :

„Și-lucru vrednic de mirare
din răsărit pînă-n apus

Un .grandios: castel;. de-asupra,
spre nori se-rtalță și tot crește :

Pe cît jos se scobește stinca,
pe-atît se-mpodobește sus...

...Mai trebuie frontonul splendid, 
alegoria triumfală,

Și-i opera desăvîrșită...
e gata unui secol fală...

Un ultim bloc enorm acuma,
e smuls trosnind din groapa adîncă 

Și, ridicat din greu pe scripet... 
Dar blocul ultim nu-i sus încă, 
Și din afund din măruntaie 
răcnește stinca : 
Nu mai pot 
Proptele iute merg de rîpă, 
mă surp cu fală-vă cu tot".

Aluzia la stare de fapte, care au dus la răscoalele 
țărănești din 1907, e mai mult decît evidentă, sim

patia pentru poporul apăsat de poverile unui edi
ficiu monstruos de viață e vie și profundă.

Dar aderența lui Caragiale la viața populară nu 
se rezumă numai la compasiunea pentru cei exploa
tați și la protestul împotriva asupritorilor. Ea se 
manifestă uneori implicit în marile valori stilistice 
ale operei sale în acea oralitate unică a stilului său, 
în viziunea, oarecum, folclorică, cu acel fantastic de 
basm din nuvelele „In vreme de război”, (1889), 
„Păcat" (1892), „Hanul lui Mînjoală" (1889). Nicio
dată Caragiale n-a rîs de aspectele grave ale vieții. 
N-a fost un cinic congenital cum l-a prezentat cri
tica burgheză. Ca și creatorul popular, acolo unde a 
văzut dramă și tragedie, Caragiale le-a tratat că 
atare ; unde a intuit comedia, de asemenea, făcînd, 
ca și omul din popor, cînd nu avea încotro, „haz de 
necaz". Deoarece vastul tablou social plin de con
traste, cu o neîntrecută forță realist-critică, e în 
aparență umoristic, dar în fond tragic.

Și. nu trebuie uitat că lucrurile la care ne-am re
ferit sînt opere din ultima perioadă a creației sale, 
deci rod al unei îndelungate experiențe de viață 
și-al unei maturi chibzuințe.

Dar așa cum spuneam la început, Caragiale este 
profund popular și în Momentele și Schițele sale, 
ca și în viguroasele comedii: „O noapte furtunoasă" 
și „O scrisoare pierdută", al căror ideal uman și 
simț etic sînt în egală măsură ale poporului. Rîsul 
din ele rămîne principalul personaj pozitiv întruchi- 
pînd idealuri profund populare. Vestejind tarele 
morale ale lumii burgheze, țintuind la ștîlpul infamiei 
pe Tipătescu și Coana Joițica, pe Jupîn Dumitrache 
Titircă Inimă Rea și pe „rușinoasa" Veta, pe un 
Rică Venturiano sau Coriolan Drăgănescu, vetera
nul student dovenit chestor de poliție și pe toți cei 
care compun fauna universului caragelian, marele 
satiric afirmă de fapt idealurile omului din popor.

Demascînd virulent strîmba orînduire socială, 
fulgerînd cu geniul său pes'te imensa galerie de 

chipuri hidoase,' Caragiale acționa în numele ma
selor populare, în spiritul idealurilor lor. Faptul 
acesta a iritat profund „imbecilitatea" unul soi de 
Agamiță Dandanache care, tremurînd din scăfîrlia 
seacă și din creionul bont, a scris, prin 1920, că gloria 
lui Caragiale se va stinge peste două, trei decenii, 
iar opera lui, devenind anacronică, se va citi numai 
cu dicționarul. Un alt condei al burgheziei, soco
tind ca Dandanache că „nu fățea să nu fațem măcar 
act de prezență", nu s-a rușinat să-l declare pe Ca
ragiale, prin 1936, într-un lung și plictisitor articol, 
„ultimul ocupant fanariot al țărilor romînești", ne- 
gîqdu-i, astfel, orice aderență la viața și spiritul 
poporului pe care l-a stimat și l-a iubit din toată 
inima.

In afara operei antume, corespondența lui Cara
giale vorbește cu prisosință despre această imensă 
dragoste pentru popor.

Caragiale se simțea organic ieșit din rîndul ma
selor muncitoare. E emoționantă și grăitoare replica

de I. D. BĂLAN
■■■■■■■■■■■■■■■■a

dată într-o zi fiului său Matei care, obsedat de 
mania nobleței, se ocupa de arhondologie, de heral
dică și de alte aristocratice tertipuri pentru a-și 
găsi ascendența nobiliară :

— „Lasă-te de fleacurile astea boierești, fiule I
Nu uita că taică-tu s-a născut lîngă Pldiești, în 

satul Haimanale. Uită-te la creștetul nostru! E 
turtit de tăvile cu plăcintă, pe care le purtau stră
moșii".

De la acești strămoși simpli și muncitori, Cara
giale a deprins vioiciunea vorbei dă duh, simțul 
echității sociale, mînia împotriva exploatatorilor și 
a imoralității burgheze. Caragiale s-a ridicat din 
popor spre zenitul geniului romînesc și s-a întors 
în popor pînă în' adîncuri, devenind, prin nemuri
toarea sa operă, unul din cei mai populari scriitori 
ai literaturii romîne. Opera sa, străbătută de un 
caracter profund popular și național, e prețuită toc
mai de aceea, ca un bun de seamă, intrat definitiv 
în tezaurul spiritual al umanității.

opere.de


— ne permitem a seconda) înțelegem firește pre
facerea numai a expresiunii materiale, adică a cu- 
vîntării, iar nu și a gîndirii, adică a poeziei în ea 
însăși. Tot astfel, cînd mergem la un meșter croi
tor să ne potrivească o haină ce nu ni se potrivește, 
nu-i cerem să ne reformeze corpul, ci numai să 
ne răscroiască pe corp, așa cum a crescut el, haina 
rău-croită.

Așadar, pentru repararea versurilor sînt urmă
toarele :

TAXE

1. Pentru fiecare cuvînt schimbat :
a) în corpul versului, 1 leu ;
b) la coada versului, adică la rimă, cum ziceți 

dv. poeții, 10 lei.
2. Pentru îndreptarea fiecărei greșeli de grama

tică — 25 lei.
3. Pentru îndreptarea greșelilor de punctuațiune 

se face, după caz, deosebită învoială cu ridicata
4. Meșterul capătă de la client, o dată cu îna

intarea manuscriptului, o sumă fixa, socotită ast
fel : 20 de bani de fiece vers — adică 20 de lei 
suta.

Dacă vă convin, stimate domnule, taxele și con
dițiile acestea, îmi puteți trimite versurile dv., îm
preună, se-nțelege, cu suma prevăzută la .alinea
tul 4... avînd deplina încredere că-mi voi da toată 
osteneala să vă servesc cu scumpătate lege artis“...

— Deci nu se poate recondiționa o gîndire ne-

„.Așadar, tînărul nostru cititor vrea cu tot 
dinadinsul, din nou, să afle cîteva opinii inedite 
despre măiestrie chiar de la. el, de la maestrul, 
adică de la nenea Iancu...

Opinii inedite ! „Inedite", adică vorbite, provocate 
într-un dialog ad-hoc pentru noi — și trebuie să 
mărturisim că maestrul ne-a răspuns cu cea mai 
mare promptitudine. A glumit, a zîmbit dintre rîn- 
duri, a afișat o colegialitate de „confrate bătrîn" — 
strivitoare pentru noi — gata să participe la dez
baterea contemporană cu tot spiritul și cu toată 
arta :

— Imposibil să scap! a surîs, parafrazîndu-și 
vechea sa „conferență". — Am apucat, într-un mo
ment de slăbiciune, să promit junilor noștri citi
tori — „o conferență" sau un interviu Caragiale 
despre artă, și această promisiune a devenit pen
tru revistă o chestiune de onoare, de conștiință, de 
inimă...".

...I-am cerut deci, introducînd întrebarea ca pe 
o fisă de telefon, după îndătinata practică a re
vistei :

— Ce este arta ?

DESPRE 
MĂIESTRIA 
LITERARĂ
„interviu"
cu:

Dar muncitorul, asudat, punîndu-și gresia în brîu 
și ștergîndu-se cu mîneca pe frunte, i-a răspuns :

— O fi și frumoasă !
— E duioasa noastră mamă ! a adăugat Poetul.
— Da, duioasă mamă, ce e drept... Trebuie numa 

s-o bați, să-i sîngerezi sinul pină să se-ndure să-ți 
dea o picătură de iapte... Și încă vara, cit să fie 
de zăduf, calea-valea ; dar să poftești dumneata 
iarna — că pasă-mi-te nu ești de p-aici — să pof
tești cînd turbă și urlă... atunci să vezi ce du
ioasă e !

— Da, știu ; dar, chiar în furoare, ce sublimă 
este 1

— Bag seama, zice muncitorul, dumneata ori ești 
lovit cu leuca, ori altă treabă n-ai decît să rizi de 
mine... Ia cată-ți de drum, domnule, că n-am poftă 
de glumă pe nemîncate !

Și s-a pornit omul la lucru mai departe.
Vorbele și purtarea atit de grosolane ale acelui 

țăran l-au mîhnit pe Poet, îndemnîndu-1 să se du
că’ napoi, sus..."

— Aceasta înseamnă că trebuie, in mod obliga
toriu, să fie nu numai receptiv, dar și legat de 
oameni, de epoca lui...

„Dante a fost un pasionat nebun de politică... 
răzvrătitor; amestecat în oribilele războaie ale 
anarhiei italiene ; bătut; fugar din cetatea lui prin 
munți și cîmpii ; gonit din „ingrata" lui patrie, pe 
care ajunge s-o blesteme; oploșit de pomană la 
vrăjmașii ei ! („Ai să vezi numai ce acră ți-e pli
nea altuia, și ce greu e să sui și să cobori scările 
lui-!") ; mor*  și îngropat în pămîntul... „altuia !".

„...L-a împiedicat asta să lase ce-a lăsat în ur- 
mă-i ? Ba, dimpotrivă... Fără atîtea necazuri, tă
văleală și îndîrjeală, nu lăsa ce-a lăsat spre glo
ria patriei lui și spre onoarea omenirii".

„Să presupunem că Eminescu (...) ar trăi și ar 
veni să spună (...) :

„Pînă mai deunăzi stăm de-o parte și mă uitam 
cu dezgust; dar, încetul cu încetul, dezgustul s-a 
prefăcut în durere, într-o durere ce parcă nu mai 
încape în versuri, încît încep să mă întreb dacă e o 
datorie să intru în luptă..."

Ce-aș putea să-i spun ?... să-1 povățuiesc a-și în
ghiți durerea și a nu încerca ușurarea ce-i pare 
omului (ca și mie) că și-a găsit-o ? Cum, adică ? 
De hatîrul meu, pentru a-mi da versuri care să 
mă amuze pe mine cînd am vreme de pierdut, să 
renunțe el la irezistibila-i pornire sufletească, la 
îndemnul strigător al conștiinței sale revoltate ?...“

...„Șl doar literatura - și arta n-or fi avînd pre
tenția să fie la noi niște decoruri... pentru luxul 
vieții noastre moderne".

„Cînd, afară în lume, la lumină, sună trîmbițe 
de bătălie, să stai să faci în umbra odăiței tale 
jocuri de „paciență" — asta e treabă de babă surdă, 
nu de bărbat în putere..."

„Artistul trebuie să fie bărbat — muzele sînt 
femei".

De la acest apel, de la invitația la contempora
neitate și pînă la ceea ce numim „modalitățile con
temporane ale expresiei", mai era doar un pas. L-am 
făcut. Și cum la noi se scrie foarte mult despre 
sat... Maestrul ne oferă, iată, o mostră de literatură 
„tip rustic", cu o putere de circulație, ce e drept, 
din ce în ce mai mică astăzi la noi:

— ....Fata mamii Ilinchii era bălană, plăviță, cu
părul galben auriu ca spicul griului copt, răscopt, 
cum e pîinea a bună de mîncat și-i place puiului 
golaș de pitpalac să-l ciugulească și să-1 înghită 
pe nemestecate în gușa lui îmbrăcată în puf bogat, 
moale și dulce...

Subțirică, de se-ncovoia ca o nuia de corn verde 
cînd o fluieri în vînt cu putere, și răsărită ca o 
ramură de garoafă bătută, căreia stă să i se des- 
chiză-n vîrf bobocelul ascuns, care de-abia așteaptă 
să-i pleznească gogoașa ca să te îmbete cu mirosul 
său din destul, arătîndu-și vesel frunzulițele cati
felate și crețe ca o horboțică de borangic subțire 
de poți să-1 spargi cu limba"...

— „Amice, asta e o'ntrebare pe care numai un 
orb trebuie s-o facă... Să luăm un exemplu concret, 
un lucru <je care ne lovim la fiecare pas... Să luăm 
o pereche de ghete de lac, cum sînt ale mele...".

— Fie! protestăm noi. chiar cu replica dumisale. 
Fie ! Frumos ne-ncălțași, nene Iancule !

Dar fnaestrul, trecînd de la glumă la o melan
colie potrivită, care disimulează mai abitir decît 
zîmbetul acidul ironiei, ne-a răspuns — de data 
aceasta cu un fel de confesiune, o pildă pentru 
noi :

— „...Cu multă pietate mi-aduc aminte de savan
tul Cours franțais de Rhetorique, prima tîță de 
la care am supt laptele științei literare...

Din acest curs bătrîn, dar totdeauna verde, al 
cărui imperiu nu i-1 poate uzurpa nici o inovație, 
am învățat și învățăm nenumăratele feluri de sti
luri — stilul... clar, concis, pompos, ușor, măreț, 
simplu, sublim, patetic, larg, ornamentat, chiar 
înflorit și alte multe.

...Era o excelentă școală de croitorie cursul meu 
cu deviza clasică Le style c’est l’homme, unde am 
învățat să croiesc fel de fel de haine, să le repar 
și să le scot petele ; dar unde niciodată n-am aflat 
anume pentru uzul practic al cui,sînt acele minu
nate și deosebite veșminte ; și, necunoscînd muș
teriul, se-nțelege că n-am învățat nici cum se ia 
măsură. Am învățat croitoria fără a mă gîndi o 
clipă că este o artă al cărei scop ar fi să îmbrace 
trupul cuiva.

Așa, cînd am ajuns și eu calfă și am 'voit să lu
crez pe seama mea, cînd mi-a venit și mie uh niuș- 
teriu, o idee, să-mi ceară o haină ca să se poată! 
prezenta în lume, am pus mina, aiurit,’ în grămada 
de veșminte și am trîntit în capul blond și buctaf 
al unui copilaș de prințesă, o mantie largă de pele
rin nespălat, în spinarea unui arlechin șui, o largă 
purpură imperială, iar pe umerii mîndri ai urîui 
tînăr Cezar, o cazacă pestriță de paiață cocoșată.

Și le-am dat drumul în lume așa, și lumea,-cșre 
judecă pe oameni după veșminte, cum spune înțe
leptul Nasr-ed-din-Hogia, a dat de. pomană copila
șului prințesei, s-a prosternat înaintea arlechinului,' 
iar pe tînărul meu Cezar l-a fluierat și huiduit!.. “

— Ce succes '

— „De ce ? Fiindcă un singur stil a fost uitat 
savantul meu curs francez să mă-nvețe, unul sin
gur — stilul potrivit..."

— Cu alte cuvinte „

— „îl prinde sau nu-1 prinde — iată două ex- 
presiuni populare romînești foarte ciudate, în- cari 
încape tot înțelesul frumosului...

...Așa e și-n arhitectură, așa și-n muzică. înșiră 
cît poftești colonade după colonade; așază-le.dea- 
supra domuri și domulețe ; îngrămădește pretutin
deni decorații; întrebuințează zece contrabase, opt 
tromboane, patru tobe mari și patru sute de voci 
— degeaba, dacă nu te prinde.

Așa e și-n literatură. — Toarnă sute și mii de 
versuri ori de rînduri în proză ; cîntă toate stelele, 
luna, soarele, patimile, nimicnicia, eternitatea — 
degeaba, dacă nu te prinde..."

Tonul glumeț a alternat întotdeauna cu cel grav. 
E greu să despletești această țesătură, mai ales cînd 
maestrul ne-a învățat, încă de pe cînd „a ajuns 
calfă și a prins să lucreze pe seama sa“, cum se 
spun marile adevăruri zîmbind.

— V-am ruga totuși să fiți, pentru revista noas
tră, cît mai didactic...

— „...S-o luăm, așadar, liniștit, băbește.
Mă rog, ce este o operă de artă ?“
„...O picătură de rouă ce cade din înălțime re

flectă din pereții ei tot văzduhul; ceea ce e fără 
margini în afară, se adîncește înăuntrul ei, afun- 
dindu-se iar fără margini. Așa e și sufletul ome
nesc. o oglindă...

...Atita trebuie oglinzii : să aibă darul de a re
flecta ; încolo, fie sferică, fie tăiată ca' diamantele-n 
fațete, fie achromă sau colorată în orice chip, ea 
își va păstra mereu un mod același de oglindire : 
totdeauna va fi un chip constant de raporturi între 
ce și cum se oglindește.

Care va să zică, aflîndu-ne în fața unei opere 
de artă, ceea ce ne importă e să vedem: există 

într-înSa echilibrul acela, acirt chip constant de ra
porturi intre ce și cum e oglindit?"...

...L-am rugat să rezume, m același spirit sever 
de concizie cu care ne-a obișnuit în confesiunea 
caragialiană :

— „A crea — a apuca din haosul inform ele
mentele brute, a le topi împreună și a le turna 
într-o formă, care să îmbrace o viață ce se dife
rențiază într-un chip absolut hotărît de tot ce nu 
este ea — aceasta este puterea naturii și a artis
tului.

Și această putere, la artist o numim talent".

— Deci talentul ?...

— „Talentul este deci puterea de expresivitate 
ce o au în deosebi unii, pe lingă iritabilitatea ce 
o au toți".

(Am vrut să-i mulțumim pentru formulă, consi- 
derînd-o, să ne dea voie !, o contribuție la limpe
zirea acestei spinoase probleme, dar nenea Iancu 
ne-a întrerupt) :

— „Cu toate astea, dați-mi voie să vă spui ceva 
care de mult îmi stă pe inimă. Mai totdeauna s-a 
luat la noi pasiunea drept talent. Așa. de pildă, 
cutare băiețoi, de prea mult somn palid și cu ochii 
în i fundul capului, puțin cam sărit pentru că. tot 
ștudiindu-și chipul în oglindă, într-o zi i s-a părut 
că are în obraz ceva cam așa din trăsăturile lui 
Lamartine; suferă grozav de patima poeziei. In 
toate diminețile și serile, în pat, la masă, pe stradă, 
în trăsură, în cafenea, în prăvălia lui Sutzian, 
încercîniiu-șî' o pereche de ghete, în locuri publice 
și private, el are condeiul de plumb gata spre a-și 
așterne pe carnet, fără voia lui Dumnezeu, â pro- 
pos de fiecare ocaziune, cîteva strofe pline de dul
ceață. Se scoală dimineața; slujnica îi aduce de 
spălat; e frtimușică ; el o privește, lasă săpunul 
din mînă.și-i trîntește un sonet dulceag, care, după 
ce; face omagii darurilor firești ale slujnicei, cul
minează cu versul :

„Dar ce folos, iubito ! Păcat că ești servantă ! ! !“ 
, („E estetic, fiind natural și logic"... Deși......Ceea
ce se numește Ie coup de foudre — dragoste ca 
trăznetul — se explică, mai mult decît la orașe, 
la țară, unde nu se pomenește încă de parato- 
nere...“).

...,jese din casă și, trecînd pe bulevard, firește, 
trebuie șă-1 ia pe Mihai Viteazul la refec: Strofe 
la marele Mihai cel mare. Dacă merge seara la 
cafenea și se înfierbîntă de discuțiuni politice, 
stropite cu bere. în furoarea lui, aici, pe loc dă
ruiește posteritatea cu o bucată aleasă : La țeara 
patrii și mamă dulce și iubită.

Pe, fi see zi, face, cîte cinci bucăți. Socotiți și ve
deți că ’ pe an, dacă Pythagora merită crezămînt, 
produce cîte o mie opt sute douăzeci și cinci.

Dar talent !...
Critica a găsit cu cale că băiatul merită un jeț în 

Parnas, lîngă al lui Alecsandri, decanul din par
tea locului; și publicul a rămas uimit de solem
nitatea faptului rec»noscînd, fără să se știe cam 
de ce era vorba, că... Critica are dreptate.

Și închipuiți-vă că nu s-a găsit pînă azi nimeni 
care să facă critica Criticei, și să ți-o ia la frecuș 
țeapăn, și să-i tragă o învîrtitură să pomenească 
și morților.

Am să mă gîndesc d’aproape la asta și poate să 
i-o trag chiar feu“...

(Nimic mai ispititor! Maestrul ne va oferi, într-o 
paranteză, cîteva reflecții asupra criticii, cîteva 
aforisme...

— „...care probabil s-or fi ruginit de cînd Ie 
port,- dar pe care nu le mai pot schimba acuma 
la bătrînețe"...

Maestru al criticii sociale, vestejitor al stărilor de 
lucruri din Romînia cea veche, Caragiale nu se 
putea opri să tiu exprime și cîteva gînduri ol de des
pre critica și criticii vremii sale. Și fiindcă dintot- 
deauna s-a răfuit cu prestigiile, va începe și de data 
aceasta cu un prestigiu :

— „Este vorba — ne-a înștiințat, cu tonul amar 
din „In Nirvana", „Un artist". „Ironie" — este 
vorba acum nu despre critică < i despre. “

...Știam de cine era vorba, fiindcă portretul 

olimpianului imperturbabil, al pontifului junimist 
disimulîndu-și cinismul sub fața de gheață, ne-a 
rămas durabil nu atît prin opera respectivului, cît 
prin incisivele linii caragialiene.

Am completat deci:
— ...Nu e vorba, în acest caz, despre critică, ci 

despre profanare...
— „Iar de profanare nu e capabil decît un om 

fără inimă și cu spiritul îngust, un om care nici
odată nu se poate uita pe sine, care nu poate avea 
nici o ridicare de suflet pe d-asupra egoismului 
strimt, nici o emoție.., cum să zic ? impersonală, — 
ca să întrebuințez și eu niște platitudini platonice 
scoase de curînd iar la modă — nici un fel de 
respect chiar cînd se află în fața lucrurilor sfinte... 
fiindcă n-are, fiindcă nu poate avea nimic sfînt pe 
lume".

O asemenea critică, și un asemenea personagiu 
critic, le-a refuzat artistul și vieții literare, și vieții 
sociale. Marele critic nu putea fi — după cum ne-o 
mărturisește adesea — decît un partizan al „criticii 
oneste", al criticului „om de mare talent", care 
„ne-aruncă, cu articolele lui, multă lumină" și care 
dă creatorului „o mare mulțumire intelectuală", 
fertilizînd creația...).

Dar să revenim la băiețelul cel palid, harnicul 
poet al „fiecărei ocaziuni".

— „A ! de ce nu poate și pana mea, alergînd 
făr’a se poticni, străbate întinsele albe cîmpii?... 
Cum nu știu și eu birui, pe nerăsuflate, candoarea 
cîtorva tesle de hîrtie ?... Pentru ce. crude ursi
toare, nu e-n stare și mîna mea seacă să toarne 
atîtea generoase torente și cascade de proză?"

Unii... „au găsit cu cale că băiatul merită un jeț 
în Parnas..."

— Oricum — opinăm noi cu timiditate — e un 
băiat perseverent, încăpățînat chiar... Din fericire 
pentru noi, el nu ocupă azi decît un loc de perife
rie și nu mal constituie, cum s-ar zice, un pericol 
public... Dar dacă totuși ne mai asediază ?... și ne 
cere să-1 ajutăm, să-1 „rectificăm" chiar, dar să-i 
dăm neapărat la lumină?

A retezat cu un gest scurt;

— „Mă grăbesc dar a vă răspunde. Iată.
In principiu, prin rectificarea sau, altfel zis. prin 

repararea unei bucăți în versuri (...Și in proză!

gindită ! — conchidem — nici rectifica sau repara 
o bucată fără talent, cu oricîte taxe...

— Cine știe ? Să convenim asupra prețului ! „Pe 
negîndite».. zău!... n-am scris în viața mea ; iar, 
de bine, de rău, gramatica elementară m-am silit 
totdeauna să n-o mîhnesc cîtuși de puțin"...

(Ne amintim aci. cele povestite de fiul maestru
lui, Luca, despre anii cînd îl ajuta la transcrierea 
manuscriselor : „...a fost viața întreagă foarte mîn- 
dru de probitatea lui de artist. Expresia lui favo
rită, ca să arate cît de meticulos era pe chestia sti
lului, se închegase într-o frază pe care i-am auzit-o 
adesea : „îmi pieptăn stilul"... Cînd i le înapoiam 
(manuscrisele, n.n.) transcrise de mine, începea o 
nouă muncă migăloasă... îmi revedeam paginile cu 
totul pestrițe de însemnări, aruncături de membre 
de fraze, ștersături și corecturi în cerneală, roșie, 
verde sau violetă. Le copiam iar, și munca lui re
începea. L-am văzut astfel prefăcînd de patru ori 
„Calul dracului". Ezita asupra poziției unui adverb, 
asupra sensului exact al unui cuvînt și chiar asu
pra necesității unei virgule". Și mai departe : „Pe 
Kir Ianulea l-a scris în trei zile și l-a pieptănat în 
două săptămîni". Și, răspunzînd nedumeririi lui 
Luca : „Bine, dar tu nu înțelegi că dacă azi las o 
mică greșeală, mîine uit o virgulă, poimîine publi
cul are drept să mă huiduiască și eu trebuie 
să-nghit ?").

S-a lăsat o pauză, în care s-au scurs 50 de ani. 
Parcă o zi, parcă o clipă. Lipsa de talent, rectifi
cată ori ba, nu mai intră în discuție. Dar talentul 
și munca, singure...

— Dar — îndrăznim să opinăm din nou, în față 
cu întreaga operă a maestrului, acum, în pragul 
acestei istorice sărbătoriri, cînd timpul a încununat 
cu lauri fiecare sens al cuvîntului caragialian — 
dar ni se pare că talentul și munca s-ar ofili fără 
lumina unui adine și puternic ideal de creație...

Răspunsul este iar o parabolă :
— „Era o zi blagoslovită de vară... Limpede și 

cald... In depărtări se-ntindeau, cît apuca ochiul, 
cîmpuri aurii cu spicele coapte, și aci aproape se 
auzeau într-o adîncătură fîșîituri de coase și cîn- 
tece de cosași.

Poetul s-a apropiat de unul dintre muncitori care 
trăgea cu gresia pe buza coasei, și i-a zis;

— Frumoasă e natura, aiî,
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...Și sever, trecînd de la glumă la avertisment:
— „A trecut de mult vîrsta de aur, cînd alte su

nete nu erau pe lume decît glasurile naturii gene
roase, acompaniate de ciobănașul arcadian pe un 
fluier cu două țevi de trestie".

„Mă, de-acu să nu mai cîntați pe țăran cu ple
tele lungi și cu fluierul de cioban pe buze. Azi 
fluieră trenu’. Să faceți pe țărani la nivou (nivel, 
n.n.) european. Să nu mai cîntați opinca aia mur
dară. S-o curățiți, și să-i spălați picioru’, și să-i 
dați opinci noi. Scurt ! Să nu ne tînguim ! Scurt! 
Să învățăm cîntece d-astea, mă, și să fim oamenii 
faptelor"...

A ! răsuflăm, pierduți de emoție. De cînd aștep
tam momentul acesta ! Iată-ne dar la „spiritul mo
dern", unde oricare reporter ce se respectă abia își 
stăpînește avalanșa de întrebări — drept care am 
și dat drumul primelor trei, în mai puțin de-o se
cundă :

— Vers alb sau vers liber ?... Erou cu pete sau 
fără ?... Proză psihologică sau narațiune de fapte ?...

— „O, călca-te-ar !...“ 7^
S-a făcut tăcere.
— ... că-z asta-i șpirikismus !" s-a supărat o voce

știută.
Am rămas cu o scrisoare în palme — adresată 

de maestru, cu cinci decenii în urmă, revistei „Lu
ceafărul" de la Sibiu :

„Prea stimate domnule Redactor.
La nici una din cele trei întrebări pe care d-voas- 

tră îmi faceți deosebita onoare a mi le pune, nu 
mă simt în stare a răspunde, fiindcă, drept să vă 
spun, cîte trele sînt prea înalte pentru înțelegerea 
mea. Totuși, pe departe, atîta parcă pot pricepe, 
că ar fi vorba aci de arta literară.

Vă rog dar, binevoiți a-mi permite să dau, cu 
această ocaziune, prin prețiosul d-voastră organ de 
publicitate, o povață bătrînească tinerilor literați 
romîni — nu tutulor, numai acelora care n-au ta
lent din născare ; să caute, dacă se mai poate, să-1 
găsească — că doar nu-i vr ’un lucru așa de 
mare..."

Ilie Purcaru
N, N. — Citatele din ,,Interviu- — răspunsurile maestrului — 

sînt desprinse din bucățile! ,,O conferență". „Cîteva păreri11, 
„Apus de Soare11, „Cronică11 („Ghimpele", 8 ian, 1875), „Partea 
poetului", „Politică și literatură11, „Cugetări" („Calendarul 
Moftului Romîn', 1902). „Sgomot11, „O cronică de Crăciun. 
„Două note", precum și din corespondenta și discursurile 
Iul I. 1. Caragiale.



Despre anii școlarității lui Caragiale ne-au rămas date puține și 
sărace. Unde a făcut prima clasă primară, nu s-a știut o vreme 
nimic. Apoi s-a crezut că scriitorul însuși deșleagă acest mister, 
mărturisind într-un „toast" ■) : „mi-am făcut instrucțiunea cu 
slovă popească, în curtea bisericii Sfîntul Gheorghe, am tocat la 
biserică și am tras clopotele cu dragoste. Prima slovă care am 
invățat-o, a fost cu dascălul de la biserica Sflntul Gheorghe". Am 
putea adăuga, în ceea ce ne privește, la acest citat, un altul din 
schița „Duminica Tomii" unde printre rîndurile de pastișă ironică 
a unui articol ocazional, deslușim cîteva detalii cu cert caracter 
autobiografic din care aflăm numele și unele moravuri ale dascălu
lui de la „bisericuța albă din mahalaua noastră" și anume Haralam- 
bie, cel care folosea drept mijloc educativ „feștila" și care dece
dase „într-o săptămînă luminată din cauza unui excesiv de bogate 
recolte de ouă răscoapte".

Dar foarte recent a fost găsit catalogul care-1 menționează pe 
scriitor ca elev în anul școlar 1859—60, deci în clasa a I-a a Școlii 
Domnești. învățătura cu „slovă popească" ar urma s-o plasăm, așa 
dar, în anul anterior intrării elevului Ioan L. Caragiali sub preve
derile programei învățămîntului de stat unde avea să înfrunte 
galeria institutorilor cu ifose și pretențiuni. Dintre aceștia, nu 
puțini au populat tagma măruntei clientele politice a partidei libe
rale. In urbea negustorească ă Ploieștilor, liberalii alcătuiseră în 
ultimele trei decenii ale secolului trecut o viforoasă pepinieră de 
Cațavenci și Farfurizi, la care grupurile „inteligente" ale „dăscă- 
limii" participau nu numai figurativ. Din primul an, fiul răsărit 
al secretarului moșiei Mărgineni, avea să întîlnească în persoana 
profesorului clasei a Il-a, pe unul, din cele mai pitorești exemplare 
ale „inteligenței" servile locale, grafomanul Zaharia Antinescu.

Participant la numeroase „societăți" cu substrat liberal, el estq 
autorul unui nesfîrșit șir de poezii ocazionale și „hymnuri" închi
nate societăților locale, dintre care o perlă reprezentativă este 
aceea închinată „băilor de la Cîmpina" prospect comercial în 
versuri al acestei afaceri patronată de doctorul N. Garoflid, influent 
consilier comunal și viitor primar. Lira dezinteresată a poetului 
cîntfi cu acest prilej „Noul edificiu, ce-i de bun augur / Și con- 
ține'ntrinsul therm*»  de sulfur".

1 Ș. Cioculescu : Viața lui I. L. Caragiale, Ed. Fundațiilor,■ 1940, p.50
2 Zaharia Antinescu (profesorele) : Discurs funebru, ținut la 16 august 

1880, in biserica de sub patronajul ,.Maica Domnului" din Floieșci, cu oca- 
siunea înmoimîntării Piesbiterei Maria a Preotului Philip Marcoviceanu.

s Vocea Prahovei. I, 20, 26 oct. 1875.
4 Șerban Ciocujescu : Op. cit., p. 54.

Scriind, ani de-a rîndul, versuri proaste, Antinescu s-a crezut, 
poate, și poet, dar s-a așteptat, în același timp, „la o protecție", 
care, solicitată stăruitor, i-a adus direcția Școlii normale din 
Ploiești a „Societății pentru învățătura poporului romîn" și chiar 
medalia caragialescă „Bene Merenti". In 1876, ziarul liberal local 
„Vocea Prahovei" intervine zgomotos pentru a obține „un mic 
ajutor" pentru fiul „unui bătrîn și respectabil profesor, D-lui 
Z. Antinescu și oare — chiar azi — lucrează pentru binele public."

Activitatea literară a lui Zaharia Antinescu este prodigioasă, 
tOtalizînd în 1902, 14 volume tipărite și alte opere rămase în ma
nuscris. Majoritatea acestor scrieri acumulează lamentabile pagini 
de moralizare filistină, cu pretenții de oracol, la care se adaugă 
condimentul simțămintelor comerciale acute. Pentru a-și vinde 
„Autobiographia", „respectabilul" Zaharia promite „gratuit” ama
torilor cite un exemplar din „Recepta universală, sigură pentru 
zilele bătrinețelor, cum poate un bătrîn a-și conserva o viață 
sănătoasă și lungă". Elevul său, Caragiali L. loan, va fi reținut, 
fără îndoială, în mintea sa, comicăria acestui dascăl infatuat și 
viclean cu care făcea lecții zilnic de la ora 9 dimineața la orele 2. 
Ce vor fi fost lecțiile lui Antinescu și mai ales, acelea de „catehism 
moral", ne putem face o idee din urmărirea scrierilor sale care 
ne-au rămas și care atestă ce comoară de „mofturi" grave va fi 
debitat „profesorele" școlarilor săi înmărmuriți. O bucată cara
gialescă brută, care pare a aștepta în tăcere rindeaua măiastră a 
lui nenea Iaricu, este „Discursul funebru" ținut de neobositul 
Zaharia Antinescu la moartea unei preotese tinere 1 2 *) și în care este 
plîns măi ales nefericitul văduv, în vîrstă de 21 de ani, care nu 
mai avea parte de „dreptul natural și legal de a avea și el capii". 
Floarea retorică finală poate figura priptre cele mai savuroase 
„miticisme" involuntare, căci, îndreptîndu-și privirea către săr
manul popă desperechiat pe veci, Antinescu exclamă : „Doctore, 
vindecă-te însuți pe tine !*.

Un politician mai înverșunat șl mal patetic decît ridicolul An
tinescu, a fost „superiorele" Școlii Domnești, pe care Caragiale 
l-a putut studia în voie în clasa a IV.a, cînd directorul i-a fost 
învățător. Mihail I. Georgescu va fi avut încă din anii 1862—1863, 
ceva din morga și ifosele viitorului „prezident" al unul număr, 
de „societăți" locale și, dealtminteri, membru (în mai 1876) al 
„Comitetului liberal pentru urmărirea abusurilor". Spre deosebire 
de Antinescu, directorul său avea veleități de „fruntaș- și trebuie 
să fi avut destulă suficiență pentru a fi desemnat des ca posesor 
al clopoțelului prezidențial care cheamă la „puțintică răbdare". 
Mihail Georgeșcu a fost, poate, un președinte cam agitat, căci îl 
găsim, la un moment dat, semnînd un furtunos „Apel către D-nii 
Ploueștenl și Prahoveni" •) cu ocazia fundării unei noi Societăți, 
apel care seamănă în mod tulburător cu prospectul „Aurorei Enci
clopedice Romine" rostit oral de Nae Cațavencu :

„Domnilor,
In orașiul nostru Plouescl s-a constituit uă Societate Romină. 

numită Societatea „Economia", Peste una sută cetățiani au aderat 
la statutele acestei Societăți. Uă Societate Romină, Domnilor, care 
are de scop oapitalisarea a mici capitaluri, unde fiecare Romin 
poate să găsească bani eu uă dobindă foarte scăzută, iară nu să 
fie aforțiat a cădea pe mina străinilor, cari, folosindu-se de crisa 

de fațiă, cer camede ne mal auzite. Domnilor, a venit timpul să ne 
dăm mină cu mină, să punem la mijloc fiă care micul nostru capi
tal, să ne ajutăm mutualmente, și să zicem cămătarilor : „Vă ajun
ge, Domnilor, destul ne ați esploaiat cu banii voștri".

Frazeologia demagogică, tipic liberală (pe care conservatorii 
și-au însușit-o din plin) amintește nu numai prin tonalitatea orato
riei de tarabă, dar și prin repetarea unor teze (ideea băncilor rrro- 
mînești, diversiunea naționalistă pusă în slujba unei afaceri 
bancare cu profituri) de gargariseala patriotardă a iui Cațavencu. 
Efectele comice involuntare izvorîte din decalajul dintre emfaza 
generală a Apelului și derizoriul proiectului, atrag stăruitor aten
ția. Avem de-a face, bineînțeles, nu cu un model al operei cara- 
gialiene, dar cu o variantă remarcabilă a .inițiativelor" zgomo
toase burgheze de contracarare a crizei economice, prin ocolirea 
datelor reale ale problemei și care^au servit drept material sinte
zei critice a autorului „Scrisorii pierdute". Faptul că semnatarul 
și, poate, autorul acestui „Apel" a fost, cu 12 ani mai devreme, 
protesorul celui care l-a zămislit pe Cațavencu, nu ne poate lăsa 
indiferenți, mai ales că tocmai cu M. I. Georgescu a învățat 
Caragiale, între alte materii și „Stilul epistolar". în lecții ce 
vor fi fost, în felul lor, memorabile.

In gimnaziu se, completează într-un mod remarcabil lista pro
fesorilor care evoluează în fața viitorului satiric, într-un spectacol 
burlesc de o vivacitate pe deplin remarcabilă.

Dar. înainte de a face cunoștință- cu cîteva figuri din galeria 
belferilor primului gimnaziu ploieștean, ne întîlnim cu o problemă 
c.e cronologie al cărui profil enigmatic a condus la supozivii diver
se. Intr-adevăr dacă elevul „Ioann L. Caragiali" termină cele 
cinci clase primare în Iunie 1864, cum se poate explica faptul că 
el figurează în toamna aceluiaș an în catalogul clasei a Il-a a gim. 
naziului ? Cînd și în ce fel a sărit zburdalnicul nostru erou peste 
prima clasă a școlii secundare ? La această întreoare firească s-a 
răspuns în cadrul unei cercetări serioase4) cu o ipoteză tentantă 
și liniștitoare : „după ce a isprăvit clasa a V-a primară", proaspă
tul absolvent ar fi „pregătit în particular clasa I-a gimnaziala, 
promovind-o în toamna aceluiaș an" (1864). Rîvna aceasta onorantă 
și meritorie, menținută cu sacrificii, în zilele vesele ale vacanței 
de vară, ar îmbogăți dintr-o dată datele morale ale școlarului Ca
ragiale cu podoaoeie unei conștiinciozități neobișnuite. Dar nu 
sirguința ci inteligența nativă și curiozitatea nestăpînită a copilu
lui care-și însușea cu ușurință și interes cunoștințe felurite 1-a 
ajutat pe elevul lui Drăgoșescu să sară peste O clasă. Descoperirea, 
în anul trecut, a unui contract care consemnează înscrierea de 
către Luca a fiului său loan în pensionul particular al lui Pavel 
Eliade, nu schimbă, în esență, datele problemei, întrucît el este 
datat, 1 iunie 1863, iar în toamna aceluiaș an scriitorul s-a înscris 
și a urmat, cu scrupulozitate, clasa a V-a primară pînă în vara lui 
1864. Fie că Luca a renunțat la această costisitoare instrucțiune, 
fie că ea s-a limitat la citeva luni, lecțiile dela pensionul paricular 
n-au avut cum să suplinească oficial prima clasă de gimnaziu. 
Caragiale nu s-a prezentat nici la examene particulare dat fiind că 
gimnaziul s-a înființat chiar în toamna lui 1864 și anume deodată 
cu primele două clase. „S-au înscris in gimnaziu 32 elevi care, 
fiind examinați, au dovedit 16 dintre ei că merită să fie in clasa 
a Il-a și de aceia s-au înființat de la început două clase" ne co
munică la pag. 710 capitolul despre învățămînt din „Monografia 
Orașului Ploești". Așadar, după o examinare sumară, Caragiale 
:> fost categorisit printre cei apți să figureze în clasa a Il-a a cărei 
înființare intempestivă este explicabilă și prin dorința dascălilor 
locaii de a-și asigura din primul an de funcționare a gimnaziului 
un număr de o,e mai ridicat și. în acest chip, o „renumerație d-.vîă 
buget" mai rotundă. O coincidență, care merită a fi semnalată, 
face ca înființarea gimnaziului și constituirea succesivă, în anii 
următori, a claselor III și IV, să se facă paralel cu parcurgerea 

primei Jumătăți a cursului liceal de către părintele literar al 
Rostoganilor.

Intre profesorii cu ambiț ai acestui liceu embrionar, abundau 
făpturile rizibile care au interpretat pe texte savuroase, chiar dacă 
netransfigurate încă artistic, roluri interesante în viața politică 
a capitalei prahovene. între aceștia, pot fi citați Nicolae Crapellia- 
nu, piotesor de matematici, care participă activ la carnavalul 
„vieții publice" ploieștene ca și profesorul de greacă I. Dimitriu. 
Dintre toți dascălii noului gimnaziu se detașează însă profilul 
colorat al lui Constantin Iennescu, cel care i-a predat neastîmpăra- 
tului Ioann Caragially, istoria și geografia, demonstrîndu-i, desi
gur, că „adică de la Traian...".

Iennescu a fost „o figură" în manejul politicianist ploieștean, 
evoluînd cu îndrăzneală dincolo de sfera „societăților" didactice, 
practicînd cu aplomb jurnalistica violentă și cucerind, în cele din 
urmă, prin manevre spectaculoase, deputăția, fotoliul senatorial și 
— între picături — demnitatea de primar al Ploieștilor. Gimnazistul 
Caragiale l-a cunoscut pe Iennescu ca june imberb de 21-22 ani, 
la începutul unei furtunoase cariere politice („militant liberal din 
1867“) și-1 va fi urmărit, desigur, cel puțin pînă la părăsirea de 
către scriitor a orașului copilăriei, în toamna următoare mișcării 
lui Candiano-Popescu (1878). Profesorul de istorie al marelui sati
ric a jucat în fața publicului vieții politice prahovene pe rînd rolu
rile lui Ionescu-Popescu, al publicistului cu doxă Rică Venturiano, 
al ultragiatului Cațavencu „turnat la Hîrdăul lui Petrache" și — 
în cele din urmă — pe cel al lui Tipătescu. într-adevăr, după zelul 
anilor de junie, Constantin Iennescu devine eroul unui scandal 
politic amplu în 1875, cînd, scos din învățămînt de către guvernul 
conservator, face să apară foița „Vocea Prahovei" în care dă 
dovada unui stil plin de „aivițe și bibiluri", cară-i procură marti
riul unei arestări și satisfacția achitării la vesela Curte cu jurați. 
Iată cîteva probe din activitatea de „combatant" în presă a lui 
C. Iennescu : Sîntem o seamă de bărbați cari, pătrunși pină în 
ailîncul inimii de țipetul poporului, de suferințele națlunei, ne-am 
decis a eși din o rezervă neînțeleasă și culpabilă.

Guvernul nostru (n.n. conservator) are această calitate hidoasăl 
fiindcă el s-a pus mai pre sus de legi, sfișiind pactul nostru fun
damentale, într-un mod viclean, ca sub apariția... etc. etc.

Mai abil decît Cațavencu, izbutește să „se aleagă" în Camera de 
„revizuire" din 1883 și ocupă apoi aproape neîntrerupt scaunul de 
deputat sau senator pînă în anii de după 1900, trecînd cu dezinvol
tură de la liberali la junimiști și de Ia carpiști înapoi la liberali, 
împodobit cu decorații mincinoase, dintre care nu lipsea „Răspla
ta muncii pentru învățămîntul secundar", Iennescu este demascat 
în paginile revistei „Contemporanul" ca impostor ' „științific*.  
Aceeași publicație, supune unei critici nimicitoare,' versurile lui 
Z. Antinescu.

Caragiale, școlarul sprinten și inegal, care urmărea cu nesaț 
reprezentațiile de teatru din grădina Lipănescu, a privit, desigur, 
cu o particulară atenție spectacolul de bîlci în care unii dintre 
profesorii săi jucau „role" memorabile. In același timp, el învăța 
să-i iubească pe „dascălii proști" de o cinste ireproșabilă, așa cum 
se dovedește a fi, Ia o amplă cercetare, Bazil Drăgoșescu, admira
torul înflăcărat al reformelor lui Vodă Cuza.

V. Mîndra
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Limba vorbită 

in opera lull. L Caragiale
Alături de Emlnescu și Creangă, 

l.L. Caragiale trebuie considerat ca 
un maestru desăvirșit al limbii 
noastre literare. Spre deosebire de 
cel dinții, care a creat. limbajul 
poetic romînesc cult șl totodată a 
reprezentat, în opera sa literară, 
araturile tuturor ținuturilor patriei, 
Caragiale se distinge, înainte de 
toate, printro cunoaștere profundă 
și, in același timp, subtilă a limbii 
Vorbite, pe care, utilizînd-o din plin 
în scrierile sale, o introduce în li
teratură, unde ea capătă, gratie, 
lui, drept de cetățenie, cum do
vedesc atîția dintre scriitorii de 
după dînsul. Din acest punct de 
vedere, el seamănă cu Creangă, 
reprezentant și acesta, la fel de 
ilustru, al stilului așa-zis vorbit în 
literatura noastră. Caragiale se de
osebește totuși de povestitorul 
moldovean, autor popular autentic, 
prin faptul că, din cauza conținu
tului operei sale, care înfățișează, 
de obicei, oameni șl întîmplări din 
viata orășenilor, limba folosită de 
personajele sale se caracterizează, 
cum nu-i posibil altfel, prin parti
cularitățile specifice ale vorbirii 
din mediul citadin, sub toate as
pectele și cu toate variantele ei.

Caragiale trăiește într-o epocă în 
care influenta franceză asupra 
limbii romîne, începută încă mai 
de mult și ilustrată, prin trăsătu
rile ei negative, în comediile lui 
Alecsandri, se dezvoltă enorm și 
cuprinde pături sociale tot mai nu
meroase, pe măsură ce trece 
timpul. Majoritatea oamenilor su
puși, cu sau fără voie, acestei 
influențe nu aveau pregătirea ne
cesară spre a putea să și-o asimi
leze. Rezultatul, din punct de 
vedere lingvistic, a fost incapaci
tatea de a reține și de a folosi 
corect mulțimea neologismelor de 
origine franceză care se introdu
ceau în limba noastră. Fiind atent 
mai cu seamă la manifestările ri
dicole ale societății din vremea sa, 
atît de numeroase, datorită con
tradicțiilor caracteristice orînduirii 
social-politice pe jumătate burghe
ză, pe jumătate feudală. Caragiale 
a înregistrat, din vorbirea contem
poranilor vizați de dînsul în co
medii și în schițele satirice, fap
tele care corespundeau acestora, 
adică intențiilor sale artistice.

Influența franceză capătă adesea 
în gura personajelor ridiculizate 
de Caragiale aspect de jargon : 
pe lingă cuvintele si expresiile care 
se încetățenesc treptat și fără di
ficultăți, apar numeroase altele, 
care, fie că-și păstrează neschim
bată forma lor originară, fie că 
și-o modifică într-o slabă măsură, 
sînt simțite și prezentate de subi
ectele vorbitoare ca străine. Inte
resant este și amănuntul că unele 
dintre elementele de jargon (de ex. 
monșer, mașer, parol, rezon, 
paregzamplu) circulă în epoca sa
tirică a lui Caragiale mai frecvent 
chiar decît cele care s-au asimilat 
cu vremea. Constatarea nu trebuie 
să ne mire. Materialul lingvistic 
respectiv este alcătuit in special 
din formule oarecum fixe, avînd 
caracter de șablon, care le face 
mai accesibile și ajută la reținerea 
lor fără un efort special. Afară de 
aceasta, în intenția celor care le 
folosesc, ele au menirea să dove
dească, fără putință de îndoială, 
„distincția" și „cultura*.  care 
trebuie să-i deosebească de cei
lalți.'
Cînd poate satiriza pe un repre
zentant al claselor exploatatoare 
și cu ajutorul limbajului. Caragiale 
o face bucuros... Este mal ales 
cazul lui Trahanache, șeful organi
zației conservatorilor din județul 
respectiv, care poate fi pus, uneori, 
alături de Conu Leonida. Dacă sa
tirizarea sub acest aspect nu-i po
sibilă, Caragiale renunță la ea. 
Astfel Tipătescu, pe care nu-l 
urăște mai puțin decît pe Traha
nache, vorbește o limbă perfectă 
din toate punctele de vedere. Acest 
amănunt dovedește și el caracte
rul realist în cel mai înalt grad 
al operei lui Caragiale.

Astfel de distincții juste consta
tăm și în alt sens. între Veto si 
Zița din „O noapte furtunoasă" 
există o mare deosebire în modul 
lor de a vorbi. Una se exprimi 
simplu, folosind cuvinte din voca
bularul obișnuit al unui om care are 
atîta instrucțiune. îneît poate citi 
și scrie fără greutate. Zița. dimpo
trivă. seamănă, în această privință,

cu. ,monșerul" ei, Rică Venturiano, 
căci recurge mereu la expresii și 
termeni „radicali", pe care-i stîl- 
cește, e adevărat, lntr-b măsură 
mult mal mare decît Rică. Ea are 
cîteva clase de „pasion", pe cînd 
el e „studinte în drept", iar soră-sa 
Veta n-a călcat de loc pragul unei 
școli medii.

Chiar la unul și același personaj 
diferă vorbirea, în sensul care ne 
interesează aici, după conținutul 
ei. Conu Leonida, de pildă, cînd 
face „teorii înalte" în legătură cu 
politica internă și externă sau cu 
psihologia omului stăpînit de o idee 
fixă, nu numai că schimonosește 
neologismele, dar nu-i în stare nici 
măcar să construiască cum trebuie 
o frază ceva mai lungă. Si, din 
contra, vorbește „normal" ori de 
cite ori nu se avîntă în discuții 
care depășesc pregătirea si forțele 
lui intelectuale.

Spre a ilustra, numai parțial, 
fiindcă nu-i posibil altfel într-o 
expunere ca aceasta, spiritul de 
observație, extrem de subtil, al 
lui Caragiale în ce privește fe
lul de a vorbi al personajelor 
din comediile și schițele lui sati
rice, voi da cîteva exemple, toate 
produs al fenomenului numit de 
lingviști „etimologie populară", care 
constă în modificarea unui cuvint 
sub influența altuia asemănător 
din punct de vedere fonetic. Acea
sta se întîmplă, de obicei, cu îm
prumuturile dintr-o limbă străină, 
greu de perceput și de reținut, sub 
forma lor exactă, pentru oamenii 
puțin sau de loc instruiți. Urmarea 
este asocierea lor, în mintea vor
bitorilor, cu cuvinte cunoscute, a 
căror formă seamănă sau li se pare 
că seamănă cu acele străine. 
Astfel remunerație devine remune
rație : Pristanda vrea să-și justi
fice actele incorecte prin faptul 
că, așa cum spune «l, are o 
renumerație mică după buget (iar 
„famelia" lui este mare). Tot el 
proclamă principiul să fim sorofu- 
loși (adică scrupuloși) la datorie. 
Intr-o schiță, cineva vorbește de 
călduri dropicale (în loc de tropi
cale, sub influența lui dropiei, 
numele popular al hidropiziei). 
Conu Leonida este republican 
convins și dorește să se instaureze 
cît mai repede republica, nu numai 
pentru că. pe lingă pensie, va 
primi și o leafă (la fel ca ceilalți 
cetățeni, „toți într-o egalitate"), ci 
și datorită legii de murături (adică 
moratoriului, conform căreia, ex
plică el, nimeni nu va mai avea 
dreptul să-și plătească datoriile. 
Sufragiul universale de care află 
dintr-un articol publicat in ziarul 
„Răcnetul Carpaților" (și care în
semnează „vot universal"), Nae 
Ipingescu îl pronunță sufragiu, 
confundîndu-l cu acesta, mai ales 
că tot acolo apare construcția 
a mînca de la datoriile ce ne im
pun... (verbul francez manquer „a 
lipsi" a devenit, sub pana ziaristu
lui franțuzit, a mînca). La fel se 
explică deformarea numelui mic 
al lui Agamiță Dandanache în 
Gagamiță : ramolismentul viitoru
lui membru al Camerei Deputați- 
lor trebuia să trezească asocierea 
de idei cu găgăuță sau cu gogoman 
și si ducă la această modificare, 
foarte elocventă, a numelui,

Nu este de loc sigur că marele 
nostru scriitor a auzit în vorbirea 
din vremea lui toate cuvintele dis
cutate pînă aici ( și altele asemă
nătoare), Cred că unele n-au exi
stat în realitate, și totuși, daci 
vor fi avut o existență reală, ele 
trebuiau să capete tocmai această 
înfățișare, cerută de sistemul fo
netic al limbii romîne. Meritul cu 
totul excepțional al lui Caragiale 
constă tn faptul că, grație unui 
simt lingvistic extrem de subtil, 
el a intuit așa-zisele legi fonetice 
ale limbii noastre și le-a aplicat 
cu o precizie uimitoare, în crearea 
formelor de felul celor menționate 
mai sus, Caragiale s-a dovedit, ast
fel a fi nu numai un observator 
deosebit de atent al vorbirii con- 
temporanilor săi ci Și, lucru mult 
mai important, un adevărat creator 
de material lingvistic, pe baza celui 
real, constatat de dinsul. Prin 
aceasta, se poate spune că el a 
întrecut ne toți scriitorii noștri.

Acad. prof, lorgu Iordan

1) Unele din aceste formule apar cu ■ 
atît mai des, cu cît eroii sînt mai puțin 
instruiți.

CREATORUL „MOMENTULUI"
La apariția volumului „Momente”, în 1901, George Ranetti 

îl felicita astfel pe Caragiale : „Nu momente, maestre, ci mo
numente”. Departe de a fi un simplu joc de cuvinte, această 
concisă expreste de admirație conținea un adevăr fundamenta). 
„Momentele" au înfruntat timpul și vor dăinui atîta timp cît 
va dăinui literatura romină, pentru că nu sînt simple docu
mente care ne înlesnesc cunoașterea oamenilor șl împrejură
rilor «pacifice ale unei epoci trecute, ci pagini de inaltă și 
autentici artă, capodopere născute în laboratorul de giuvaer
giu al unui deaăvirșit minuitor al cuvintului. Fiecare schiță 
eite un model strălucit de conciziune, de condenaure epice, 
de zugrăvire a unui tip uman sau a unei situații, cu o mare 
economie de mijloace. Dispunînd de o rară putere de pătrun. 
dere în structura lăuntrică a oamenilor, observînd .continuu, 
atent și profund, realitățile înconjurătoare, Caragiale a știut să 
distingă, să selecteze amănuntul esențial, cu funcție definitorie, 
extrlgînd dintr-un aparent „fapt divers", semnificații largi, 
generalizatoare, capabile să contureze clar, precis, un tip uman 
«au o situație caracteristică, să stabilească o legătură cauzală 
intre fenomene. Prin aceasta, arată G. Ibrăileanu, Caragiale 
este un mare artist, „scoțînd și separînd esențialul din acciden
tal, punfnd o ondine tn ceea ce e haotic și încilcit In realitatea 
lucrurilor și stabilind între aparențe o legătură cauzală". In 
schița „Five o’ clock", de pildă, Caragiale relatează succint o 
scenă petrecută la un „ceai", la un „five o’ clock", din așa-zisa 
lume mare". Doamnele discută cu aprindere dacă locotenentul 
Mitică Lefterescu a fost sau nu la circ în loja tinerei doamne 
Protopopesco. O discuție pe o astfel de temă, la un „ceai", 
s-ar părea obișnuită, banală, nelnteresantă pentru a fi 
transpus! într-o scriere literară. Dacă totuși ea a devenit 
obiectul unei sclipitoare schițe satirice, aceasta se datorețte 
măiestriei desăvîrșite cu care Caragiale a știut să extragă sem
nificații largi dintr-un aparent „fapt divers" Redînd modul 
în care se duce discuția, scriitorul a demonstrat că aceste 
doamne din „inelta societate" aveau numai o spoială de cul
tură și civilizație, pretenții absurde de „maniere elegante", 
fiind în fond, rele, inculte și neevoluate.

Comicul irezistibil, cu funcție critică, acuzatoare, care se 
degajă din schița „Five o’ clock”, izvorăște așa dar din con
trastul dintre esență și aparență, dintre pretențiile de „rafi
nament” aristocratic ale acestor cucoane Și caracterul trivial 
al tuturor gesturilor și manifestărilor lor. Scriitorul mărtu

risea că, pentru a atrage rîsul biciuitor asupra unor tipuri 
umane sau asupra unor situații, a urmărit încontinuu „extra
vaganta deosebire între realitate și aparență, între față și 
mască”. în multe schițe, Caragiale a utilizat, cu aceeași de- 
săvîrgită măestrie, atît comicul de situație cît Și comicul ver
bal. Referitor la comicul verbal, se poate afirma că fiecare per
sonaj ridiculizat se autodefinește prin limbajul său, prin mo
dul specific în care rostește cuvintele și frazele. în conturarea 
acestor personaje, marele scriitor satiric era călăuzit de ideea 
„stilului potrivit”, după propria sa expresie, adică de concor
danța dintre fizionomia personajului respectiv și modul său 
propriu de a*  vorbi, de a se exprima. Observînd atent și adine 
diferite tipuri de oameni, Caragiale a reușit în chip magistral 
să-i portretizeze, să-i prezinte în toată goliciunea lor spiri
tuală, in toată dezgustătoarea lor fizionomie morală, prin re
levarea particularităților lor de limbaj, de construcții grama
ticale și lexic. Politicianul zugrăvit în schița „Răsplata jert
fei patriotice”, se autodefinește ca un ins perfid, demagog, 
incapabil să se orienteze în mersul evenimentelor, lipsit de orice 
luciditate de gîndire, prin modul specific în care perorează în 
fața negustorului Niță, pentru a-i stoarce o sumă de bani „ca 
să nu mai fie tiranie". In alte schițe, micul burghez semidoct, 
infatuat, cu uri orizont limitat, redus, se dezvăluie prin nepu
tința de a gîndi și de a se exprima coherent, logic, prin în
trebuințarea stîlcită a neologismelor și a expresiilor străine, 
prin repetarea supărătoare a unor formule stereotipe, uneori 
agramate („monșerul meu”, „pot pentru ca să spun”, „maneră”, 
„parol", ,,mă-ntelegi“, „care va să zică" etc.), printr-o frazeolo
gie teribilistă, lipsită de claritate, Personajul din schița „At
mosferă încărcată” este tipul specific al omului de cafenea care 
nu face altceva decît să comenteze, cu vociferări, evenimentele 
zilnice și să pozeze în vajnic apărător al dreptății.

Stăpîn pe arta dialogului, dispunînd de rarul meșteșug de a 
lăsa personajele să se definească prin modul, lor de a vorbi, 
Caragiale nu introduce, decît în mică măsură, sau de lo-c, comen
tariile sale în^ desfășurarea acțiunii. Unele schițe sînt constru
ite îri întregime numai din dialog, a cărui succesiune rapidă, 
precisă, sporește dinamismul acțiunii, o condensează la maxi
mum, înlăturînd detaliul nesemnificativ. Fiind un maestru al 
genului scurt, Caragiale inovează și îmbogățește mijloacele 
artistice de realizare a scrierilor de această natură. Astfel, în 
unele din „momentele” sale diferitele tipuri umane sau si
tuații caracteristice sînt înfățișate fără prezența comentariilor

Cercetarea atentă a artei lui Caragiale oferă necontenit 
prlle|ul de a se constata profunzimea ți soliditatea artisti
că a scrierilor sale. Tehnica replicii în cunoscutele comedii 
ie dovedește impecabilă, iar monologurile concentrează un 
bogat material de viață. Astfel, în puținele cuvinte rostite 
de Pristanda, se conture’iză imaginea unui nou personaj, 
soția acestuia, care reprezintă, într-un anumit fel, o vari
antă a Joițichii, deoarece coordonează acțiunile polițaiului : 
,,Incă d-ala nevastă-mea zice : ,,Mai roagă-te ?i tu de
domnul prefectul să-ți mal mărească leafa, că te prăpădeai! 
de tot I sau : „Tot vorba bietei neveste, zice : ,,Ghlțăi 
Ghlță, pup>ă-l In bot și-i papă tot, că sătulul nu crede la 
ăl flămind I zic : curat 1“ De asemenea, monologul lui 
Spiridon din primul act al „Nopții furtunoase" (Scena V-a) 
pune în lumină o altă fațetă a personajului Jupfn Dumi 
trache. (asprimea teribilă în relațiile cu „băiatul de pro- 
copseală* ), pe care evoluția ulterioară a acțiunii o va 
accentua. Exemplele s-ar putea înmulți, converglnd ioatf 
către aceeași concluzie : substanța densă a replicii, forța 
evocatoare inclusă în text. ★

Este relevabilă ingeniozitatea cu care marele scriitor ști® 
să-și încheie schițele sau comediile. Ultimele cuvinte (sau 
replica finală) vin să desăvîrșească sugestiv edificiul trai
nic al compoziției. Astfel, cînd o bucată ca „Arendașul 
romîn" se termina cu citarea rezoluției subprefectului, 
,,părțile s-au împăcat", concluzia (morala fahulei, să-i spu
nem) se desprinde cu limpezime certă. Sfirșltul schiței 
,,Vizită", („ca sâ-ml toarne dulceață în șoșoni**)  completea
ză, cu ironie acidulată, atît portretul „maiorului" de opl 
ani, cît și condamnarea falsei educații burgheze. Ultima 
replică a „Scrisorii pierdute" pronunțată de Pristanda, 
„Curat constituțional 1 Muzica I Muzica 1“ aruncă, din 
punctul de vedere al autorului încă o blasfemare masca
radei politicianiste de atunci, iar invocarea muzicii, e 
menită să asigure ambianță grotescă, pentru „pupăturile**  
„rivalilor*  electorali de ieri, devenlți subit „amici" 91. 
bineînțeles, „romlnii... mat mult sau mai puțin onești". Pînă 
la ultima slovă a manuscrisului, Caragiale rămîne același 
viguros explorator al societății, același violent critic al 
burghezo-moșierimii. ★

Comemorarea Caragiale, impunîndu-ne cercetarea în
deaproape a legăturilor scriitorului cu lașul, ne-a Îndemnat 
să identificăm starea civilă a „misteriosului Cujbă", cum 
e socotit de către autorii Ediției critice a Operelor lui Cara
giale, prof. AI. Rosetli, Șerban Cioculescu și Livlu Călin, 
în comentariul Ia „Răvașul", de notorie circulație și astăzi , 
Missiraș/ Sînt la Iași/ Sau la Eși/ Dacă ieși/ Dela slujbă/ 
Vin la Cujbă./ AL matale — Caragiale....

Petru Cujhă nu a fost nici acbOT, cum a crezut I. Suchla- 
nu, și nici patron de băcănie „cu aperitive, gtistări șl 
vinuri bune", cum a povestit, numai din auzite, D. Teleor. 
Adevărul e acel pe care ni-I lace cunoscut Iacob Negruzzl, 
pentru care Cubjă era ,?un domn profesor, la care iși lăsa 
sacul de drum" și unde Caragiale trăgea de obicei la 
gazdă.

Astăzi am socotit că sîntem datori să trecem la prezen
tarea documentelor păstrate de Arhivele Statului, Iași — 
Fondul 272, Dosarele nr. 15 șl 16, cuprinzînd datele aflate 
în Registrul de State personale ale profesorilor pe anii 
școlari 1889 șl 1890.

Iată ce citim tn Statul personal al profesorului Petru 
Cujbă :

Născut în Iași, la 29 noembrie 1853 (dată corectată 
ulterior de mîna lut Cujbă, care scrie că s-a născut în 1851, 
Ia 3 noembrie). Starea civilă ; Însurat. Studiile : Liceul și 
Facultatea Juridică din Iași. Diplomele ce posedă: Diploma 
de bacalaureat a Universității din Iași — nr. 77 Iar a 
Ministerului — nr 341 din 1872. Certificatul Facultății 
Juridice din Iași nr. 122 din 1877.

Catedra ce ocupă : Geografia, la clasele I, II, III, IV. 
ocupată prin concurs depns în Iași în luna septembrie 1873.^^ 
Numit profesor suplinitor la 9 octombrie 1873, cu ordiițui'*  
nr 10319 și delinltă la 22 septembrie 1879 cu ordinul
nr. 11125.

Cum să ne explicăm sentimentele care l-au legat pe 
I. L. Caragiale de profesorul — director al Școlii Normale 
din Iași î Ele porneau din acele curate și pioase gloduri 
păstrate pentru vechii dascăli de la școala Domnească din 
Ploiești. Cunoscîndu-se In Iași, cu mult înainte ca autorul 
„Nopții furtunoase1' să li îndeplinit slujba de revizor școlar 
al județului Neamț și Suceava, era explicabilă apropierea 
de dascălul moldovean care, pe Hnglă darul de a-1 aminti 
de foștii săi prolesorl ploeșteni, li istorisea Iui Caragiale 
povești vînătorești (tn care Petru Cujbă se dovedea neîntre--/1 
cut). In căminul acestuia, după tndelungile și gălăgioasele 
întâlniri la mese prietenești în restaurantul „Buhman**  sau la 
„Bolta rece* 1, Caragiale simțea o adevărată plăcere să fie 
găzduit, apreciind atmosfera caldă de familie moidovenească- 

Sîntem convinși că hărnicia și competența de necontestat 
a autorilor ediției critice, vor adăuga documentele arătata 
în locul „punctelor de suspensie**  la o viitoare ediție.

scriitorului sau a dialogului, printr-un mijloc ingenios. Da 
pildă, schița „Telegrame” este alcătuită, într-adevăr, dintr-un 
număr de telegrame care ne edifică pe deplin asupra conflic
tului dintre politicienii unei localități oarecare și asupra mo
dului cum se rezolvă. Tot astfel, schița „Urgent” dezvăluie biro
cratismul cras al aparatului administrativ burghez, prin simpla 
alăturare a unor adrese oficiale schimbate între două instituții.

Cînd intervine în expunerea acțiunii, Caragiale excelează in 
relatarea sobră, reușind în cîteva fraze să localizeze faptele 
și împrejurările, să sugereze atmosfera de ansamblu, să con
tureze din cîteva linii precise, portretul fizic al personajelor, 
să facă legătura între episoade. Cînd introduce comentarii mai 
largi, cînd narează, propriu-zis, desfășurarea faptelor, scriitorul 
este totdeauna reținut, de o uimitoare conciziune. Marele său 
merit este totdeauna acesta, de a fi șiut să întrebuințeze cuvln- 
tul cel mai indicat, expresia cea mal sugestivă, topica cea mai 
adecvată. Și aceasta a putut-o realiza printr-o muncă migăloasă, 
răbdătoare asupra manuscrisului, prin marea sa exigență față 
de propria creație, îndeobște cunoscută. Fiul său Luca notează 
că marele scriitor medita îndelung „asupra poziției unui 
adverb, asupra sensului exact al unui cuvînt ți chiar asupra 
necesității unei virgule".

Satirizînd diferite personaje, Caragiale nu a făcut niciodată 
risipă de cuvinte tari, de expresii directe, caustice, nu a aglo
merat fraze cu caracterizări și etichetări dinainte formulate. 
Cu un desăvîrșit simț al echilibrului, cunoscător profund al 
tuturor nuanțelor limbii romîne, Caragiale a introdus In nara
țiunea propriu-zisă o bogată și variată gamă de modalități sa
tirice, în primul rînd ironia.

Personajele care apar în schițele din seria „Momentelor” 
sînt vii, autentice, le simțim cum se mișcă, cum vorbesc, cum 
acționează. In cîteva pagini, în cîteva imagini succinte, conden
sate la maximum, ele își dezvăluie întreaga fizionomie. Cara
giale s-a impus ca un mare creator de tipuri nu numai prin 
operele sale dramatice, ci, în egală măsură, și prin aceste 
schițe saitrice, în 1912. cînd scriitorul împlinea 60 ani. G. Ibră
ileanu remarca, pe bună dreptate : „Caragiale este cel mai 
mare creator de viață din întreaga noastră literatură. Și într-un 
sens, este singurul creator, pentru că numai el singur, în toată 
literatura romînă, face concurență stării civile”.

Teodor Vîrgolici



HAIMANALE -
PLOIEȘTI -
MIZIL - BUCUREȘTI

Imaginativi, cum ne e firea, — stîrniți și de 
umorul scrierilor lui Caragiale, de neastimpărul 
vieții sale, învăluită în atîtea legende — mulți 
dintre noi am fost înclinați vreme îndelungată 
să socotim numele satului natal al scriitorului — 
Haimanale — drept o excelentă potriveală. Nu
mele satisfăcea, într-un fel: Caragiale s-a născut 
într-un sat umoristic ; altminteri nici că se putea. 
Eram gata oricînd să-i acordăm lui Alecsandri un 
Mircești cu o natură măreață, cu oameni de baladă, 
înfăptuitori de istorie. Cit privește Haimanale... 
în cărțile de uz general, se spunea : Haimanale, 
lingă Ploiești. Cînd tot atît de bine se putea zice 
că e lingă Tîrgoviște sau lingă Moreni.

★
Din stația „Caragiale*  — de pe linia ferată 

Ploiești — Tîrgoviște — n-am luat șoseaua, ca să 
ajungem la fostul sat Haimanale. De pe terasa- 
mentul înalt, am coborît pe o potecă ce ducea 
brusc într-o pădure de plopi, pe o vale adîncă. 
Ne-am aflat repede în lunca joasă a Cricovului- 
dulce, atît de adîncă, încît aveam sentimentul 
că mergem într-o lume ireală. Terasamentul 
înainta spre Tîrgoviște, undeva, sus, foarte 
sus, cam la înălțimea pădurii prin care 
trecem. Plopii deși ai pădurii sînt luminoși, 
albi șl zvelți. Liniștea luncii nu-i tulburată decît 
de mierle și de zgomotul rîului, pe care-1 bănuim 
aproape, dar, cu cît înaintăm, nu-1 întîlnim. Po
tecile sînt multe și mergem la întîmplare. La data 
cînd Luca și Ecaterina au venit în Haimanale — 
pe la 1850 — nu erau tăiate drumuri prin partea 
locului, se mergea mult cu piciorul — spune isto
ricul literar. Nu luasem șoseaua, vroiam să în
cercăm potecile rămase. Din lunca joasă cu plopi

Leonida Condeescu — fotografie comu
nicată de Spirea Anastasiu — Mizil.

deși și înalți, nu ne putem da seama cam unde 
ar fi ascuns satul. Un zgomot străin de acela al 
luncii, venit din dreapta, ne-a făcut să credem că 
satul e într-acolo, ne-am îndreptat în partea aceea, 
dar am dat brusc de un deal cu păduri de stejar, 
desfășurate de-a lungul șoselei pietruite. N-am în- 
tîlnit niciodată plopi înalți de luncă atît de apro- 
piați de o pădure compactă de stejar și fag. In 
lumina limpede dintre plopi, pătrundea aerul tare 
din desișul stejarilor. Am urcat pe „dîmbul“ 
șoselei — „malul orașului", cum spun local
nicii drumului dintre Ploiești și Tîrgoviște
— și am trecut peste albia lată a Cricovului, 
pe un pod nou, alb, de piatră. Satul ne-a apărut 
dintr-o dată în față. Să fi fost altădată așezările 
pălmașilor, din Haimanale, de pe moșia mînăstirii 
Mărgineni, în plină pădure ? Bătrînii din sat nu 
știu să spună prea multe. Iar despre familia Ca
ragiale — ce-și mai amintesc, de la bătrînii dinain
tea lor — e foarte vag. Urmele de temelie ale casei 
mici în care ar fi trăit vreo 9 ani secretarul mînăsti
rii — Luca — se află în curtea unde locuiesc fami
liile a doi Paisie — tată și fiu. Numele de calen
dar vine ca o veche amintire de la foștii 
robi botezați de mînăstire. Peste pietrele vi
nete, de temelie, s-a așternut pămîntul, ca pe un 
mormînt, doar cîteva din ele mai ies la iveală. Ni 
se spune că pietrele de temelie sînt legate dede
subt cu „var negru". Satul de azi — „Caragiale*
— e modern, la șosea spre Tîrgoviște încep lucră
rile de asfaltare, comuna are vreo douăzeci de te
levizoare, aproape că nu e casă fără aparat de 
radio, gospodăriile au lumină electrică. Casele sînt 
solid încheiate, dovedesc priceperea unor oameni 
cu tradiție în folosirea și meșteșugul lemnului. De

a
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fapt, de la o anume dată, cei mai mulți localnici 
nu mai puteau fi numiți țărani. In momentul de 
față 95 la sută dintre ei sînt lucrători pe schelele 
petrolifere Ploiești, Moreni, Tîrgoviște, sau mun
citori forestieri, constructori de blocuri, poduri și 
șosele. Mulți pleacă și vin de la lucru pe moto
ciclete. „Doar eu și nevestele oamenilor ce mai 
Bîntem țărani*  — ne-a spus cu umor președintele 
Sfatului. Pămîntul a fost puțin în această zonă 
submontană. Ca să se ajungă la cifra de 95 la sută 
lucrători trebuie că e vorba de o tradiție munci
torească destul de veche. Lucrarea lemnului în 
Haimanale e de crezut că se făcea pe moșia mănă
stirii Mărgineni „și în orice caz după secularizare", 
cum remarca acad. G. Călinescu în „Contempora
nul" nr. 22 (816) a.c.. Celălalt curs ni s-a piu „ >_e 
asemenea demn de luat în seamă : la o anchetă su
mară am găsit lucrători petroliști la a doua generație
— chiar la a treia — susțineau cîțiva — și se prfea 
poate ca unii bunici ai celor de azi să fi lucrat, după 
secularizare, la hecnele primitive de scos țiței și la 
primele rafinării de petrol inițiate în zona Bioieș .i jr 
de Theodor Mehedințeanu. (N-am putut cerceta 
documente; arhiva comunei a ars în timpul primu
lui război mondial). Haimanale, din timpul lui Luca 
și de mai tîrziu, capătă astfel un înțeles deosebit 
de cel imaginat într-un fel sau altul. De 
fapt, cel mai serios cercetător al vieții lui 
Caragiale, nota că numele de Haimanale îl 
dăduse în derîdere așezărilor de pălmași de pe 
moșia mînăstirea Mărgineni — egumenul Macarie. 
Lumea satului de aici e o lume sobră, severă în 
măsura lucrurilor, care cîntărește greu cuvîntul. 
Lumea de parodie, Caragiale n-a înțîlnit-o 
în Haimanale. Copilul Caragiale, cu deosebite în
sușiri native, plecînd din Haimanale cu părinții 
spre Ploiești, lua cu sine amintirea unei lumi simple 
și de bun simț precum și amintirea unei naturi 
frumoase. Se va izbi apoi, brusc, de o lume 
parodică în anii săi de școlar și de adolescent. Nu 
cunoaștem vreo mărturisire că I. L. Caragiale s-ar 
fi întors vreodată prin satul natal. Intr-un fel însă, 
el s-a întîlnit, foarte tîrziu, cu consătenii din Hai
manale. In 1905, cînd se afla la Berlin,
— în zonele petrolifere prahovene ajunse
seră, proletarizați, și consăteni de-ai lui; Cara
giale schița atunci piesa Titircă, Sotirescu 
et C-ie“ cu jupîn Dumitrache, Ipingescu, Chi- 
riac, Spiridon, etc. ajunși mari petroliști, senatori 
sau deputați, proprietari de automobile și cai de 
curse, sportmani.

Antemerediane. Educațiune. Plo
iești — moment hotărttor pentru 
geneza operelor satiricului. „Gali- 
bardienir. Ginta latina. Politica și 
literatura.

Printr-o întîmplare norocoasă, venind de la Hai
manale la Ploiești, am avut drept ghid „Caragiale*,  
delicioasa carte de prosă și poesiă a învățătorului 
Zacharia Antinescu (membru a 28 de comitete și 

comiții) : „AUTOBIOGRAPHIA MEA sau UN VO- 
IAGIU IN TIMP DE 70 DE ANI". Cartea ar merita 

să fie retipărită, exemplarele sînt foarte rare ; ea 
poate oferi date savuroase cercetătorului despre am
bianța ploieșteană în care și-a trăit Caragiale co
pilăria și adolescența ; de fapt, despre geneza ope
relor satiricului. Zacharia Antinescu e „caragea- 
lesc' (la modul serios și solemn însă, fără satiră) 
înainte de Caragiale și, am putea spune, paralel cu 
el: dascălul a scris și publicat „politică și literatură" 
pînă în jurul anilor 1900. Iată dedicația pe care 
Antinescu o tipărește pe volumul citat, apărut în 
Stabilimentul grafic din Ploiești: Fiilor gintei la
tine ; martirilor pentru libertate; alinătorilor fiin
țelor umane și încoragiatorilor literaturei romîne, 
ea omagiu profund; memoriei amicilor mei dece
dați, regrete profunde și amicilor mei încă în viață, 
ca tribut de iubire, închin această operă.

Zacharia Antinescu, învățător al lui Caragiale 
în clasa a Il-a primară, era un tribun cotidian plo

ieștean cu activitate prodigioasă, citea ode la Te- 
Deum-uri, la serbările școlare, la baluri, la primă
rie și prefectură, pe bulevard și în grădinile pu
blice, ținea discursuri funebre cu plată, emitea sen
tințe feroce asupra vieții, pentru binele urbei și al 
junimei ploleștene. E cert că I. L. Caragiale — co
pilul, l-a ascultat nu numai la școală, ci și în multiple 
ocazii; apoi în adolescență ; — figura tribunului cu 
cioc și gesturi patetice, de Cațavencu, i-o fi pro
vocat delicii și mai tîrziu, cînd revenea prin Plo
iești. Primele rînduri din „Autobiographic*  : „Am 
văzut lumina zilei pentru prima oară la 2 septem
brie 1826, la 9 ore antemeridiane". La 31 mai 1865, 
cînd se pune piatra de temelie a noii clădiri a gim
naziului Petru și Pavel, Antinescu notează în car
tea sa, că a citit o odă în fața mulțimii, odă care 
„imprimată pe hîrtie tricoloră — ', a fost distri
buită „poporului presinte, în 500 de exemplare" : 
„Cetățeni! Tați! Mame bune ! Iată var, iată mis
trie... / Căci din ăst palat ieși-vor fiii voștri cu mîn- 
drie... ,/ Vom avea Cavuri și Lincolni, Washingtoni 
de Romîniă, / O’ Conelli și-eroi de Manta, Gari- 
balzi"... etc. In „Autobiografie" nu-i scapă 
principalele evenimente din Europa, le în
semnează, își leagă direct numele de ele 
notînd că în momentul respectiv el a făcut o 
cerere către Ministerul cutare sau altceva, lamen- 
tîndu-se de diverse situații, dedicînd ode întîm- 
plărilor de peste hotare etc. Poate părea straniu, dar 
în cartea sa vîră alături de ode și însemnări despre 
istoria universală, tabele statistice privind învăță- 
mîntul ploieștean, cereri către autorități, cronici 
de bal etc. Materia e uluitoare. Numai o simplă 
enumerare a odelor, madrigalurilor, blestemelor și 
elegiilor lui Antinescu (înglobate în „Autobiogra
phic' dâr și citite anterior în public) — poate oferi 
o grăitoare dovadă privind unele izvoare ale scrie
rilor lui Caragiale : tribunul de „politică și litera
tură" scrie în același ton despre: Turci, Științe, 
Școala Normală, Satan, Ellada, Aniversarea secțiu
nii a patra de învățămînt, Moartea Doamnei Ade
laida, Reflexiuni după un bal, Crucea Roșie, Con- 
tfadanțul, Fiicele romîne, Mamele Ploieștene, Hora 
ligii culturale de la Slănic, Poalele Caraimanului, 
Căldură și Răcoreală, M.M.L.L. Suveranii României, 
Muzele Romîne, etc. etc. Figura lui Antinescu a 
fost generoasă pentru opera lui Caragiale, prea ge
neroasă, nu numai pentru crearea lui Trahanache 
sau a lui Rică Venturiano, cum s-a susținut. O cer
cetare nouă asupra genezei operelor lui Caragiale 
ar fi surprinzătoare. Ni se pare util să cităm din 
lista „domnilor abonați" la „Autobiographie", cîteva 
nume din multele trecute de Antinescu la sfîrșitul 
volurriului: Belissimus George, directorul Școalei 
Normale ; Buton Leon, comerciant; Crapelliano 
Constantin, inginer ; Ialomițeanu Michel, Profesor 
lyceal; Morcovescu Gr. I., funcționar.

• Antinescu e structural ridicol, ca marii eroi ai lui 
Caragiale, la 70 de ani continuă să combată în 
aceeași notă, cu variațiuni de gen însă ; ajuns la 
senectute îmbrățișează mai ales „sentința și medi- 
tațiunea asupra vieții, omenești: „Toiagul bătrâne
ților... el este necesar a-l purta în mină și a se 
rezema în el în caz cînd ambele picioare sînt obo
site și amenință de a se împiedeca...

„Boborul". Memoriile lui Stan 
Popescu descoperite în 1962 la 
Ploiești de Profesorul N. I. Sima- 
che. Stan Popescu „galibardian", 
erou al lui „11 fevruarie" și al 
„republicii" de la Ploiești, așa cum 
s-a văzut el însuși.

Copist la Tribunalul Prahova, adolescentul Ca
ragiale ia parte la „revuluția" din Ploiești —1870 — 
dezarmează un polițist luîndu-i sabia din cui. Schița 
„Boborul*,  e scrisă pe scurt, la modul „serios" de 
însuși Stan Popescu (erou al schiței), într-un fel de 
Memorii, descoperite anul acesta de Profesorul N. I. 
Simache, directorul Muzeului de Istorie din Plo
iești. Memoriile — fără titlu — sînt tot o „Auto
biographie". Mai „obiectivat" decît Antinescu, cu o 
formulă mai simplă, Stan Popescu, fiul unui Con
stantin Duhovnicul, își relatează viața, în stil de 
proces verbal, (cu rare ieșiri patetice) intro
duce uneori dialoguri, presupus avute, ci
tate din presa vremii, pentru a-și susține

Muzeul I. L. Caragiale din Ploiești. (Foto : I. Miclea)

afirmațiile pe care le consideră de mai mare impor
tanță. Are o biografie interesantă, e luat mai întîi 
pe o moșie brîncovenească să aprindă ciubucele uo- 
ierilor și zapciului. Evocînd acest moment, bate 
evident, în ciocoi, arătîndu-și suferințele. înclini un 
timp să crezi că e un nou Dinu Păturică ; țin
tește mai ales o strălucită carieră politică, ia parte 
la detronarea lui Cuza (susține că l-ar fi chemat 
C. A. Rosetti la București) ; drept „răsplată*  a 
„jertfei patriotice" e numit „Cap al poliției Plo
iești*  ; e demis de conservatori ; Ia o adunare ge
nerală de alegeri politice e umflat de oamenii nou
lui prefect, „închis la pușcărie și maltratat trei 
zile". (Acest pasaj cu alegerile din Memorii, sună 
a variantă de „Scrisoare pierdută’). Interesant că 
momentul „republicii" e relatat foarte pe scurt, 
poate fiindu-i o amintire tristă în cariera sa : de 
la 1870, Stan intră în declin, spre deosebire de 
Candiano, care devine general și aghiotant regal. 
Lui Stan Popescu i s-a întîmplat „vice-versa*,  e un 
Lefter pe altă scară, deși n-a intrat astfel ca erou 
în opera lui Caragiale. „în 1870 luai partea cea 
mai activă cu Candiano și alți cetățeni notabili la 
serioasa mișcare contra guvernului apăsător de 
atunci...*  Nu spune mai departe mai mult, urmează 
o relatare scurtă asupra detențiilor suferite după 
înăbușirea „republicii". Interesantă ni se pare acea 
parte a Memoriilor — în care-și descrie călătoria 
sa în Italia. Pleacă la 25 mai 1862, sărută, 
la Giurgiu, „pămîntul scump al Romîniei", 
se întoarce curînd la Ploiești, aducînd cu 
sine un „Discorso del generale Garibaldi in Si
cilia" tipărit la Torino în 1862, în tipografia F. 
Franchini. Foaia volantă cu discursul a fost găsită 
de N. I. Simache, alături de Memorii și de o foto
grafie cu Stan, la pensionarul ploieștean Vasiie 
Nicolescu. Memoriile sînt cam vagi și îndoiel
nice, nu mărturisesc clar vreo activitate se
rioasă în Italia, a celui care avea să devină po
lițai de Ploiești. Ca erou de „11 fevruarie" Stan Po
pescu se arată în însemnările sale drept partici
pant direct și important la detronarea lui Cuza. 
Dar mărturisirile lui Matei Simideanu. reproduse-de 
M. Sevastos în „Monografia orașului Ploiești', con
testă lui Stan vreun rol mai de seamă la acest 
act, menționînd, în legătură cu ducerea lui Cuza de 
la Palat la Casa Qiocîrlan : „Cupeul care ne adăsta 
la scară, cu Stan Popescu ca vizitiu"... Pretențiile 
de erou de„ll fevruarie" ale lui Stan sînt. ceva mai 
groase decît laudele jupînului Dumitrache și Co
nului Leonida, care și ei, pomeneau de „11 fevrua
rie". Copilul-Caragiale, la Ploiești cunoscuse 
eroi de acest fel, se amestecase și el cu alți copii, 
printre „onorabilii" care scriau da ! detronării, pe o 
condică. Atît că școlarul, cu spirit, revenea și re
peta semnătura, amuzîndu-se pe seama condicii și 
a semnatarilor.

Nu e rostul reporterului să insiste pe larg asupra 
unor atît de delicate documente privind „momen
tul*  Ploiești al lui I. L. Caragiale. Profesorul N. I. 
Simache, pregătește un amplu studiu asupra acestor 
documente ; ne-am făcut o modestă datorie de a 
atrage atenția asupra lor, sperînd că Editura va 
sprijini apariția studiului amintit, de un real folos 
pentru cercetarea operei lui Caragiale. Reporterul 
e gata, la rîndul lui, să-i ofere profesorului N. I. 
Simache o seamă de documente privind Mizilul...

Via Mizil. Leonida Condeescu 
fața cu I. L. Caragiale.

...Bem cafele „Orient", la Mizil, într-o curte cu 
flori. Nu se aud decît papucii doamnei Spirică. Ne
nea Spirică Anastasiu, în vîrstă de 80 de ani, istoric 
amator, ne arată o presupusă stemă veche a Mi- 
zilului și a Fefeleiului care s-ar fi găsit la temelia 
unei case, pe un pergament cusut pd pînză. Stema 
reprodusă în desen de cărbune, conține: un 
copac, doi snopi de grîu, o vioară și un as de pică. 
Apoi discuția noastră alunecă spre pacea de la Ku- 
ciuk-Kainargi, în legătură cu diligența pe care 
P.T.T.R. a vehiculat-o pe distanța București — Că- 
lugăreni, cu prilejul centenarului primului nostru 
timbru. Nenea Spirică susține că diligența n-ar fi 
trebuit trimisă spre Călugăreni. După pacea de la 
Kuciuk-Kainargi, făcîndu-se noi drumuri de poștă 
(deși pe atunci nu era vorba de timbre) s-a înființat

Stan Popescu, „galibardianul" — foto
grafie comunicată de prof. N. I. Sima

che — Ploiești. •

o diligență pe distanța Ploiești — prin Bucov — 
Buzău, cu un popas la Mizil. Mi-a argumentat cu 
cărți de istorie, și mi-a arătat și adresa sa către 
Poșta din București, trimisă în preajma centenaru
lui timbrului. Diligența, însă, a luat-o tot spre 
Călugăreni. Discuția e autentică, — și pe urmă am 
mai băut o cafea „Orient*.  Pe trepte, pe masă, pe 
scaune, stau dosare grele cu arhive : căutăm foto
grafiile primarului Leonida Condeescu, cel cu acce
leratul de Breslau. Le-am găsit. Nenea Spirică mi 
Ie înmînează : „Pentru marele Caragiale, dau tot ce 
am de la Leonida". Reproducem una din fotografii. 
Mi se mai înmînează o ordonancie de plată, din 
1 noiembrie 1894, semnată de primarul Leonida 
Condeescu pentru plata în compt a sumei de 15 
lei lui N. Leoveanu, șeful pompierilor din Urbea 
Mizil. Mai rețin o informație interesantă : Cara
giale și-ar fi vizitat des în Mizil o rudă îndepărtată, 
pe un Stavru sau Stavros, bucătar de han. In 
sfîrșit, încă un document prețios : nepoata lui Leo
nida Condeescu, Ecaterina E. din București, răs
punde prinr-o scrisoare cu dată recentă — 2 apri
lie 1962 — lui Spirică Anastasiu care-i ceruse in
formații privitoare la prietenia dintre Caragiale și 
Leonida : „Relativ la prietenia dintre unchiul Leo
nida și I. L. Caragiale știu că se datorează faptului 
că acesta ținea restaurantul gărei Buzău și pro
babil așa s-au cunoscut. Că I. L. Caragiale s-a in
spirat din această prietenie în comediile lui, e lucru 
cert, fiindcă am auzit ca copil, că tanti Filoftcia 
(soția lui Leonida n. n.) era foarte contrariată de 
faptul acesta, se credea ironizată, lucru de care fă
cea mare haz Leonida.

Extraordinar !
Am luat primul tren și am plecat la București 

la sărbătorirea semicentenarului Caragiale.
In tot timpul călătoriei noastre de la Haimanale 

spre Capitală, fusesem de fapt martorii unei sărbă
toriri foarte originale. In fostul sat Haimanale, 
reporterul a fost înconjurat cu o stimă care l-a pus 
pur și simplu în încurcătură. Reporterul ar fi meri- 
tat într-adevăr o asemenea stimă, numai dacă 
printr-o minune ar fi fost în stare să aducă și să 
înmîneze un omagiu adresat de Caragiale-personal 
oamenilor din satul său natal. Mărturisindu-ne 
îndoiala față de localnici că vor putea umple numai 
cu o expoziție memorială casa mare, cu opt odăi, pe 
care au ales-o și au dăruit-o amintirii scriitorului 
— ni s-a răspuns: „Facem și bibliotecă pe secții, 
cu sală de lectură, un fel de complex cultural". De 
fapt mă aflam în mijlocul unor oameni care l-au 
avut prieten de drum pe Caragiale — mai ales în 
ultimii 18 ani — cînd s-au despărțit definitiv de 
trecutul biciuit pe toate fețele de scriitorul-cetățean 
născut în Haimanale.

La Ploiești, vizitatorii Muzeului Caragiale sînt 
atît de numeroși încît a fost nevoie să se ceară 
fabricilor și instituțiilor să-și anunțe din timp data 
vizitelor. Nu cunoaștem în amănunt procesul de 
achiziționare a documentelor „Caragiale", aflate în 
curs de clasare la Muzeul de Istorie din Ploiești. 
Dar ni s-a mărturisit că a existat un interes cetățe
nesc nebănuit, pentru strîngerea și oferirea acestor 
documente.

Am avut încredințarea, încheind călătoria, că în 
privința lui Caragiale nu poate fi azi vorba numai 
de sărbătorirea unei date comemorative. Ci, mai 
ales, de manifestarea unei intime și încîntătoare 
prietenii față de un scriitor al cărui nume numai 
cînd îl auzi, te bucuri.

In călătoria sa, reporterul nu i-a mai întîlnit pe 
Jupînii și pe Spiridonii lor, decît ca pe niște amin
tiri de arhivă.

Ștefan Bănulescu
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Vorbind, în 1910, în fața unor tineri pe care-i îndemna să-și iubească poporul — „că 
un pom fără rădăcini sănătoase nu poate trăi" — Caragiale spunea : „Geaba sînt eu scriitor 
mare cînd optzeci la sută din ăi pentru care

Caragiale a devenit al lumii întregi abia 
Acest lucru s-a întîmplat după 23 August 
devenit stăpîni pe soarta lor, cînd s-au putut 
principalele răspunderi ale politicii culturale
țările lumii marile valori ale culturii noastre naționale.

In peste 25 de limbi se rostesc replici din teatrul lui Caragiale. Opera lui Caragiale este 
raportată de oameni de artă și cultură de înalt prestigiu la valorile intrate în patrimo
niul universal. Numele dramaturgului e așezat, în sfîrșit, alături de Shakespeare, Moli^re, 
Gogol, Shaw. Teatrul caragialian îmbogățește galeria de tipuri ale dramaturgiei mondia
le, i se recunoaște marea forță artistică, conținutul adine social, caracterul 
cativ și militant.

Cu cît devine mai mult al lumii întregi, e cu atît mai mult al nostru., 
noastre culturi și literaturi intrate în circuitul valorilor universale.

al strălucitei

am scris nu știu sa citească. Păi, glorie-i asta ?“ 
atunci cînd a putut deveni al întregului popor. 
1944, cînd cei „optzeci la suta analfabeți" au 
bucura de cultură, cînd au îmbrățișat una din 
ale statului socialist, aceea de a răspîndi In

profund edu

lui I. L.

HELSINKI

Vilho Sunala (actor)

LENINGRAD

PERULIMA

(Tăgliche Rundschau)

A juca în piesele lui
Hector P. Agosti.

Caragiale e o sârbă MONTEVIDEO

„El-Popular")(Ziarul

BUENOS-AIRES MOSCOVA

Carlos Ruiz Daudet

BUDAPESTA

Unul din cei mai însemnați scriitori 
satirici ai literaturii universale...

noastre comedia lui de- 
(„O scrisoare pierdută* 
păstrează In întregime 

și acuitatea satirei".

„îl consider pe Caragiale ca pe 
unul din cei mai reprezentativi scrii
tori europeni*.

K. Sergheev
(,,Vecernîi"-Leningrad)

(Eszakmagyarorszag,
R. & Ungară)

CETĂȚEANUL TURMENTAT
(Teatrul Național Flamand, Anvers- Belgia)

„Publicul a descoperit in piesă 
multe din trăsăturile ce-i amintesc de 
tipurile feudale capitaliste ungare in 
legătură cu farsa alegerilor...*

Prot. Max Burghard 
(directorul Operei de Stat din 

Berlin)

Magda Hannings
(artistă dramatică Koln R.F.G.)

realitate care 
de contact cu 

descrie atit de

„Succesul a fost cu atit mai mare, 
cu cit „O scrisoare pierdută* are con
tingența cu moravurile vieții politice 
ale Argentinei de azi."

a știut să vadă 
timpului său, realitatea 
și, prin aceasta, opera sa 

ajuta să vedem, de aseme- 
și acum, o

„I. L. Caragiale 
realitatea 
țării sale 
ne poate 
nea, aici
are evidente puncte 
aceea pe care el o 
magistral*.

„Cascade de zis"...

toare pentru orice ac
tor. A vedea piesele lui 
Caragiale e o sărbătoare
pentru orice spectator

A. PERVENȚEV - U.R.S.S.

Gogol,

ANVERS
Shaw, Caragiale...

„Acest autor, comparat cu Gogol și 
Shaw, se impune fără nici o putință 
de tăgadă printre cel mai buni pam
fletari din prima jumătate a acestui 
secol. Apreciem la el simțul critic și 
clarviziunea în ce privește burghezia 
care-și închipuie că „pune totul pe 
roate", practicînd o politică stupidă 
in defavoarea oamenilor de condiție 
modestă... Een Briei ging verloren 
(O scrisoare pierdută n.r.) demon
strează o gradație și un echilibru 
perfect: Avem de-a face cu un tea
tru adevărat, pe care sîntem ispitiți 
să-l calificăm drept clasic".

(Ziarul „La Metropole")

ATENA
Un scriitor mondial...

„Ne place foarte mult Caragiale. 
'Am dori să punem in scenă, in fiecare 
stagiune, piesele sale. Considerăm pe 
Caragiale, inainte de toate, un frun
taș al dramaturgilor balcanici, apoi, 
scriitor mondial de prima mînă. Pen
tru noi, grecii, intrigile politice din 
„O scrisoare pierdută*  oglindesc tre
cutul nostru și, într-o oarecare măsu
ră, prezentul nostru. Piesa lui Cara
giale, în afară de valoarea sa artis
tică, are un conținut util, care face 
din teatru o operă educativă...*

Popy Alkulls 
(directoare de teatru)

„Cine nu a auzit încă de Caragiale, 
descoperă în el, prin spectacolul Tea
trului „Maxim Gorki", pe unul din 
cei mai însemnați scriitori satirici 
politici ai literaturii universale... Un 
asemenea rîs pe care-I degajă satira 
sa realist concepută și realist repre
zentată, nu are nimic de a face cu 
amuzamentul Ieftin născut din gium
bușlucuri grotești sau nefirești, ci 
este rîsul progresist, mînios, — și în 
același timp victorios, îndreptat îm
potriva dușmanului care este pericu
los și, pe drept urît, care poate fi în- 
frînt, dar care este încă primejdios. 
Este acel rîs care a fost definit în 
Rusia — după marele scriitor sati
ric, — rîs gogolian".

„Am cele mai frumoase amintiri 
despre premiera germană a piesei „O 
•crlsoare pierdută" de Caragiale. Este 
o operă perfectă, in care actorii noș
tri au Jucat cu mare entuziasm. Piesa 
a fost foarte des reprezentată și mult 
aclamată de public, mai cu seamă 
pentru conținutul ei atit de minunat, 
in care, cu mijloacele satirei, este 
demascată ipocrizia falsei democrații.

Succesul la Leipzig a fost atit de 
răsunător, incit piesa a fost introdusă 
șl in repertoriul altor teatre".

„O Scrisoare pierdută*  a 
Caragiale cuprinde o serie de „tipuri" 
delicios caracterizate. Pentru come
dienii autentici este o adevărată 
bucurie să le interpreteze. Am jucat 
personajul Zoe cu mare plăcere.

Publicul din Koln a urmărit cu în
cordare acțiunea și a fost încîntat de 
desfășurarea el. Piesa a avut un mare 
succes și s-a jucat aproape întot
deauna cu casa închisă.

Am muncit cu multă voie bună la 
realizarea rolului Zoe — datorită și 
regizorului Peter Zodek, care a fost 
plin de fantezie și a reușit să valo
rifice toate posibilitățile oferite de 
text. Spectacolul s-a desfășurat în- 
tr-un decor încîntător și cu un ritm 
plin de temperament.

Întîlnirea cu Caragiale a fost, pen
tru noi, actorii din R. F. Germană, 
foarte interesantă și instructivă".

„Caragiale a surprins atît de pre
cis esența evenimentelor descrise, a 
înfățișat-o cu o asemenea expresivi
tate a amănuntelor, a subliniat atît 
de veridic ceea ce este mai tipic în 
relațiile orînduirii burgheze, a ris 
atît de inteligent de natura neschim
bată a „democrației" burgheze, încît 
și în zilele 
mascatoare 
— n.n.) își 
prospețimea

„Virtuțile artei sale, amploarea ta
lentului său creator, fac opera sa va
labilă nu numai pentru epoca sa, ci 
pentru orice societate născută dintr-o 
ordine socială asemănătoare, în toate 
timpurile și în toate țările. De aceea, 
forța, prospețimea și savoarea aces
tei opere s-au menținut intacte pînă 
în zilele noastre*.

Munca pentru spectacolul „O scri
soare pierdută", de Caragiale, pus în 
scenă la Teatrul de Satiră din Mos
cova, mi-a adus o mare satisfacție. 
Cu acest prilej am făcut cunoștință, 
pentru prima oară, cu umorul frapant, 
suculent, al marelui dramaturg ro- 
mîn.

Am interpretat rolul Farfuridi cu 
o deosebită bucurie. El mi s-a părut 
a fi nu numai un caracter acut de 
comedie, ci și un tip care permite o 
generalizare pe plan social.

Spectacolul nostru a figurat în re-
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dută“ - a cucerit 
lumea. Jucată in 
ultimii ani in 22 de 
țări, pe scenele a 
32 de teatre de 
mare prestigiu in
ternațional—a fost 
recunoscută ca 
operă de valoare 
universală. 

Eroi ai lui Caragiale pe scenele lumii.

pertoriul cîtorva stagiuni și tot timpul 
s-a jucat cu casa închisă. Textul spi
ritual al dialogurilor provoca în sală 
cascade de rîs.

Spectacolul s-a jucat nu numai pe 
scena teatrului nostru, ci și în tur
neele pe care le-am întreprins în di
ferite orașe ale U.R.S.S., în cluburile 
muncitorești și la palatele de cultură. 
Afară de aceasta, împreună cu parte
nerul meu, Tusuzov, care joacă rolul 
lui Brînzovenescu, interpretez unul 
din dialogurile piesei care se bucură 
de mult succes oriunde este prezen
tat : la Teatrul de Estradă, pe scena 
Casei Actorului sau a Casei Centrale 
a oamenilor de artă, la seratele tea
trale".

V. A. Lepko 
(Artist al Poporului din 

R.S.F.S.R.)

„Premiera noastră, „O scrisoare pier
dută*,  la Teatrul de Satiră din Mos
cova, a fost prezentată cu ocazia ani
versării a o sută de ani de la naș
terea lui Ion Luca Caragiale.

Opinia publică și critica au primit 
cu căldură spectacolul, iar sala, în
totdeauna arhiplină, reacționa cu en
tuziasm Ia episoadele vesele care a- 
veau loc pe scenă.

Rolul meu, Ghiță Pristanda, l-am 
îndrăgit mult și, dintre toate rolurile 
pe care le-am interpretat, pe acesta 
II situez alături de cele mai bune".

Alexandru Kazubski
(artist al Teatrului Satiric din 

Moscova, 10 martie 1962)

„Mie, ca actor, îmi este deosebit de 
prețioasă dramaturgia profund sati
rică a lui Caragiale. Ea este plină de 
forță de demascare, alarmează gîndu- 
rile și simțurile, te obligă să gîndești, 
să cauți și să găsești cea mai bună 
soluție a personajului, a gestului, a 
intonației.

într-un cuvînt, dramaturgia lui Ca
ragiale cheamă și aduce la o adevă
rată creație.

Spectatorii au reacționat la fiecare 
frază spirituală a personajelor. In 
special s-a remarcat scena din pri
mărie unde, atît de viu și profund 
satiric, s-a arătat tabloul așa-ziselor 
alegeri democratice ale candidaților la 
deputăție și unde se demască, cu o 
forță neobișnuită, esența parlamenta
rismului burghez.

îmi aduc aminte că, la începutul re
petițiilor cu piesa „O scrisoare pier
dută", pe noi, actorii, ne-a tulburat 
specificul național romîn.

Trebuia să ne clarificăm bine ca
racterele, felul de a fi, moravurile 
vechil burghezii romîne, logica fap
telor eroilor piesei, maniera lor de a 
se purta, vorbi, de a se îmbrăca.

In acest scop, la T.D.P.Y. ni s-au 
arătat o serie de filme romînești, ca 
„O noapte furtunoasă" etc. Pe urmă 
am primit o invitație amabilă la Le
gația Romînă, unde am vizionat încă 
cîteva filme.

Din București ni s-au trimis foto
grafiile personajelor din spectacolul 
„O scrisoare pierdută" de la teatrul 
„I. L. Caragiale".

Toate acestea ne-au fost de un 
real folos în muncă".

G. /. Dare
(Artist emerit al R.S.F.S.R.

Interpretul rolului lui Cațavencu 
In spectacolul „O scrisoare pierdută" 
de I. L. Caragiale.)

„...A fost firesc ca teatrul nostru, 
Teatrul de Satiră, să nu fi lăsat la o 
parte opera acestui strălucit autor de 
comedie, în care simțeam un tovarăș 
de drum. în „O scrisoare pierdută" 
totul ne captiva: atît patosul dramatic 
al piesei, cit și dinamismul acțiunii, 
logica încordată ca o strună și ideal 
conturată a personajelor, dialogul 
scînteietor și limba bogată în sensuri, 
suculentă".

(V. Plucek, „Literaturnaia 
Gazeta")

ROMA
„O scrisoare pierdută" nu e numai 

capodopera scriitorului romîn.

„Prin opera sa, Caragiale se si
tuează pe culmile realismului critic 
romînesc... Masele largi > populare au 
.văzut în el pe scriitorul care vorbeș
te în numele lor șl în apărarea lor și 
au primit opera lui cu mare înflăcă
rare".

„O scrisoare pierdută' nu e nu
mai capodopera scriitorului romîn 
Caragiale, admirabil dramaturg de la 
sfîrșitul veacului trecut, ci și un do
cument teatral de importanță euro
peană".

(Ziarul „Avânți'}

SANTIAGO DE CHILE

„Poate părea paradoxal, dar creația 
dramatică a Romîniei a debutat în 
Chile cu o capodoperă universală. 

Pentru că piesa „O scrisoare pier
dută" a lui I. L. Caragiale nu mai 
are de mult exclusivitate romînească. 
Această piesă, de mare forță drama
tică, a cucerit lumea.

După ce am început repetițiile cu 
„O scrisoare pierdută" la Institutul de 
Teatru al Universității din Chile, ne
am dat seama că succesul va fi asigu
rat, fapt verificat la reprezentație.

Spectatorii și criticii dramatici au 
înțeles sensul satirei geniale a Iul 
Caragiale, primind piesa cu vil aplau
ze. In distribuție, directorul Institu
tului de Teatru a deținut rolul politi
cianului încornorat, Zaharia Trahana- 
che, iar, printre celelalte roluri inter
pretate de profesori și actori ai Insti
tutului, eu l-am avut ne cel al lui 
Tache Farfuridi. Deși „genul meu" de 
roluri nu are note comune cu tagma 
șarlatanului care este Farfuridi, re
plicile spumoase și situațiile de un 
comic amar, specific lui Caragiale, 
mi-au creat posibilitatea să intru fi
resc în pielea acestui personaj".

Ruben Sotoconil
(actor, profesor de Istoria Teatrului 

la Institutul del Teatro — UNIVER- 
SIDAD de Chile).

„Publicul din țara mea l-a înțeles 
pe Caragiale ca pe un scriitor chi
lian".

Domingo Piga (regizor)

TOKIO
„Începîndu-mi cariera cu piesele 

Iui Shakespeare, pot trage concluzia 
că I. L. Caragiale este un Shakes
peare al Romîniei... N-aș fi crezut 
niciodată că tema „Scrisorii pierdu
te" este atît de actuală și se potri
vește așa de bine cu Japonia con
temporană. Un prieten de-al meu 
m-a întrebat după spectacol : — Dl. 
Caragiale a vizitat cumva Japonia 
după al doilea război mondial 1".

Rjohei Inada, (actor, Teatrul Bugeiza)

„în cursul lunii ianuarie, Teatrul 
Bugeiza a prezentat — pentru prima 
oară în Japonia — Ia Tokio, o piesă 
romînească : renumita comedie a cla
sicului romîn Ion Luca Caragiale, „O 
scrisoare pierdută", purtînd în limba 
japoneză titlul „Scandalul".

Spectacolele, nu numai că au fost 
bine primite de iubitorii de teatru 
din Tokio, dar au stîrnit un astfel 
de interes, încît, în ziarele și periodi
cele din Tokio, au apărut, cu această 
ocazie, multe articole privitoare la 
teatrul romînesc.

Piesa lui Caragiale, are, în afara 
valorii ei artistice, o semnificație 
specială. La începutul lunii iulie 
1962 vor avea loc în Japonia alege
rile pentru 50% din numărul total al 
senatorilor. în cadrul alegerilor, 
principala dispută dintre partidul 
conservator și cel progresist se va 
da cu privire la faptul dacă trebuie 
sau nu revizuită Constituția. Cadrul 
politic al „Scrisorii pierdute", are 
asemănări ciudate cu cel existent în 
Japonia astăzi.

Nu mai este necesar să menționăm 
că mesajul satiric al piesei a fost în
țeles cu ușurință de iubitorii de tea
tru din Japonia. Criticile publicate în 
ziarele din Tokio au recunoscut în 
unanimitate semnificația, precum și 
valoarea literară a operei lui Ca
ragiale.

înconjurat de succesul obținut, 
teatrul Bugeiza a anunțat că în vii
tor va reprezenta piesa romînească 
la Nagoya și în alte orașe și că ac
torii vor căuta să se familiarizeze și 
mai mult cu teatrul romînesc.

Primele spectacole cu piesa romî
nească au dat rezultate importante 
pentru viitoarea înțelegere dintre 
cele două țări, pentru strîngerea re
lațiilor culturale și au trezit un viu 
interes pentru teatrul romînesc",

Shiro Suzuk!

„Prin punerea în scenă a „Scrisorii 
pierdute1* în Japonia, noi, regizori sau 
actori, am învățat multe de la Cara
giale. Am apreciat foarte mult dra
maturgia sa, în special dialogurile 
ascuțite, caracterizările pline de via
ță și tehnica realistă. Am fost de ase
menea deosebit de impresionați de 
spiritul combativ în ceea ce privește 
„despre cine rîdem" și „cum să deo
sebim prietenul de dușman".

Deoarece repertoriile noastre cu
prind atît piese străine, cît și origi
nale, jucarea piesei lui Caragiale 
ne-a îmbogățit foarte mult expe
riența.

Trăsătura cea mai caracteristică 
piesei lui Caragiale este natura sa 
larg accesibilă. Satira la adresa re
gimului din timpul său a stîrnit o 
puternică simpatie în rîndul specta
torilor japonezi, care încearcă ace
leași sentimente față de figurile de 
politicieni din propria lor țară.

Pristanda și Zoa la Tampareen Tcattcri (Finlanda)

X

„O scrisoare pierdută" (finalul actului IIIJ în interpretarea Teatrului 
Național Flamand, Anvers, — Belgia.

Prin prezentarea piesei lui Caragia
le, am putut stabili legături strînse 
cu teatrele și oamenii din Romînia*.

Masami Uriu (director de scenă)

„Deoarece se reprezenta pentru pri
ma dată o piesă romînească în Japo
nia, a fost necesar ca, împreună cu 
studiul aprofundat al „Scrisorii pier
dute" să facem cunoștință și cu isto
ria Romîniei. Am aflat astfel că țara 
dv. are o istorie complicată, spre deo
sebire de cea a Japoniei între 
1641-1854, în epoca Tokugawa, cînd 
s-a dus o politică de izolare a țării, 
închizîndu-se orice căi de comunica
re cu străinătatea, măsuri luate de 
către Tokugawa Shogoun.

în orice caz, actuala situație poli
tică prezintă multe asemănări cu cea 
a Romîniei descrisă de Caragiale în 
„Scrisoarea pierdută". •

Am făcut tot ce ne-a stat în pu
tință ca să jucăm bine această mi
nunată piesă, plină de spirit satiric.

După ce a văzut piesa, o femeie 
bătrînă, care nu obișnuia să meargă 
prea des la teatru, mi-a spus că a 
înțeles-o perfect și că a văzut multe 
asemănări cu Japonia. Am înțeles 
din cuvintele ei că o operă mare 
poate fi accesibilă oricui.

Sper că vom avea și noi In Japo. 

nia un dramaturg de seamă, de talia 
lui Caragiale, care să demaște ți să 
înfiereze corupția actualului sistem 
politic*.

Ilsuko Kotake (actriță)

„Prima impresie pe care am încer
cat-o după citirea textului „Scrisorii 
pierdute" a fost că Trabanache și Ti- 
pătescu pot fi întîlniți în orice oraș 
în Japonia.

Cînd s-a hotărît să fiu distribuit 
în rolul lui Tipătescu, m-am decis să 
reproduc pe scenă imaginea prefec
tului din ținutul meu natal.

Un prieten din același ținut cu 
mine îmi spunea : ..Rolul prefectului 
romîn pe care îl joci. îmi amintește 
de guvernatorul nostru. E un mare 
succes". Seara următoare a venit din 
nou. cu cîțiva prieteni, să mă vadă. 
Bine înțeles că aprecierile lor m-au 
încurajat.

Prin prezentarea piesei „O scrisoa
re pierdută", ne-am înarmat cu o 
puternică armă de tip „Caragiale". 
Cu această armă vom lupta pentru 
viitor*.

Sakio Nakajimo (actor)

Pentru comedienii autentici e o bucurie să-1 interpreteze pe Caragiale
MAGDA HANNIGS, actriță dramatică din Koln, R. F. Germană

Creația dramatica a Romîniei a debutat în Chile cu o capodopera universala...
RUBEN SOTOCONIL, actor, profesor la Universitatea din Chile

D-l Caragiale a vizitat cumva Japonia dupâ al doilea război mondial?
RJOHEI INADA, actor, Teatrul Bugeiza, Japonia

• ••■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*********••****••••••••••••♦♦•••••  • ••• j



I 1

I

£

SOCI ETa te a dr a m atica
Jl 01 LA 18 IANUARIE 1879

Sh \ \ Jl< A PEXIKI HIUMa<>AR\ IHESSA :

NUMERUL9
0WW4W In M

PERSOANELE
I» 8 «warm»- w>F****  ie

»•••< bria*  •.

• Iwl
Jupe*

Mr

<

■

At TH XE:'■$. ■

TiDE AI <
Î*»F

< u SPIRII*

Afiș la premiera din 18 ianuarie 1879 a comediei „O noapte furtunoasă", 
fără... numele autorului
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Socialismul înglobează în sfera sa largă de umanism toate bunurile 
culturale de preț ale trecutului. Marea cultură pe care a promovat-o orîndui- 
rea noastră democrat-populară nu a apărut dintr-o dată, indiferentă la ceea 
ce existase și îi fusese vestitor. Ea a preluat creator „cele mai bune modele, 
tradiții, rezultate ale culturii existente, din punctul de vedere al concepției 
marxiste despre lume și al condițiilor de viață și de luptă a proletariatului 
din epoca dictaturii sale" (V. I. Lenin).

Socialismul, victorios definitiv la noi în țară, a deschis poporului, anal
fabet pînă ieri, accesul spre comorile de frumusețe și de simțire înaltă ale 
marilor săi scriitori din trecut. Masele de oameni ai muncii au intrat nu 
numai în stăpînirea fabricilor, uzinelor și a pămîntului, ci și a marilor bu
nuri spirituale de care fuseseră vitregite timp de secole. Opera lui Eminescu, 
Caragiale, Creangă le-a revenit pentru că de la ele pornise. Milioanele de 
oameni, care n-au știut, pînă la Eliberare, decît socoteala pe răboj și n-au avut 
altă „literatură’ decît zodiacul și cărțile populare, au ajuns să cunoască 
momentele și teatrul lui Caragiale, cum ar fi cunoscut odinioară o doină 
ori o baladă îndrăgită. Numai revoluția culturală, aflată acum într-un' avînt 
uimitor, putea să facă din Caragiale un scriitor de valoare națională, explo- 
rîndu-i toate adîncurile, fapt care i-a permis o receptare pe toate latitu
dinile globului.

în epoca în care aparatul de stat împiedica dezvoltarea adevăratei cul
turi a poporului, cînd slujbașilor culturali ai partidelor burgheze li se con
fereau ordine de nemurire, opera lui Caragiale cădea la premieră, se juca 
prin concursul unor actori de inimă, era ferită ca de molimă de publicitate 
mai largă, ca o comedie inofensivă a unui autor lipsit de ideal, pentru că nu 
împrumutase idealul lui Petrache Carp ori al lui Mitiță Sturdza. Ea nu putea 
înflori atîta vreme cît politica culturală a burghezo-moșierimii o înăbușea, 
mai mult sau mai puțin discret, cu perfidia teoriilor estetice ori cu măsurile 
administrative tacite. Au depus vreun interes lioeralii, conservatorii și cele
lalte partide politice burgheze pentru difuzarea operei lui Caragiale ? Dim
potrivă, au preferat orice nulitate străină și au încurajat „geniul" lui I. de 
Ferz și al lui Mircea Rădulescu. Timp de o jumătate de secol, o piesă bulevar
dieră putea să fie jucată de mai multe ori decît O noapte furtunoasă și O 
scrisoare pierdută. Pentru ca opera lui Caragiale să intre în circuitul mare al 
culturii, 
Agamiță

în

trebuiau să dispară clasele care produseseră specimene de tipul lui 
Dandanache și Rică Venturiano.
lupta revoluționară de înlăturare a claselor parazitare, clasa munci-

filmul, lectura dramatizată la radio șl, în 
la televiziune au contribuit, într-o

foare a avut, în teatrul șl în schițele Iul Caragiale, un aliat. Opera, ii cart 
poporul și-a văzut oglindite propriile sentimente de ură contra politicienilor, 
apropitarilor, negustorilor și comersanților, avea nevoie de orînduirea noastră 
ca s-o repună în drepturile ei legitime. într-un fel, și ea a fost eliberată. 
Nu au trebuit sute de ani pentru a i se recunoaște clasicitatea. Prin 1930; 
Camil Petrescu scria entuziast că, peste vreo cîteva secole, privind în urmă, 
Ion Luca Caragiale va apărea, în perspectiva vremii, ca Moliere în epoca lui. 
A trebuit instaurată domnia poporului pentru ca timpul acesta sa fie scurtat 
și pentru ca opera lui Caragiale să fie așezată în rîndul marilor valori uni
versale. Trebuia, de fapt, nu un timp anume, pentru a se stabili valorile lite
rare, ci un climat social, politic și cultural, în care opera lui Caragiale să-și 
poată releva întreaga frumusețe și strălucirea deplina. Azi, Caragiale a de
venit un bun spiritual colectiv, o prezență firească în conștiința noastră. Adu
nate la un loc, tirajele cărților, numărul spectacolelor dau o cifră impresio
nantă de milioane, care, raportată la numărul populației, arată că aproape 
fiecare familie a văzut un spectacol Caragiale, sau are în casă o ediție 
Caragiale. Era nevoie nu de un „rafinament lingvistic’ ori de un anume grad 
de cultură pentru a-1 gusta pe Caragiale, ci de o dezlănțuire a conștiințelor, 
de o mișcare istorică în adîncuri, ca milioanele de oameni să poată ajunge la 
condiția de cititori și spectatori. Numai o dată cu instaurarea democrației popu
lare, teatrul și momentele lui Caragiale s-au putut impune și au putut intra pe 
circuitul marilor valori. Nu a fost vorba de o acțiune editorială imensă ș; o 
popularizare cum numai azi s-a putut face operelor clasice, ci de o aviditate de 
cultură a poporului, setea de a-și prelua moștenirea de preț pe care i-o lăsase 
trecutul. S-ar putea aminti că nu este sector al operei lui Caragiale care să 
nu fi fost scos la lumină. Un colectiv de cercetători a tipărit, într-o viziune 
critică științifică, primele trei volume dintr-o amplă ediție națională a operei 
lui Caragiale. Teatrul, cinematograful i-au interpretat comediile și momen
tele. S-au deschis case memoriale, muzee. Dar lucrul cel mai de preț este 
înțelegerea adevăratelor semnificații ale operelor lui Caragiale. Oricît s-ar fi 
publicat și serfs despre el în anii dominației burgheziei, nu era posibil, în 
afara unei analize critice marxiste, să fie dezvăluite întregul fond și bogăția 
de idei a operei sale. Interpretările estetizante dinainte încercau să-i mini
malizeze forța satirică, ocolind fondul social protestatar. Abia azi s-a putut 
înțelege adevăratul sens politic al operei lui Caragiale. L-am îndrăgit pe au
torul Scrisorii pierdute, pentru că, undeva, ne unea același ideal de luptă 
contra burghezo-moșierimii, aveam în el un tovarăș al acțiunilor noastre de 
clasă. Era firesc ca, atîta vreme cît a fost ascuns acest mesaj sănătos adresat 
poporului, opera lui Caragiale să rămînă frumusețe trunchiată. S-au văzut și 
înainte unele laturi prețioase, s-au făcut încercări de a analiza fenomenul 
artistic caragialian, dar lipseau acele elemente fără de care opera sa nu putea 
fi pe deplin și în toată profunzimea înțeleasă. Lipsea anume ideea fundamen
tală a democratismului lui Caragiale, înțelegerea patriotismului scriitorului, 
manifestat în atitudinea sa persistentă de critic social.

Opera sa e expresia cea mai concentrată, în pleiada noastră literară, a 
rezistenței și a atitudinii critice intransigente față de clasele exploatatoare. Cînd 
putea ea fi mai vie și mai actuală decît în anii de luptă revoluționară a ma
selor muncitoare pentru cucerirea puterii politice, cînd la mesajul scriitorului 
îi răspundeau chemările entuziaste ale comuniștilor.

La Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej arăta că, în etapa actuală, centrul de greutate al luptei de clasă 
s-a mutat în sectorul ideologic. In acțiunea de desăvîrșire a noilor relații so
ciale și a unei etici comuniste de viață, trebuie combătute influențele ideolo
giei burgheze, demascînd cu spirit tăios tot ce exprimă modul de viață ăl cla
selor izgonite de la putere, ceea ce constituie influență a lumii capitaliste. Ope
ra lui Caragiale ne slujește în această acțiune, ca un minunat tovarăș de luptă.

Marin Bucur

romînești. E greu de apre-Istoria publicisticii literare 
ciat în ce măsură urmașii săi întru cultivarea genului, 
un Arghezi, un Cocea și, ceva mai încoace, Geo Bog- 
za și Z. Stancu, au cunoscut pamfletele propriu-zise 
ale lui Caragiale, multe dintre ele risipite prin loile 
periodice ale vremii și adunate tîrziu de tot în volu
me. Mai probabil e că pamfletele acestea, cu excepția 
lui 1907, au rămas destul de puțin cunoscute, fapt 
care nu i-a împiedicat pe urmașii—continuatori ai 

spiritul 
come-

Scena, 
ultima, vreme, 
măsură considerabilă, la răspîndirea operei lui Cara
giale în rîndul celor mai largi mase.

Dar, acolo unde sînt mulți spectatori, sînt și mulți 
interpreți, iar aceștia devin adevărați exegeți • ai 
operei marelui scriitor și, implicit, cunoscători ăi 
acesteia, de la un capăt la altuL Iar surprizele nu în- 
tîrzie. Căci, iată, ceea ce numai puțini specialiști — 
istorici literari și filologi — știau, se transformă 
într-un lucru de tot mai mulți cunoscut : faptul că 
opera lui Caragiale nu e numai bogată în sensuri, 
artisticește complexă, ci e bogată puc și simplu. în
tinsă și multilaterală, constituită din domenii și preo
cupări variate, unele încă puțin discutate și încă mai 
puțin studiate, care,.toate, exprimă laturi vrednice de 
interes ale personalității scriitorului. In plus, laturi care 
se completează și se luminează’ reciproc. Astăzi, de 
pildă, nimeni nu se mai îndoiește că vehementul act 
de acuzare care este pamfletul 1907 — Din primăvară 
pînă-n toamnă are, pentru înțelegerea mai deplină a 
comediei lui Caragiale, o însemnătate de prim ordin. 
Sînt rînduri, sînt formulări, în această scriere, care 
sintetizează cum nu se putea mai plastic capitole în
tregi de istorie politică și socială, de istorie a 
moravurilor publice și mai puțin publice ale oligarhi
ei burghezo-moșierești „din vîrfuri pînă-n gunoaie".

Numai cunoscînd cineva inconștiența ' și cinismul 
jubilant al claselor conducătoare din Romînia, îndată 
după tragica înăbușire în sînge a răscoalelor, poate 
reconstitui în datele ei complete, pe de o parte sta
rea de spirit caragialiană, care a prezidat la odrăslirea 
„veselei" lumi din O scrisoare pierdută, iar, pe de 
altă parte, însăși psihologia acestei lumi din perioada 
ei de huzur netulburat. Ne-o spune, în termeni 
echivoc, fragmentul următor :

„Cum i-a venit sufletul la- Ioc, oligarhia și-a luat 
iar bunele clasice năravuri ! a început iar jocu-i 
mal de cacialmale între fracțiuni, grupuri și grupu- 
șoare și în sinul acestora, ca în frumoasele senine 
zile de pace... Șoapte și intrigi de culise; sfori și 
sforicele, cît mai subțiri dacă trebuiesc, cît mai groa
se dacă merg ; emulație de subtile er.goterii bizantine 
pe față; concurs de pișicherlîcuri pe la spate; adevă
rul curat, strecurat la ureche'cu acele clipeli din ochi 
și cu acel tremur, de buze, caracteristice minciunii ; 
minciuna rostită tare în vileag cu glaciala neșovăire, 
pecetea sfîntului adevăr..."

Fragmentul reprodus ne ajută să înțelegem totodată 
că, dacă obiectul satirei caragialiene este unul, unghiu
rile pentru surprinderea lui sînt cel puțin trei, auto
rul dramatic și prozatorul dovedindu-se și un exce
lent pamfletar. în privința aceasta,1907, departe de a 
fi un exponent izolat și întîmplător al genului în 
cadrul creației lui Caragiale, este, dimpotrivă, punc
tul terminus al unei îndelungate și extrem de intere
sante evoluții. Caragiale—pamfletar reprezintă, în 
fond, o postură fundamentală, specifică, a expresiei 
caragialiene și , prin aceasta, un capitol aparte din

de senin. Iată-1 cu ce bravură încalecă milionul !“ 
(Toxin și toxice); „Timpuri clasice ! Cînd un adevă
rat liberal umbla cu pălărie de paie și cu pantaloni 
de dril la Crăciun și nu răcea fiindcă-1 
principiile ; 
cu lapte la 
prezentație 
unde trona 
teți !“ (Energie și sațiu); pentru liberali „aparatul și 
funcțiunile statului sînt niște iesle care trebuiesc să 
aibă o anumită înălțime și lărgime de gratii, ca să 
poată să ajungă orice partizan cu capul în ele" (Ce
rințe absurde).

Am dat numai cîteva mostre din pamfletele ace
stea, pentru a introduce pe cititor, cît de cit, în genul 
de ironie practicat de Caragiale. N-o întîlnim nici in 
comedii, nici în „momente". De fapt, mai atent pri
vind lucrurile, avem de-a face cu definiții și genera
lizări satirice, de o mare forță sintetică, ale unor 
situații fundamentale întîlnite atît în comedii, cît și 
în „momente". Capodopera genului e, fără îndoială, 
Caradăle și budalăle, zdrobitor „studiu fiziologic" al 
celor două mari varietăți care alcătuiau partidul 
liberal : pe de o parte, eminențele din umbră, adă
postite de preferință în preajma safe-urilor, pe de 
altă parte, trupa în subordine, cu șefii și subșefii ei. 
prea fericiți cînd pot trece în ochii naivilor drept 
figuri marcante ale „marelui partid". «Dar ia în
treabă și p-o caradă să-ți spuie cum stă politica... 
Iți răspunde dulceag : „Da de unde să știu eu 7 Ce 
pot să știu eu ?... Eu sînt o biată budală în partid !“>' 
Bineînțeles, Caragiale nu pierde prilejul de a stabili 
adevăratul criteriu de diferențiere : „ziafetul", îm
părțirea „de locuri și de bucățele" cu prilejul venirii 
la putere : „Din marea gîscă friptă... caradâlele de
gustă pe tăcute pulpele, pieptul și ficatul ; nevoiașii 
corci ciugulesc discret carnea rămasă pe coșul piep
tului ; iar budalălele clefăiesc și sug cu entuziasm 
căpățîna și ciocul, cotoarele și labele, mîzgălite prin 
sos de Patrie, libertate, egalitate și jos ciocoii!“

Lăsăm cititorului plăcerea ca, folosindu-se de cla
sificarea de mai sus, să stabilească locul ierarhic și 
greutatea politică reală a zecilor de „persoane în
semnate" din marea comedie caragialiană. Cu acest 
adaos și cu precizarea că o cu totul amănunțită ierar
hizare a netrebniciei și a răspunderilor, de astă dată 
nu numai ale unui singur partid, ci ale unei clase 
întregi, a întreprins Caragiale în pamfletul, de atîtea 
ori amintit, 1907 — Din primăvară pînă-n toamnă. Ma
nifest al convingerilor celor mai grave ale lui Cara
giale, exprimate într-un moment de grea cumpănă 
pentru poporul nostru, această scriere — sub semnul 
căreia am început aceste rînduri — este și încoro
narea activității sale patriotice de publicist lucid și 
incisiv, în atîtea privințe deschizător de drumuri.

Cornel Regman

încălzeau 
cînd liberalul meu se sătura cu o cafea 
Fialcovsky, căci acolo era adevărata re- 

națională, iar nu în Dealul Mitropoliei, 
Reacțiunea — timpuri clasice, unde sîn-

genului să se împărtășească din plin din 
pamfletar caragialian, care animă deopotrivă 
diile și „momentele".

Pentru mai buna înțelegere a celor spuse, o 
care și o ierarhizare a pamfletelor lui Caragiale se 
impune a fi schițată. Multe dintre ele au fost publi
cate în revistele umoristice ale epocii și, îndeosebi, 
în paginile „Moftului romîn" ; trebuie să precizăm 
că acestea nu sînt și cele mai reprezentative; Umorul 
scriitorului a atins culmi prea înalte în „Momente" 
— adevăratele sale pamflete în linie anecdotică — 
pentru ca ceea ce a rămas necheltuit din acest lot 
să găsească forme și căi de afirmare inedite la fel 
de ingenioase. Realitatea e că pamflete ca înfioră
toarea și îngrozitoarea și oribila dramă din Strada 
Uranus, Imaginație, stil și clistir, Educațiunea senti
mentală la vite, Trădarea romînismului! Triumful 
străinismului! ! Consumatum est!!!, precum și unele 
ca Romînii verzi sau portretele de Moftangii, fie că 
nu ies din limitele parodiei (spirituala și irezistibila, 
e adevărat), fie că, atunci cînd o fac, nu depășesc 
totuși cadrul și specificul „momentelor". Pentru ca 
pamfletul lui Caragiale să fie de la început altceva, 
el trebuie să se organizeze pe un alt pivot decît rîsul. 
„Nimic nu arde pe ticăloși mai mult ca rîsul" scrisese 
undeva Caragiale, iar în această formulare se cuprin
de întreg sensul operei sale de comediograf. Si totuși... 
Poate că superlativul rîsului, în cazul lui Caragiale, 
e sarcasmul, batjocura rece, precisă și tăioasă ca un 
bisturiu. Numai în șcesț caz, desigur, pamileteie la 
care ne referim (O lich’.a, Caradăle și budalăle, Monu
mentul lui
Rărunchii 
nînd 
novați 
milie 
climat 
de sensibilă, Incit 
ceva din furtunile 
a ajuns să răzbată 
locul romanticei dezlănțuiri de indignare îl ia violen
ta lucidă, ironia, exploatînd grotescul, formula orală 
nimicitoare. Ținta atacurilor e, ca și la Eminescu, 
liberalismul, ciocoismul și, în esență, politica de pro- 
copseală și de interminabile cacialmale ale celor ce 
se socoteau „continuatorii patrioților vizionari de 
odinioară" și nu erau în realitate decît beneficiarii 
trădării profitabile din noaptea de 11 februarie 1866 :

„Iată-1 pe mititelul veninos și ridicol, care se zbătea 
ieri în noroi, cît e de mare acuma, cît e de arătos șl

clasifi-

fără

nor-

cu 
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a 
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IN CORESPONDENȚA

LUI CARAGIALE

sentimente sînt animat față de actuaia lor formă de

ilinStancu Al Hanța

nu nu
ll scria 
aceasta

mamelucărimea mă va huidui în unison, poate să am 
mulțimea lumii cinstite, inteligente și dezinteresate să

simpla bănuială instinctivă că n-aș fi a_- 
sacrei noastre Constituțiuni. De ce adică

împotriva țăranilor. Extinderea mișcărilor țărănești, dar

Critica literară marxist-leninistă a stabilit, pe 
baza cercetării științifice a operei lui Caragiale 
și a documentelor, în special a corespondenței 
sale, că marele scriitor a fost foarte aproape de 
mișcarea muncitorească, unele fronturi de luptă 
fiind identice. O tematică adesea comună cu a- 
ceea a periodicelor muncitorești aborda Cara
giale nu numai la „Moftul romîn" — cînd s-a 
apropiat cel mai mult de ideile de luptă ale cla
sei muncitoare, — ci în întreaga sa operă. Atacu
rile de tinerețe, de la Ghimpele, împotriva juni
miștilor, excelent concentrate în Cronica fantas
tică, se înscriu pe linia luptei ideologice a Con
temporanului.

Un asemenea atac masiv și frontal împotriva 
societății vremii lui îl va dezlănțui Caragiale 
în pamfletul 1907 — din primăvară pînă-n 
toamnă. E semnificativ faptul că Romînia mun
citoare publică fragmente din acest adevărat 
pandant al Scrisorii pierdute sub titlul: Cara
giale revoluționar.

Singurele publicații care luptau împotriva na
ționalismului de orice nuanța și care au dus 
campanii răsunătoare în această direcție au fost 
cele muncitorești. Caragiale, deși a lucrat o vre
me în redacția Timpului’ unde erau în floare 
diversiunile naționaliste, a fost întotdeauna un 
adversar de neîmpăcat al încercărilor de a ex
plica toate relele prin acțiunea „străinilor". Apo
geul atitudinii sale antinaționaliste îl constituie 
schița Romînii verzi, in care relevă esența de 
clasă a naționalismului.

Vorbindu-se despre Caragiale și mișcarea mun
citorească s-a subliniat, mai ales, apropierea ma
relui scriitor, într-un moment sau altul al vieții 
sale, de lupta clasei muncitoare. Nu s-a subliniat, 
însă, îndeajuns, influența pe care opera lui Cara
giale a exercitat-o asupra muncitorimii. Singura 
clasă care a recunoscut de la început, fără re
zerve, opera marelui scriitor a fost clasa mun
citoare. Cine e familiarizat cu presa socialistă a 
vremii își dă seama de circulația operei lui Ca
ragiale în cluburile muncitorești, printre criticii 
și literații alăturați luptei clasei muncitoare. O- 
pera lui Caragiale mergea la inima muncitoru
lui, pentru că ea își batea joc de cei ce-l ex
ploatau și-l umileau. Se știe cît de mult prețuia 
C, Dobrogeanu-Gherea opera lui Caragiale pe 
care, într-o scrisoare, îl numește „cel mai bun 
prieten" al său. In corespondența sa cu Gherea, 
scriitorul își manifestă respectul față de convin
gerile socialiste ale criticului, combătînd — un 
lucru foarte important, — doar laturile oportu
niste ale concepției lui, tendința acestuia de a 
rezolva totul pe căi „costicuționale".

Greșeau cei care credeau că I. L. Caragiale nu 
participa afectiv la evenimentele revoluționare 
ale vremii sale, din țară și de peste hotare. In 
unele scrisori către Gherea, Caragiale se interesa 
atent de evenimentele din 1905 din Rusia, de- 
clarîndu-se împotriva autocrației țariste. In a- 
ceeași ordine de idei, se opunea binecunoscutu
lui manifest al lui Tolstoi (scriitor pe care, de 
altfel, îl prețuia), adresat tarului în timpul revo
luției și în care se propuneau unele paleative ce 
ar fi potolit, prin înșelare, avîntul revoluționar 
al maselor. Interesul pentru evenimentele din 
Rusia anilor 1905—1907 anticipează poziția scrii
torului în timpul răscoalei din 1907 din țara 
noastră.

Caragiale a vrut să fie și un „istoric, 
mai un simplu comediante" — așa cum 
doctorului A. Urechia — și calitatea 
• apreciat-o clasa muncitoare

I I I

I I I

Brătianu, Toxin și toxice, Energie si sațiu, 
națiunii, 
severul

1907)
Tisului 

distanța

Dim. A. Sturdza etc., culmi- 
rechizitoriu al făptașilor vi- 

pot fi încadrate în vasta fa- 
caragialian. Modificarea de 

de la comedii la pamflete e atît 
trebuie să presupunem că măcar 
de piscuri ale satirei eminesciene 
pînă aici. Cu singura deosebire că

Uriașa personalitate a lui I. L. Caragiale. participarea sa afectivă 
și declarată la durerile și frămîntările țării, concepțiile sale înaintate 
despre artă și societate, ca și adversitatea față de regimul oligarhic 
al mostruoasei coaliții, nu pot fi pe deplin cunoscute și înțelese fără 
o parcurgere a „Corespondenței" sale.

Cu toate că din perioada tinereții nu ni s-a păstrat nici o scrisoare, 
corespondența sa, purtată ani îndelungați cu diverse personalități ale 
timpului —, vechi prieteni ai scriitorului (C. Dobrogeanu-Gherea, 
Paul Zarifopol, Petre Th. Missir, Barbu Delavrancea etc.) dezvă
luie un artist chinuit de întrebări, un adversar neîmpăcat al regimu
lui corupt burghezo-moșieresc, și, mai ales, un scriitor-cetățean, preo
cupat permanent de căutarea unor căi de ieșire din impasul în care 
se zbatea Romînia vremii.

Idealul social al lui Caragiale era și în „corespondență", o lume 
lipsită de „Caradăle" și „Budalăle", de lichelism politic și vînzare de 
conștiințe, o societate în care să nu mai troneze „banda de_ haiduci 
și arhiduci, cetele de canalii polițienești și soldățești și de gîzi, fiare 
nesățioase de crime și sîngiuri".

Scriitorul nutrește cu fermitate certitudinea că „a luat apă" co
rabia liberalismului burghez, că în lupta socială nu mai este posi
bilă „împăcarea caprei cu varza", opinînd — într-o scrisoare către C. 
Dobrogeaunu-Gherea — pentru dărîmarea prin forță a tiraniei.

Fariseismul politic, atitudinile duplicitare, lipsa de opinie îl 
dezgustau. Pentru scriitor nu există o crimă mai mare decît aceea 
a înșelării opiniei publice, a utilizării speranțelor celor mulți ca o 
trambulină a arivismului și a afacerismului politic.

Simpatia scriitorului pentru Gherea și ideile sale, înțelegerea o- 
piniilor socialiste, dar totodată condamnarea oportunismului, a spe
ranței deșarte în legalitatea burgheză, le concretiza Caragiale, în 
1905, cînd mărturisea . „Dacă glumesc cîteodată, crez că-nțelegi că 
nu glumesc asupra credinței, ci asupra falșilor credincioși, a căror 
carieră ți-am proorocit-o (a generoșilor n.n.). Ai înțeles, sper, cîtă 
dreptate am avut cînd ți-am spus odată-n glumă că tu ai făcut în 
Romînia mulți socialiști și n-ai putut păstra niciunul: și singur pe 
mine nu m-ai putut face socialist șl eu singur ți-am rămas și-ți voi 
rămîne..." (Scrisoare către C. Dobrogeanu-Gherea).

In evenimentele anului 1907, Caragiale vedea nu un fenomen tre
cător, „urmarea vreunei personale greșeli sau răutăți" ci „...fali
mentul unei întregi sisteme...", începutul unui ... dezastru mare",
„dezastru incalculabil".

în 1907, la 26 martie, Caragiale îl anunță pe Missir că „știe ce 
se petrece în țară" și-și exprimă îndoiala că liberalii și conservato
rii vor putea redresa situația: „...cunosc și capacitatea politică a celor 
dinții, și patriotismul celor din urmă". Cu o ironie mușcătoare, scri-

torului seism. Glasulitorul manifesta falsa îngrijorare că „Prea grațiosul nostru suveran 
are să facă apel iar la patriotismul, la devotamentul pentru Coroană 
al Junimiștilor" și, deși nu-i crede în stare, îl avertizează pe Missir, 
că   dacă cumva vă păcălește și de data asta și nu mi-1 strîngeți 
bine cot la cot (cu astfel de tip de lâcheur nici o precauție nu-i de 
prisos), apoi cu drept cuvînt veți rămînea în Istorie celebri, ca gogo
mani și Șeful, nu ca nebunul regelui cum se zicea odinioară, ci ca 
prostul Regelui (rog discreție)".

Marele scriitor condamna totodată, cu indignare, încercările uno
ra dintre politicienii timpului (P. P. Carp ș.a.)_ de a înăbuși răscoa
lele țărănești prin intermediul intervenției străine și înfiera fanfa
ronada regelui care se lăuda „că la extremă primejdie, a putut dis
pune de, nici mai mult, nici mai puțin, de o armată de_140 000 de 
oameni" împotriva țăranilor. Extinderea mișcărilor țărănești, dar 
mai ales alăturarea în unele părți ale țării a muncitorilor feroviari 
acestora, îi trezeau lui Caragiale un interes deosebit. „Să nu uit a-ți 
spune — scrie el lui Paul Zarifopol — că la atelierele din Pașcani- 
C.F.R. s-au arestat 12 maeștri socialiști, cum se pretinde turburători, 
care ar fi ajutat la răscoală și ar fi înlocuit într-o sală de adunare 
portretele familiei regale cu ale lui Marx, Engels, Lasalle etc.".

Toate acestea mărturisesc faptul că, deși departe de patrie, ini
ma lui Caragiale continua să bată alături de cea a poporului său.

Cerea mereu vești prietenilor, îi consulta în legătură cu opiniile 
expuse în lucrarea „1907 — Din primăvară pînă în toamnă" și își 
exprima convingerea că „nu se mai poate trăi așa", nu mai e posi
bil ca o mină de demagogi și parveniți să continue a „amăgi, umili, 
batjocori, tortura și teroriza o lume întreagă".

In mișcările țărănești, în manifestările muncitorești, ca și în creș
terea opoziției întregii țări față de politica teroristă și demagogică 
a sistemului de stat, Caragiale vedea semnele prevestitoare ale vii-

scriitorului, cu luciditate și deplină înțelegere 
a destinelor istoriei, făcîndu-se expresia năzuințelor țării, reclama 
„abolirea alcătuirii politice de uzurpare (...) și intrarea întregii țari 
în stăpînirea dreptului ei întreg de a hotărî asupra avutului și onoarli 
ei, asupra soartei și destinelor ei...“.

Dușman al conformismului, Caragiale înfiera nepăsarea, dezin
teresul față de contemporaneitate. Adversar al politicianismului ve
ros, inamic declarat al orînduirii clădite pe lux și trîndăvie, scriito
rul era'părtaș al suferințelor și năzuințelor celor mulți.

„Viața banală a mea, a voastră, a tuturor Romînilor, iată ce ma 
interesează, iată ce-mi atrage irezistibil atenția".

La 2 noiembrie 1907, într-o scrisoare către Dr. A. Urechia își 
definea activitatea, ideile sale de scriitor cetățean:

„...Intrarea în viața publică mi-a fost pînă acum închisă de bo
ierii și ciocoii noștri, pe 
mântui destul de fidel al ------  -------- . .
astăzi, la bătrînețe, să nu fiu leal, să nu le dau dreptate oamenilor, 
arătînd de ce 
stat ?

....Și, deși 
norocul ca în 
găsesc cîteva aprobări care să mă răsplătească cu prisos de necazu
rile îndelungatei mele proscripțiuni".

Previziunile scriitorului aveau să găsească o împlinire deplină. 
Atitudinea sa a căpătat, pe lîngă adeziunea oamenilor simpli și a min
ților luminate de ideile înaintate ale contemporaneității, prețuirea cea 
mai înaltă, a posterității.



Caragiale in arta plasticădejde al lui Caragiale, anume pe Vlahuță. Simpla răsfoire a 
corespondenței dintre cei doi scriitori este pe deplin edifica
toare. După cum lui Gherea i se adresa cu „Frate Costică", lui 
Delavrancea cu „Frate Barbule" sau „vere", lui Vlahuță îi zice 
„Frate Alecule". Se știe că cei doi scriitori, proiectaseră, în 
Universul din 1890, o corespondență publică cu temele Politică 
și literatură și Morală și educație, din care însă a apărut nu
mai o parte. Este foarte adevărat că structura de scriitor a lui 
Caragiale diferea, se opunea chiar, atît celei a lui Vlahuță cît 
și celei a lui Delavrancea. In timp ce facultatea esențială a 
geniului lui Caragiale o constituie inteligența, din care provine 
luciditatea maximă, ducînd la un riguros autocontrol, Vlahuță 
este un sentimental incorigibil, iar Delavrancea un retoric 
înainte de orice. Aceste diferențe de structură au creat, de 
altfel, în unele momente, și mici neînțelegeri. La apariția ro
manului Dan, Caragiale, în opoziție cu aproape întreaga opinie 
publică, a contestat cărții orice merite, iritat de dulcegăriile 
sentimentale și de subiectivismul autorului, și astăzi trebuie 
să recunoaștem că dreptatea era, pe de-a întregul, de partea 
lui Caragiale. Tot atît de nefavorabil a primit Caragiale si 
Sultănica lui Delavrancea, al cărei caracter cam idilic precum 
și balastul stilistic le-a parodiat în Smărăndița. Supărările au 
fost, trecătoare însă și prietenia s-a reluat. In epoca berlineză 
Caragiale a avut un excelent prieten în criticul Paul Zarifopol, 
ginerele lui Gherea, om de rafinată cultură, cu care discuta 
mai ales probleme de muzică. Pasiunea lui Cara^ale nen. ■*>  
această artă și adorația lui Beethoven, în special, îi reunea pe 
cei doi în discuții prelungite, în care subtilitatea observațiilor 
lui Caragiale uimea pe un cunoscător de talia l”i
Nu putem, desigur, omite, din rîndul apropiaților lui Caragiale, 
pe Coșbuc, cu care a scos revista Vatra, în 1894; pe Anton 
Bacalbașa, merituosul publicist socialist, cu care Caragiale 
scotea, în 1893, prima serie a Moftului romîn; pe Iacob 
Negruzzi, (cu care scrie libretul la opera bufă Hatmanul Baltag), 
singurul susținător al Teatrului lui Caragiale, propus în 1891. 
Ia premiul „Eliade Rădulescu" al Academiei Romîne; pe Horia 
Petra-Petrescu, publicist ardelean, autor al primei monografii 
despre Caragiale. Ca om de teatru, Caragiale a avut bune pă
reri despre Al. Davilla, pentru a cărui 
1909, instantaneul începem !

După cum era de așteptat, Caragiale 
uneori cu scriitori notorii, cum au fost 
donski. Cu primul s-a ciocnit la o a doua reprezentări 
furtunoase, după ce Ghica, directorul Teatrului Național, i-a 
ciuntit piesa. Cu Macedonski disputa a fost mult mai îndelun
gată, întrucît aici intrau în joc concepții diferite cu privire la 
artă. Caragiale a debutat, ca publicist, prin atacuri vehemente 
la adresa poeziei simbolisto-instrumentaliste, propagată, cu în
verșunare, de Macedonski. La rîndul său, acesta s-a răzbunat 
prin mijloace care nu-1 onorează, mergînd pînă la a regiza, 
din Umbră, acuzația de plagiat, care a fost dată publicității în 
Revista literară pe care o conducea. Pînă la urmă, însă, cei doi 
scriitori s-au stimat reciproc și următoarele cuvinte ale lui Ma
cedonski, scrise la moartea lui Caragiale, valorează mai mult 
decît toate inimicițiile anterioare: „Ne loveam adesea, pen
tru că ne iubeam mult. Pierd în el un rar prieten și țara un 
uriaș al condeiului. Scrierile lui vor rămîne o veșnică podoabă 
a literaturii noastre. Caragiale a respectat limba, așa cum se 
face de mulți, și stilul său este cu desăvîrșire admirabil".

Reconstituind, în linii generale, relațiile lui Caragiale cu 
scriitorii vremii, ajungem, inevitabil, la concluzia unei solida
rități de breaslă, a unei prețuiri reciproce, pornită din dragostea 
pentru arta adevărată. Această solidaritate a scriitorilor era, în 
același timp, o reacție la obtuzitatea lumii burgheze, incapabilă 
de a se ridica pe treptele

vremii sale

culturii și sensibilității.

MareeaPompiliulavrancea, nu putem să nu amintim

însă, 
con-

In

companie a scris. în

a avut și conflicte, 
Ion Ghica sau Mace- 

a . opții

și scriitorii
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lui Caragiale

De vorbă cu artistul emerit Niky Atanasiu

Litera*

Concepția

CARAGIALE

de artist nu e sta- 
seamănă cu fotogra-

transmite — nu poate exista artă : „Sunete,

expresia 
expresia 

în-

fiecare spectacol, susții un dialog tainic al 
personajul interpretat -■ viața, ideile, senti-

despre artă a lui

Bust executat în 1911, la Berlin, de MARTHA VON WITZLEBEN, donat Muzeului 
turii Romine de Ecaterina Caragiale- Logadi.

și actorii

Autorul Scrisorii pierdute și al Momentelor a fost o fire 
comunicativă, interesată de tot ce se petrece în jur, receptivă 

i manifestările de amiciție. Disprețuind morga aristocratică și, 
ii, același timp, nefiind un interiorizat, Caragiale a rămas în 
amintirea contemporanilor ca o expresie a vervei și vioiciunii 
spirituale. Replicile și intervențiile sale erau întotdeauna gustate 
pentru ascuțimea, originalitatea și profunzimea lor și, dacă scrii
torul romîn ar fi avut un Eckerman care să i le înregistreze, 
opera sa ar fi crescut cu cîteva tomuri. Căci, așa cum remarca 
pe drept unul din comentatorii săi, Șerban Cioculescu, Caragiale 
ar fi putut spune, ca și Oscar Wilde, că și-a pus geniul în viață 
și numai talentul în operă. Respins de două ori de la premiile 
academice, învinuit, cu obrăznicie, de plagiat, nevoit să-și 
cîștige existența prin concesionări de birturi, înlăturat dintr-o 
murată muncă de funcționar, pentru „economii bugetare**,  acu
zat de „imoralitate" și „antipatriotism**,  constrîns, în cele din 
urmă, să-și găsească refugiu în afara hotarelor patriei — un 
asemenea scriitor nu făcea de loc excepție de la soarta gene
rală la care erau supuși artiștii în societatea burghezo-moșie- 
rească.

Etichetat adeseori drept cinic, Caragiale a fost,
extrem de sensibil la soarta tragică a unora dintre 
frații săi, în care a văzut, de fapt, tovarăși de suferință. ..... 
ceastă ordine de idei, merită a fi neapărat citată atitudinea lui 
Jaragiale față de marele său prieten, Mihail Eminescu. Intre 

cei doi scriitori s-a stabilit, cum se știe, una din cele mai fru
moase prietenii, încă din tinerețe. Ciudată coincidență, între 
1868—1870 cînd Eminescu era sufleur și copist la Teatrul Na
țional din București, Caragiale era elev la Școala de rmmfen 
și declamație a aceluiași teatru, pentru ca, între 1871—72, să 
îndeplinească munca pe care o făcuse prietenul său, mai vir; 
cu doi ani. în 1870, Caragiale era copist la Tribunalul din Pra
hova, îndeplinind aceleași treburi ingrate pe care prietenul său 
le cunoscuse cu cinci ani înainte, la Tribunalul din Botoșani. 
Coincidența merge și mai tîrziu, cînd amîndoi scriitorii au pro
fesat în învățămînt și au fost revizori școlari. Prietenul lor 
comun, Slavici, cu vorba-i măsurată și cu temeinicia ce-1 ca
racteriza, ne asigură că cei doi au fost prieteni „în sensul cel 
mai deplin al cuvîntului", că ei erau „nedespărțiți și mereu do
ritori de a se lumina unu] pe altul". (Amintiri). In epoca de la 
Timpul, cînd între Eminescu, Caragiale și Slavici erau inerente 
legături profesionale, cei trei fiind principalii redactori ai zia
rului, s-a cimentat și o puternică legătură sufletească, un sen
timent de solidaritate. Această legătură sufletească pornea, în 
primul rînd, de la o caldă prețuire reciprocă. Poate nicăieri în 
presa vremii nu s-au exprimat, la moartea lui Eminescu, cu
vinte mai mișcătoare ca în necrologul lui Caragiale: „Generații 
întregi or să sue cu pompă dealul care duce la Șerban Vodă, 
după ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme, și o bucată din 
care să scoți un alt Eminescu, nu se va mai găsi poate". Nimeni 
n-a făcut o prezentare mai exactă a omului Eminescu, în toată 
frumusețea ființei sale (In Nirvana). încă înainte de tragedia 
care l-a impresionat profund, Caragiale a exprimat păreri de o 
intuiție uimitoare cu privire la valoarea lui Eminescu, pe care-1 
considera, în ciuda criticii oficiale, o culme de neatins. Șerban

Cioculescu, în Viața lui Caragiale (1940), ne oferă un fapt de 
istorie literară cu totul semnificativ: la o ședință a Junimii 
din martie 1884, cînd citise Alecsandri, și un admirator găsește 
că asemenea versuri n-au ieșit încă din pana unui scriitor ro
mîn, Caragiale, cu franchețea ce-1 caracteriza, proclamă supe
rioritatea absolută a lui Eminescu, ceea ce evident că a con
stituit un act temerar (Este, în același timp, demn de semnalat 
și faptul că, în aceeași vreme, într-o simplă însemnare pe un 
manual, alt prieten al lui Eminescu, Ion Creangă, numea pe 
creatorul Luceafărului „cel mai mare poet al romînilor" ceea 
ce demonstrează că intuiția artiștilor e superioară adesea celei 
a criticilor). Se știe de asemenea că, în 1883, aflînd de îmbol
năvirea lui Eminescu, „cinicul" Caragiale „începu să plîngă" 
(dintr-o însemnare zilnică a lui Maiorescu). Aurorul Iser. rii 
pierdute este primul care, după moartea poetului, în articolul 
Ironie, dezvăluie condițiile mizere de viață ale lui Eminescu, sati- 
rizînd teoretizările sofistice cu privire la firea impersonală a 
poetului sau la indiferența sa în privința condițiilor materiale : 
„Sărăcia lui nu este o legendă : a fost o nenorocită realitate 
și ea îl afecta foarte. Ce Dumnezeu ! doar n-a trăit omul acesta 
acum cîteva veacuri, ca să ne permitem, cu atîta ușurință, a băsni 
despre trista lui viață ; a trăit pînă măi eri, aci, cu noi, cu 
mine, zi cu zi, ani întregi. Pe cine vrem noi să amăgim?" „Emi
nescu scrîșnea de lipsă" precizează Caragiale și responsabili
tatea cade asupra celor care escamotează acest adevăr. Artico
lul Două note este o virulentă demascare a celor care inter- 
veneau în mod arbitrar în textul poeziilor eminesciene spre 
a-i ameliora violența satirei. Omul „fără inimă și cu spiritul 
îngust" „care nu poate avea nici o ridicare de suflet pe de
asupra egoismului strimt" nu e altul decît Titu Maiorr,”cu. N’i 
este de loc exclus ca ostilitatea față de Maiorescu, de după 
1892, să fie, indirect, și rezultatul apropierii Iții Caragiale de 
C. Dobrogeanu-Gherea a cărui autoritate, ca om de litere și 
militant socialist, devenise aproape unanim recunoscută. Prie
tenia dintre Caragiale și Gherea a constituit, pentru fiecare, un 
prilej de desfătări intelectuale și artistice. Cu calitățile de suflet 
rămase proverbiale, Gherea a ajutat, la nevoie, pe Caragiale. 
Ajutorul cel mai prețios a constat, desigur, în analiza atentă, 
plină de înțelegere și dragoste profundă, a operei lui Caragiale. 
Unele studii (O făclie de Paști, Năpasta, Caragiale fluierat) 
sînt o apărare a marelui scriitor de atacurile unor adversari 
obtuzi și răuvoitori. Și Caragiale, necruțătorul critic al mora
vurilor și anomaliilor din societatea burghează. a avut destui 
adversari. Unul din ei, C. Al. Ionescu (Caion), publicist mediocru, 
a vrut să-l compromită, acuzîndu-I de plagiat. In acest moment 
se manifestă însă, în toată plenitudinea ei, dragostea și priete
nia care l-au legat pe Caragiale de un alt scriitor notoriu al 
vremii, Barbu Ștefănescu-Delavrancea. Pledoaria lui Delavran
cea în procesul Caion este una din cele mai elocvente mărturii 
ale solidarității breslei scriitoricești în acea epocă și un docu
ment convingător al prețuirii de care se bucura marele scriitor, 
constituind, în același timp, o gravă acuzare pentru regimul 
care a lăsat, în cele din urmă, nepedepsit, un sfruntat calom
niator. Menționînd legăturile sufletești dintre Caragiale și De

alt prieten de nă-

BENEDICT GANESCU : Stu
dii pentru personaje caragia- 

liene.

Cu fiecare actor, în 
cărui obiect este însuși 
mentele și atitudinea lui. Cînd actorul se află pe scenă, discu/i cu el 
nestingherit, îl aprobi sau îl dezaprobi, te cerți chiar. (Și numai con- 
știința că acest colocviu a fost rodnic îți dă sentimentul de a ti re
cepționat pe deplin mesajul artistic.) Dar cînd actorul se află în fața 
ta, îneîntat de a-(i răspunde la întrebări, te încearcă sentimentul stra
niu că nu vei putea să desparți imaginea reală a artistului de imaai- 
ginile fictive ale personajelor, concurînd, însă, atît de puternic reali
tatea, — și te vei încurca jalnic, vei comite nu știu ce gafă, adresîn- 
du-i-te, bunăoară, cu „onorabile" sau „stimabile"...

Din fericire, Niky Atanasiu e un exceptional regizor al discuțiilor 
libere și pasionante, — iar cînd vorbește de Caragiale e de-a dreptul 
pătimaș — vindeeîndu-te pe neobservate de penibilul și, vai, greu 
evitabilul trac. Introducerea în atmosferă nu o face, așadar, cej care 
notează aceste rînduri, ci însuși intervievatul. De aceea și tirul între- 
burilor va alia un obiectiv pregătit să riposteze prompt.

— Este Caragiale un scriitor universal ?
— Cred că întrebarea dumitale e retorică, deoarece, dacă înțeleg 

bine, ea implică și răspunsul. Că marele Caragiale al nostru este și 
al lumii o dovedește succesul colosal obținut pe cele mai diferite 
scene, în cele mai diferite țări. Spectatorii din întreaga lume 
au recunoscut în personajele caragiaiiene pe actualii politicieni bur
ghezi și au aplaudat cu entuziasm satira usturătoare a dramaturgului. 
Universalitatea operei Iui Caragiale decurge, deci, în primul rînd, din 
actualitatea ei.

Dar Caragiale nu a fost doar un critic înverșunat al burghezo- 
moșierimii, ci și un pasionat iubitor al poporului, de pe ale cărui 
poziții și-a desfășurat Verva satirică îndreptată împotriva claselor do
minante, a paraziților și moftangiilor. Prin urmare, caracterul popu
lar este un alt element care determină universalitatea operei sale.

Caragiale a fost și rămîne un maestru al comediei și schiței, un 
creator excepțional de tipuri literare. Nici o virgulă nu e întîmplă- 
toare în opera lui, totul țintind o cît mai desăvîrșită exprimare a sen
surilor. Actul I din „D ale'Carnavalului" este un model de construc
ție dramatică. D<î la Caragiale au învățat și vor mai învăța să scrie 
multe generații. înalta măiestrie artistică e, în sfîrșit, un al treilea 
element care stă Ia baza universalității lui Caragiale.

— Ce e nou în actuala interpretare scenică a dramaturgiei lui 
Caragiale ?

— Pe această temă s-ar putea vorbi foarte mult. Niciodată, pînă 
în anii noștri, nu s-a efectuat o valorificare deplină, științifică a tex
tului caragialian. Pe Caragiale nu-1 poți înțelege în totalitatea valo
rilor Iui, fără o documentare aprofundată asupra epocii social-istorice 
descrise. Acum, învățătura marxist-leninistă ne călăuzește în opera 
de reconsiderare a moștenirii culturale,întreaga interpretare contem
porană a lui Caragiale situîndu-se într-o lumină nouă, științifică, pe 
care o datorăm ideologiei noastre comuniste. Noi înțelegem acum cu 
exactitate care e sensul satirei Iui Caragiale și poziția de ne care ea 
se exercită. De aceea vom satiriza, prin personajele lui Caragiale, o 
întreagă stare de lucruri din Romînia burghezo-moșierească, așa cum 
a dorit însuși mai’zle autor, și vom exprima în această satiră punctul 

vedere sănătos al poporului.
— Ce personaje caragiaiiene ați interpretat ?
— Pe Caragiale îl slujesc de 37 de ani cu toată dăruirea 

cu toată nasiunea artistică. Am jucat cîte două personaje diferite 
aceeași comedie. Am debutat în „Scrisoarea pierdută'1 ca figurant. 

L-am interpretat pe Cațavencu și apoi pe Tipătescu, pentru ca, în anii 
noștri, să revin la rolul lui Cafavencu. La producția de conservator 
l-am jucat pe Rică Venturiano, iar după 23 August 1944, pe Chiriac. 
In vechiul teatru am interpretat rolul lui lordache, iar la reluai'ea 
comediei „D-ale Carnavalului" am jucat în rolul lui Nae Girimeo. 
(De fapt, ar trebui să spun că înainte de 23 August am jucat aceste 
roluri, în timp ce acum le creez pe o bază științifică, într-o lumină 
ideologică nouă.) Am jucat în dramatizări după schițele Iui Caragiale, 
iar în film l-am interpretat pe Tipărescu și pe Râul Grigorașco.

— Și totuși aveți, desigur, un rol preferat...
— Da. Cațavencu.
— Poate și un partener preferat...
— Nu unul. Av>em un colectiv sudat, armonizat ca o partitură mu

zicală. Dirijorul, Sică Alexandrescu. a reușit să ne comunice noi sen. 
suri ale operei lui Caragiale și să imprime un stil de joc omogen. De 
altfel, teatrul e o muncă colectivă și adevăratele personalități artistice 
se valorilică în cadrul colectivului. Așa gîndea însuși Caragiale.

— în sfîrșit, dacă vreți să ne spuneți de ce vă dace — îd-”~ît 
din ce ne-ați relatat deducem că într-adevăr .vă place — să jucați în 
comediile lui Caragiale ?

— Pentru că joc în piese cu adevărat nemuritoare. Pentru că 
personajele Iui Caragiale îmi dau mari satisfacții de ordin artistic. 
Pentru că îl iubesc pe Caragiale și îl consider maestrul, profesorul 
meu permanent. Pentru că în comediile Iui Caragia.’i, mi-am făcut 
adevărata ucenicie artistică. Pentru că șl publicul spectator îl iubește 
pe Caragiale și m a încurajat în creațiile mele...

Cu excepția, poate, a lui Eminescu și a Jui Sa- 
doveanu, nici unul din clasicii literaturii noastre 
nu a inspirat creația noastră plastică în măsura 
în care a făcut-o Caragiale. Nu ne vom referi 
aici la ilustrația cărților sale, gen în care, prin 
Jiquidi, Baba, Taru, Gion, s-au obținut rezultate 
valoroase. Vom încerca numai să urmărim cîteva 
din creațiile de artă plastică dedicate figurii auto
rului Scrisorii pierdute și lumii personajelor sale.

In timpul vieții lui Caragiale, majoritatea por
tretelor marelui scriitor (și acestea sînt nume
roase) au constituit-o caricaturile publicate în 
ziărele și revistele vremii. In Furnica, Facla, Fla
căra, Adevărul au apărut portrete semnate de 
unii dintre cei mai cunoscuți' graficieni de _ pe 
atunci. La 3 decembrie 1895, de pildă, Adevărul 
publica o caricatură datorată lui Constan'-in Ji
quidi ; scriitorul e reprezentat ieșind din redacția 
Gazetei poporului, la care colabora in timpul 
acela, și ducînd sub braț proiectata revistă Nea 
Ion. Desenatorul a izbutit să sublinieze noblețea 
figurii lui Caragiale, privirea ageră și mîndră. 
Față de desenele lui N. S. Petrescu (apărute in 
Furnica), Jiquidi a realizat un portret mult mai 
viu, căutînd nu o simplă asemănare fizionomicâ 
cu modelul, ci, în primul rînd, sugerarea persona
lității scriitorului, a vigoarei pamfletului său (Ca
ragiale se sprijină într-o măciucă, pe care se des
lușește inscripția „Proza literară").

Cele mai semnificative portrete ale lui Cara
giale executate în timpul vieții sînt, fără indoiaiă, 
cele semnate de Iser. Intre cei doi artiști exista 
o profundă similitudine de opinii. Nu zadarnic, 
într-o cronică dedicată unei expoziții deschise de 
Iser înaintea celui de-al doilea război mondial, 
Șira to consemna un fapt: „Iser continuă cu mij
loace plastice, o operă începută de Caragiale, 
marele mînuitor al slovei de foc. Linia sa lovește 
în lucrurile pe care le ura și Caragiale". încă d>n 
1911, tînărul artist realizează un portret, devenit, 
mai tîrziu, celebru. Intr-o linie nervoasa și spi
rituală, Iser fixa trăsăturile concentrate, privirea 
scrutătoare, ușor obosită, a marelui său contem
poran.

La cîteva zile după moartea lui Caragiale, la 
16 iunie 1912, Facla publica un desen, înconjurat 
de un chenar lat, îndoliat. Portretul lui Caragiale, 
intitulat „Cei care nu mor", era semnat tot de 
Iser, constituind un document grăitor de’ore dra
gostea cu care artistul l-a privit pe scriitor.

După moartea lui Caragiale, puține au fost re
prezentările plastice vrednice a fi reținute. Cel 
căruia îi revine meritul de a se fi apropiat de sen
sul profund operei caragialești este Aurel Jiquidi. 
Nu numai ilustrațiile sale la volumele lui Caragiale, 
albumele de litografii inspirate din Scrisoarea pier
dută și Noaptea furtunoasă, ci și nenumăratele 
schițe și gravuri prezentate în saloanele din preaj
ma anului 1930, caricaturile publicate în revistele 
progresiste dintre cele două războaie atestă pasiu
nea lui Jiquidi pentru opera lui Caragiale. Artis
tul a pătruns cu atîta înțelegere esența satirei 
caragialești, îneît ori de cît ori cititorul își ima
ginează astăzi un erou al prozei lui Caragiale, nu 
se poate despărți de viziunea lui Jiquidi. Autorul 
lui Goe cu familia la „Luna Bucureștilor" a rea
lizat și cîteva portrete de o mare expresivitate, 
ale scriitorului, pornind uneori de la fotografii, 
alteori interpretînd figura lui Caragiale ca pe 
aceea a unui martor la evoluția propriilor per
sonaje.

După 23 august 1944, nu numai ilustrația la 
opera lui Caragiale a cîștigat în profunzime, ci 
și interpretarea portretului scriitorului. Lucrat în- 
tr-un modelaj larg, de mare sensibilitate, bustul 
creat de I. Jalea, monumental, impresionează prin 
echilibrul proporțiilor, prin elocvența privirii. Ca
ragiale e înțeles ca un creator pasionat, plin de o 
mare omenie.

Tratată tot în sculptură de C. Baraschi, autor 
al unei statui de mari proporții, figura lui Cara
giale dezvăluie și de data aceasta o viziune gran
dioasă, în care scriitorul, în ciuda gestului întru- 
cîtva lipsit de vigoare, impune. Mircea Ștefănescu, 
care a realizat și el o statuie a lui Caragiale, a 
sugerat, în pofida unor stîngăcii de construcție, vi
branta apropiere de oameni a scriitorului.

Ideea de măreție a personalității Iui Caragiale 
e exprimată cu limpezime în portretul lui C. Baba. 
Interpretînd o celebră fotografie din 1909, deci din 
perioada în care scriitorul domina cu autoritate 
cîmpul literelor romînești (de la aceeași fotografie 
plecase și Iser, cu 40 
unul dintre cele mai 
Caragiale, document 
scriitorul se impune
generațiile care l-au urmat. Intr-un portret 
struit în ingenioase jocuri de alb și negru, Roni 
Noel a sugerat profunzimea gîndirii scriitorului, 
complexitatea personalității sale creatoare.

Un aspect revelator al prezenței lui Caragiale 
în plastica noastră îl constituie portretele dedi
cate de unii plasticieni actorilor de frunte ai tea
trului romînesc. Faptul că Ressu, de pildă, l-a vă
zut pe Brezeanu în rolul lui Ion din Năpasta, 
sau că Maria Ciucurescu a fost desenată de Ga
briel Popescu interpretînd-o pe Mița Baston, vor
bește de Ia sine despre forța cu care personajele 
caragialești se impuseseră în conștiința contempo
ranilor ; rolurile de care se legase ce] mai strlns 
numele marilor actori erau cele create de Cara
giale.

de ani înainte), Baba a creat 
sugestive portrete ale 
grăitor al forței cu 
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De nenumărate ori, Caragiale a luat atitudine 
împotriva maniei pedante (pe gustul pseudo- 
intelectualității epocii), a teoretizărilor de moaă 
metafizică, toate comportînd inevitabile clasi
ficări, diviziuni și subdiviziuni.

Pornind de la aceasta, unii și-au format im
presia că scriitorul era, în general, refractar 
teoriei, inclusiv aprofundării științifice a feno
menului artistic, mărginindu-se la un empirism 
lipsit de perspectivă. Falsitatea unei asemenea 
opinii poate fi ușor pusă în evidență. In afară 
de concluziile pe care le oferă, în acest sens, 
cercetarea atentă a operei artistice, observăm 
în articolele, cronicile, pamfletele, parodiile, 
scrisorile lui Caragiale o constantă și insistentă 
preocupare pentru dezbaterile teoretice în le
gătură cu problemele fundamentale ale artei.

Interesul pe care scriitorul îl manifestă pen
tru teoria artei este determinat de însăși prac
tica creației sale literare.

Examinind lucrurile în lumina cerinței de a 
oglindi veridic natura, Caragiale ajunge la con
cluzii deosebit de interesante, aituîndu-se pe 
pozițiile înaintate ale unei estetici militante.

Se cuvine să subliniem mal întîi exacta ca
racterizare a raportului dintre artă și realitate. 
Opera artistului oglindește, în chip necesar, 
realitatea. Ea tinde să ne comunice simțirea 
„ee ne-au produs-o împrejurările materiale**  *).  
Trăind în mijlocul unor anumite împrejurări 
istorice, în condiții naturale date, într-o socie
tate cu anume caracteristici de ordin economic, 
etic, politic, artistul le va zugrăvi cu necesitate. 
,Eu nu scriu decît din viața noastră și pentru 

cunosc și nici nu mă 
cu alt prilej autorul

acuma în clasă ca mai înainte cînd văd pe 
d. profesor ; nasul acela nu mai are vechiul 
succes ; el a fost redus la importanța lui reală../'

Opera de artă nu reproduce, așadar, realita
tea, în detaliile ei nesemnificative, ci în func
ție de intențiunea creatorului. Fără această 
intențiune — prin care se înțelege de fapt con
ținutul de idei, mesajul pe care creatorul are

viața noastră, căci alta nu 
interesează**  — mărturisea 
Momentelor **).

Dar realitatea zugrăvită 
tică și actul oglindirii nu 
fierea. Scriitorul, combătind naturalismul, ma
nifestă o înțelegere științifică a operei de artă 
ca potențare a realității, prin evidențierea tră
săturilor tipice. Exemplul cu elevul care dese
nează cu cărbune, undeva pe un perete, în curtea 
școlii „un nas și o riglă..." figurîndu-1 pe „dom- 
nul“ (învățătorul)... „fiindcă e numai ceea ce 
ne trebuie de la domnul..." este mai mult de
cît edificator. Caragiale își continuă exemplul, 
subliniind valoarea artistică și umană a tipului 
reprezentativ : „Și astfel copiii nu mai rid

•) Cîteva păreri, în „Opere**,  III, p. 53.
’•) O scrisoare din 1909, către Dumitrescu- 

Cimpina.
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cuvinte, linii și colori, forme — viața nu constă 
în ele chiar, in materialitatea lor, ci in inten
țiunea de a deștepta, prin înfățișarea lor, un 
înțeles. Intențiunea aceasta este esența vieții ; 
expresia este numai organismul material... Ex
presia — adică forma exterioară, organele ma
teriale — nu are rațiunea de a fi, dacă nu 
face să trăiască o intențiune**.

Afirmațiile acestea, lipsite de orice echivoc, 
ilustrează, pe lingă opoziția autorului față de 
naturalism, o adversitate poate și mai intensă 
față de formalismul artistic pe care l-a ironi
zat în mod consecvent.

Textele conținînd referiri la teoria artei fiind 
foarte numeroase, selecționarea celor mai con
cludente afirmații este dificilă. Reținem doar 
repetatele reveniri asupra rolului pe care il 
joacă sensul, intențiunea creatorului in înche
garea operei artistice, fără de care 
formală este un monstru neviabil ; 
goală de sens „se topește în vînt, ea nu 
seamnă nimica fiindcă nu ea este scopul, ea este 
mijlocul și, ca atare, in cazul acesta, nu poate

servi la nimic**.  Intre intenție li txpresle, între 
ce și cum, cu alte cuvinte intre lond li lormă, 
trebuie să existe o „potrivire**  perfectă Lipia 
raporturilor necesare, organice, intre cele două 
laturi, exclude lucrarea respectivă din ster# 
artei.

Scriitorul reia aceste idei cu diverse ocazii, 
amplificîndu-le sau explicitindu-le. Contribuția 
sa esențială în domeniul teoriei artistice, Cîte. 
va păreri (publicată mai întîi în Ziua, intr-o 
suită de articole din 1896), este — de exemplu 
— folosită parțial și în cronica din 1909 asupra 
piesei Apus de soare (unde autorul combate li 
naturalismul istoric). Idei asemănătoare aflăm 
și în importantul articol Oare teatrul eite lite
ratură ? apărut în Epoca, in 1897 : „Principiul 
fundamental al artei în genere este intenția de 
a transmite o concepțiune prin mijloace con
venționale de la om la om; încercarea de a 

realiza acea intenție este opera de artă",
Dar în ce constă ooncepțiunea pe care o 

transmite artistul ? Care e natura și sensul me
sajului pe care el îl comunică 7 Răspunsul la 
această întrebare îl situează pe Caragiale In 
rîndurile teoreticienilor înaintați ai vremii lui : 
„literatura este sora mai mare a politicii” — 
consideră autorul Scrisorii pierdute ; „poezia 
poate îmbărbăta omenirea la războiul contra 
răului și la cucerirea binelui**,  afirmă el cu alt 
prilej ; „ce înseamnă... a-și iubi patria ? A lucra 
ca patriot ?... Dacă un poet |i-a închinat viața 
la combaterea prejudecăților funeste, la gonirea 
opiniilor strimte, la luminare» spiritului națiu
nii sale, la curățirea gustului ei și, inspirindu-i 
sentimentele și ideile cele nobile, — ce să facă 
mai mult ? Cum să fie mal patriot ?... Pentru 
ce adică să se depărteze un artist, un post, 
pînă într-atîta, de patimile care mișcă lumea 
și vremea lui ?... Pentru ce să stea departe 
numai ca simplu spectator olimpian la frftmln- 
tarea societății lui ?... Pentru ce, ca un zeu, 
care privește cu dispreț la muritori, să nu se 
coboare a lua parte la necazurile lor de toate 
zilele ?’

Opiniile teoretice ale scriitorului aruncă o 
lumină și mai vie asupra operei sale, confir- 
mîndu-i sensurile realiste, combative. Vederile 
sale asupra domeniului creației artistice mar
chează un important moment din istoria gîndi
rii estetice din țara noastră, ele constituind, tot
odată, o prețioasă moștenire teoretică, pe care 

abia în zilele noastre o putem considera la justa 
ei valoare.

N. Barbu

y



Creație a lui Caragiale. 
„momentul" constituie, !n 
genul scurt, expresia cea 
mai concentrată și mai vie 
a prozei. Cele cîteva mo
mente publicate în pagina 
de față își propun să reac
tualizeze această specie li
terară, proprie lui Cara
giale, să-i găsească sensuri 
noi în cadrul publicisticii 
actuale. Desigur lumea lui 
Caragiale „a rămas în pa
ginile operei sale". Ecouri 
însă ale acestei lumi, anu
mite manifestări ale ideolo
giei burgheze, tendințe și 
apucături retrograde etc., se 
mai întîlneso încă și azi și 
ele își așteaptă scriitorii ta- 
lentați care să Ie la în 
vîrful peniței. „Momentul" 
nu presupune, însă, numai 
satiră... el poate, la fel de 
bine, elogia ceea ce e avan
sat.

Înccrcînd să arătăm că 
în opera de făurire a unei 
noi conștiințe umane, in 
lupta împotriva rămășițe
lor vechi, în munca de edi
ficare a unei noi etici, folo
sirea acestei liliputane 
creații literare nu și-a pier
dut nici actualitatea, nici 
puternica el forță educa
tivă. aducem, odată mai 
mult, omagiul nostru operei 
și personalității marelui 
Caragiale.

ȚUCURELI

— Uite, să mă tai, dar pină acum n-am știut ce 
ocupație grea este educația copiilor. Am și eu un bă
iat, pe Țucurel. Șapte ani, dar scoate niște vorbe, ca 
un om mare. Intr-o zi, merg cu el în Cișmigiu la plim
bare. In barcă, numai ce mă trezesc că-mi spune

— Eu știu din ce se jac peștii.
— Din ce ? întreb eu curios.
— Din frunze! Și-mi arată frunzele care cădeau 

ușor pe suprafața lacului.
Am ajuns la micul colț zoologic :
— Tată, ce gîscă e asta așa de mare ?
— Asta-i pelican.
— Aoleo, cită cerneală trebuie să fie în burta lui!... 
Acasă ■
Țucurel plînge să-i cumpărăm o bicicletă. Plînge și 

plînge și plînge. Mamă-sa ii arde una cu lingura de 
lemn. îmi aduc și eu contribuția „pedagogică":

— De ce-l bați pentru atîta lucru ?
Copilul spune peste o jumătate de oră:
— Să știi, tăticule, că ai greșit. Eu cînd mă-nsor 

n-am să-i cumpăr bicicletă lui Țucurel al meu, fiindcă 
aleargă tot timpul și transpiră. Poate să plîngă cu gura 
pină la urechi.

Anul trecut a fost operat de apendicită.
— Spune-mi, Țucurel, cum a fost la operație ?
— M-au urcat pe-o masă, mi-au pus o batistă cu 

parfum la nas, m-au tăiat cu un briceag care se 
cheamă bisturiu, m-au cusut cu un ac de-adevărat 
dar nu cu sfoară, ci cu un maț de miel...

Și-apoi tot el:
— Să știi că mi-ar fi părut rău să mor așa de tînăr...
Alaltăieri la prînz:
— De ce nu vrei să mănînci ?
— Vreau să rămîn pitic.
— Bine, dar de ce ?
— Ca să mă însor cu Albă ca zăpada.
— Dar de unde știi tu atîtea lucruri ?
— Sînt un copil atomic!
— Și ce te faci cînd vei fi mare ?
— Ca luri Gagarin. Am să zbor pină la soare.
— Și ce-mi aduci de-acolo ?
— Un bec electric de o mie de lumini pentru tine, 

o plită „radiant" pentru mama și ochelari de soare 
pentru bunicul de la Caransebeș.

BIETUL COCO!i ■
Pină ieri am fost un sentimental și pace! Unde 

vedeam o floare mă pamam de frumusețea ei întoc
mai ca o jună copilă : Vai ce parfum are ! Vai ce ne
maipomenită e! Vai ce culoare roz, post-impresio- 
nistă, are ! Un vals vienez mă dădea gata. O romanță 
cîntată de Maria Tănase cu microfonul în brațe, mă 
amețea de-a binelea. Un sonet, la fel. Nici nu mai 
vorbesc de taragotul lui Pătru Cap de Cal și de glasul 
Margaretei Pîslaru. Eram transportat și abia îmi cobo
ram capul din nouri. Ei, dar s-a terminat. Mi-arn fă
cut o inimă de piatră. Veți întreba pe bună dreptate : 
cum ? Foarte bine. Un papagal m-a făcut să-mi schimb 
pe neașteptate temperamentul: duminica trecută mer
geam cu nevasta într-o vizită, la niște prieteni care 
stau pe la Lemetru. Era cald și frumos. Dîmbovița 
curgea lin între taluzurile ei de iarbă și plutea în aer 
o mireasmă grozavă de salcîrn înflorit. Dincolo de Po
dul Șerban Vodă, numai ce auzim zvonul duios al unei 
caterinci. Simțitoare, consoarta m-a luat ușor la braț 
și a oftat ca acum paisprezece ani cînd am ieșit — 
pereche fericită — din clădirea Sfatului Popular, de 
ne-am pozat pentru veșnicie între socri, cumnați, mar
tori și prieteni.

— Auzi ? zice ea plină de puritate și emoție.
— O caterincă, spun eu cu ușoară nostalgie.
— Să luăm și noi o planetă.
— Ei aș, ce-ți veni ? Ai ajuns să-ți ghicească pa

pagalul ?
Dar, cum dorința consoartei este lege pentru mine, 

am luat două planete. Una „de tînăr" și alta „de dom
nișoară". Ritualul a. fost grozav. îmi venea să lăcri
mez de emoția momentului. Baremi nevastă-mea avea 
ochii umezi de-a binelea. Flașnetarul a oprit mani
vela valsului de Strauss la jumătatea unui do diez și 
a avut acest memorabil dialog cu papagalul cam som
nolent și toropit de căldură la ora aceea :

— Coco, extrage te rog o planetă de domnișoară !
Papagalul s-a aplecat, ușor, parcă a ezitat între car- 

toteci și a scos o planetă. Am întins mina, dar flașne
tarul a spus :

— Pardon, e pentru tovărășlca.
Apoi l-a rugat pe Coco să-mi tragă și mie o pla

netă.
— Cu fotografie — zic eu — dacă se poate.
— Cu fotografie costă doi lei.
— N-are a face. Plătesc.
— Coco, scoate te rog acum și o planetă de tînăr cu 

poză!
Iar a ezitat papagalul, dar a tras pină la urmă și 

planeta mea.
— Grand mergi! ne-a spus flașnetarul și a pornit 

mai departe, încet, cu valsul său de pe vremea bunicii 
și-a crinolinei.

Ne-am depărtat și noi, despăturind cu emoție și vie 
curiozitate planetele. Eu pe-a mea și consoarta pe-a 
ei. Iată ce ne-a ghicit Coco. Mie :

„Te cheamă Smaranda și ai o inimă bună și noroc 
în dragoste, dar să te ferești de bărbat cu mustață 
neagră și de prietene gîlcevitoare. Vei ține doi soți, 
dar cu al treilea fericită vei fi și vei ajunge pînă la 
SO ani. Vei suferi de gîlci. Numere cîștigătoare la 
Loto : 25 — 40 — 32. Copii vei face : patru”. De foto
grafie nici nu mai vorbesc. Semănăm aidoma cu Alida 
Valii. Curat asemănare ! Consoartei mele, papagalul i-a 
ghicit așa : „ești iute la mînie și-ți place, ca tutulor 
tinerilor, jocul de cărți și băutura. Popă să nu te faci. 
Ofițer vei fi și te vei căsători cu o fată pe care o 
cheamă Mărioara”...

Să nu mai aud de flașnetă ! Nu mai sînt sentimen
tal !

LA BUFET | b

Astă iarnă am colindat, împreună cu un coleg scrii
tor, satele de dincolo de Olt. Intr-o zi, tocmai la prîn- 
zul cel mare, ajungem în fața unui bufet. Patronul 
drumeților, deci într-un fel și al reporterilor, Hermes 
mi se pare, a avut grijă și de noi. Am intrat în Bufet, 
cu nările gîdilate de mirosul cîrnaților. prăjiți la ti
gaie, de mirozna iute a hreanului proaspăt ras pe râ
zătoare și de parfumul țuicii oltenești fiartă cu piper 
și cuișoare după străvechiul dichis. Ne-am așezat la 
o masă, am comandat din belșug de-ale mîncării și 
ne-am pregătit sucurile hipergastrice cu primul rind 
de țuici. Tocmai atunci a deschis ușa un țăran și l-a 
întrebat din prag pe gestionar:

— Noroc, Niculae. Să intru și eu ?
— De ce să nu intri ? a răspuns gestionarul.
— Știi că nu mă lasă nevasta...
— Ei și tu 1 Ești în rîndul oamenilor, intră, ce 

dracu .'
Auzindu-i cum vorbesc cei doi, prietenul meu și-a 

îndreptat fulgerător privirile spre ușă, apoi fără să-mi 
spună ceva, numai ce-l văd că se ridică de Pe scaun, 
se duce spre ușă, vorbește nu știu ce cu omul și-l aduce 
frumos la masă.

— Bună ziua la dumneavoastră, zice omul.
— Bună să-ți fie inima, îi răspund eu într-un gînd 

cu prietenul meu. într-un gînd, fiindcă și eu ca și el, 
socoteam că omul se codește a intra în gospodărie și 
vroiam să-l lămurim noi să nu mai zăbovească.

— De ce nu intri, bade ?
— Unde să intru ? întreabă omul.
— Deh, parcă nu știi matale...
— Am nevastă rea, tovarășilor !
Eu schimb priviri semnificative cu colegul meu.
— Păi la dumneata nu cîntă. cocoșul ? întreb eu.
— Ba cîntă, dar de sub pat, zice gestionarul rîzînd, 

și omul pe care l-am poftit la masă se uită la noi 
încurcat.

— De ce n-o lămurești ? întreb eu și prietenul meu 
într-un glas.

— Parcă poți ?
Comandăm și pentru el o cinzeacă, o bea repede și 

se șterge la gură, întrebînd pe gestionar :
— Bre Niculae, n-ai și-un ai ?
— Ce să aibe ? întreb eu.
— Un ai. Așa-i zicem noi la usturoi.
Gestionarul vine cu o funie întreagă și-o pune pe 

speteaza scaunului. Omul ia un cățel de usturoi, îl 
curăță și-l sfarmă între măsele. 11 întreb :

— Mai vrei o cinzeacă ?
— Dar faceți dumneavoastră cinste? Că banii mei 

sînt la nevastă...
— De ce să nu facem ? Vrem să fim prieteni, zic eu.
— Și să-ți scoatem îndoiala din cap, adaugă colegul 

meu direct.
— Asta-i mai greu, observă omul.
— De ce?
— îmi cunosc nevasta. Nu admite și gata.
Mai comandam un rind de țuică, apoi încă unul, 

în vremea asta, omul nostru o ținea pe struna lui :
— Nevastă-mea zice că altfel nu se poate, dacă n-o 

ascult rupem oiștea-n gard...
— Dar n-ai nici un cuvînt în casă ?
— Nevastă-mea zice că întîi să luăm mobilă fetei 

ăleia mari, Gherghinei...
— Păi vezi ? Tocmai d-aia I intervenim noi intr-un 

glas.
— Da’ de unde l Are balta pește i-am zis eu nevestei 

mele, dar ea se ține tare pe poziție. Cică și radio, să 
ne luăm un radio, că ailanți au toți.

— Ei vezi ?
— Pe urmă și motocicletă pentru Didu, că și fi-miu 

mă bate la cap...
— Păi nu-ți spunem noi ?
— Ce să-mi spuneți ? Vrea și Didu motocicletă, să 

nu fie ultimul din sat.
— Păi chiar așa.
— Are dreptate, dar nu se poate totul deodată.
— De ce nu ?
— Văd că țineți cu Sofica.
— Da’ cine-i Sofica ?
— Nevastă-mea.
— Are dreptate. Nu mai era nevoie să-ntrebi atîta 

pe unul și pe altul (și-l arătăm cu coada ochiului pe 
gestionar). Trebuia să intri cu fruntea sus.

— Păi nu-nțelegi că nevastă-mea nici nu vrea 
s-audă ? Zice că am casa mea, cămara mea...

Iar am mai comandat un rind de cinzecuri, apoi încă 
unul. Ne cam luase cu călduri și ne părea rău că 
omul nostru se ține tare pe'poziția lui individualistă 
și că nu-l putem lămuri. Dac-am văzut așa, m-am 
gîndit să fac o ultimă încercare : scot din caietul meu 
de reporter două file de la mijloc, aranjez tocul re
zervor și i le întind omului, spunîndu-i direct:

— Uite ce e, bade, hotărăște-te acum și pe urmă ne 
ridicăm și mergem la Sofica dumitale s-o lămurim și 
pe dumneaei.

Omul se uită mirat la noi, mai ia Un cățel de ustu
roi, îl rupe-n gură, îl înghite repede, apoi spune :

— Ce-i tot dați zor cu intrarea și cu cererea ?
— Dar nu-l întrebai pe gestionar dacă să intri 

ori ba ?
— Păi una vorbim și alta ne înțelegem, zice omul 

rîzînd cu poftă. Apoi cere iar un rind și iar rîde.
Și rîzi, și rîzi, rîde și gestionarul, zîmbim în sfîrșit 

și noi încurcați, apoi omul ne spune :
— Nu era vorba de gospodărie. Acolo-s de cinci 

ani intrat și nu am a mă plînge de nimic. Era vorba 
de... Bufet. Să n-audă Sofica mea că intru la Bufet 
că se face foc și pară. Zice : da’ ce ? Ai înnebunit ? 
N-ai vin și țuică și de toate la tine acasă cîștigate prin 
muncă la gospodărie ? Ce să mai cauți vere, la Bu
fet ?...

Petru Vintilâ

O ȘEDINȚĂ 
DE SPIRITISM 

VICE-VERSA

Adică dumneavoastră credeți că numai noi, cei vii, 
îi putem chema la masa de spiritism pe cei „plecați’ ? 
Vă înșelați ! Spiritismul se practică și vice-versa. Adi
că cei „plecați" invită, uneori, spiritele celor în viață. 
Nu credeți ? Și mă rog, de ce ? E imposibil ? Aflați 
că e posibil. Eu însumi am avut ocazia să... Și nu 
demult. Săptămîna asta. Eram la o ședință de lucru 
a umoriștilor. Se analizau ultimele creații, pe tăcute, 
în liniștea aia apăsătoare, auzim deodată :

— Am nevoie de un spirit !
Noi, umoriștii ne-am uitat unii la alții. Cui îi ar

dea de bancuri ? Era o ședință serioasă.
— Să vină un spirit !...
Al. B. (prea cunoscutul autor ai prea cunoscutelor 

volume de satiră și umor intitulate „Cum am condus 
o revistă umoristică”, „Cum se vînează un cocoș de 
munte") care conducea ședința, a bătut cu o cheie 
yale (cheia safeului unde ține poantele încă nepubli
cate) în cana cu apă și a striga',:

— Lăsați-vă de spirite !
— Stimabile nu fii moftangiu !
Ne-am ridicat. Era vocea maestrului.
— Care vă e dorința ?
— Avem azi un five-o-clock ? Adică ceaiul de la 

cinci ceasuri. Și am mare slăbiciune să conversez la 
o adică cu-n scîrța-scîrța pe hîrtie.

— Vă stăm la dispoziție, am strigat noi umoriștii et 
satirii în cor.

— S-avem pardon ! Care va să zică unu înseamnă 
unu. Doar de unu am nevoie, ca să zic așa.

Al. B. trebuia să plece peste hotare la un congres 
al modei. A. Z. (pe care o parte din critica noastră 
literară l-a trecut de mult la dreapta clasicilor satirei) 
nu se simțea prea bine după accidentul cu „Sim- 
sonul’ de la Bariera Vergului. S. R. trebuia să termine 
o explicație la un afiș. I. A. trebuie să facă niște 
tîrguieli, iar V. P. a refuzat pur și simplu. Așa că mi 
s-a dat viză mie.

Iată-mă dar, la ceaiul de la cinci ceasuri. Aici de
sigur am să petrec cîteva momente delicioase, cum 
spunea maestrul.

— Dați-mi voie...
— Vii taman la pont... Ce face Mitică ?
— Care Mitică ?
— Ei, care Mitică ? Mitică, Costică. Șotrocea, Mo- 

trocea, Lache, Mache, moftangiii, soro...
Moftangiii? l-am pus la treabă. S-au încadrat.
— E, aș ! Parol ?
— Asta mi-e crucea, nene Iancule !
— Amploaiații ? Mangafalele, amploaiații ? Ei, aici 

mi-ai plăcut ! Bravos ! Să trăiești ! Dandanache 7
— Ce-i cu Dandanache ?
— Canalia, soro !
— Aliluia 1 Trăiește doar între coperțile matale.

— Ei, bobocule, apoi cum le știi dumneatale toate, 
mai rar cineva... Voi ?

— Ce noi ?
— Cu umorul și satira ?
— E !
— Adică cum „e“, bibicule ?
— Păi matale, maestre, ne-ai luat caimacul. Ai sa

tirizat tot ce era de satirizat.
— Ș’ copil ?
— Zău. na 1
— Adicătelea, nu mai sînt mangafale, tinichele, nu 

mai sînt moftangii ? Ei, fugi că mor, stimabile. Te
ribil !

— Or mai fi, dar...
— Dar ! ? Zi, onorabile ! Dă-i înainte !... Pardon 

domnule, nu tăcea ! Spune, nu mă chinui... Ba da, 
neicusorule. Oameni fără prințipuri trebuie că mai 
sînt. Puneți mîna pe condeie! Trebuie, dacă țineți 
cîtuși de puțin la onoarea voastră de...

— Puțintică răbdare maestre !
*

întors printre satirii și umoriștii mei, am fost luai 
in primire :

— Ei?
Le-am spus :
— Mai dați-mi mie un Caragiale și...
— Dar noi ?
— Dacă ținem la onoarea noastră de umoriști, mîna 

pe condeie !
Curat mîna pe condeie...

Nicuțâ Tânaie

VIZITĂ... I

Domnul Costică Popescu mi-e amic, fost coleg de 
liceu, și, ca atare, n-am putut să nu ascult de gentila 
d-sale invitație și i-am făcut o vizită cu ocazia îm
plinirii de către dl. Ionel Popescu, tatăl, a onorabilei 
vîrste de șaptezeci de ani. N-am voit să merg cu mîna 
goală și i-am du3 venerabilului septuagenar un mic 
cadou : cele trei volume din operele lui I. L. Cara
giale.

Atențiunea mea a făcut mare plăcere amicului și 
mai ales bătrînului sărbătorit, care se bucură ca un 
copil ori de cite ori primește un dar.

Am început să convorbi-i despre vreme, despre ulti
mele evenimente politice față de care amicul meu se 

arăta foarte sceptic, el fiind de opiniunea că războiul 
e război și că, chiar dacă n-o să fie, nu se poate 
să nu se facă. Din liceu încă avea el o aptitudine 
specială pentru chestiunile politice, care stîrnea ad
mirația noastră, a colegilor.

înclinațiunea o moștenise, nu încape îndoială, de 
la tatăl său, stimabilul domn Ionel Popescu, fost maior 
de roșiori și apoi colonel de cavalerie, bărbat cu 
trecere la palat și, ca toți militarii cu vechi state de 
serviciu, avînd un cap politic eminent. Dealtminteri, 
nici bunicul amicului meu nu fusese chiar străin de 
politică. Mare agricultor, prezident al comițiului agri
col și al altor comitete și comiții pe care nu mi le 
amintesc, tatăl actualului sărbătorit ajunsese în cele 
din urmă deputat în Cameră și persoană importantă 
în treburile politice ale țării.

Dar să ne întoarcem la discuția noastră. Fiind mai 
mult ca oricine, competinte în probleme de politică, 
fosiul colonel de cavalerie a venit să lămurească, fără 
posibilitate de contrazicere, chestiunea războiului :

— Stimabililor, zice, nu vă certați...
— Pardon, sare Costică, nu ne certăm de loc. Co

mentăm...
Colonelul nu aude.
— Degeaba vă certați. Chestiunea războiului e

clară, că dacă Europa, care mă-nțelegi, să fie cu 
privirea ațintită asupra noastră, pentru că de la noi 
se așteaptă, care va să zică, un semn, noi ce facem ? 
Noi, ca să zic așa, în loc să ascultăm glasul națiu
nilor de gintă latină și să ne păstrăm privilegiile... 
care de la Traian, Romînia era o țară bogată și tot 
romînul se îmbogățea... noi ce facem ? Păi, zic,
dacă-i așa, cum să nu se facă război, să-1 cîștigăm 
noi, adică să-1 pierdem și să punem la loc ce-am 
pierdut, că așa nu mai merge...

— S-avem pardon, zic, Romînia pe caie-o știi d-ta 
de la Traian s-a cam schimbat, pe ici pe colt prin 
părțile esențiale. Și Europa n-are decît să învețe 
și ea...

— Ei nu, intervine amicul, te rog pentru ca să nu-i 
aduci ofense lui tata, care familia noastră de la...

— Mă rog, zic, nu voi să ofensez, dar fiindcă s-a 
pus o chestiune de prințip...

Bătrînul Ionel Popescu s-a ridicat și a trecut demn 
în bucătărie.

In timp ce amicul îmi povestește necazurile la ser
viciu, că e casier și nu se mai poate cîștiga cinstit 
o pîine, fiind controale prea multe, din bucătărie au
zim o voce de femeie :

— Uite, conașule, domnu’ nu s-astîmpără !
— Tată, fii cuminte 1 strigă Costică. Și-mi explică 

mîndru :
— Ce vrei, romîn verde, bătrînul. Așa cum îl vezi, 

se ține tare. Deștept foc 1
— Verde. Nici vorbă. Cît despre deștept, ce să mai 

zic ?...
Bătrînul intră cu o sabie și începe să facă exer

ciții. Nu știu ce presimțire mă îndeamnă să-mi beau 
mai iute cafeaua. Dar cînd să duc ceașca la gură, 
o lovitură de sabie bine țintită răstoarnă cafeaua pe 
pantalonii mei de vizită.

— Nu e nimica 1 Iese... mă consolează amicul. Ca
feaua nu pătează 1 Iese cu nițică apă caldă 1... (La 
ureche) Să-ți explic, bătrînul a rămas cu deprinderea 
asta de cînd era ofițer. Puterea obișnuinții...

— De, solid bărbat ! zic cu admirație. Dar ia stai 
puțin... (Mă fulgerase o idee cumplită) Nu cumva dum. 
nealui e cel cu dulceața, voi să zic care turnase dul
ceață în șoșoni ?

— Da, dar de unde știi ? E o amintire veche de 
familie...

— Am aflat și eu, așa... Nu mai țin minte de unde...
Și mă grăbesc să-mi iau rămas bun de la gazde, 

bucuros că nu obișnuiesc să port șoșoni.

Cînd ajung în stradă, dau să-mi pun mănușile... 
Mănușile nu-s. Mă întorc.

— Costică, să vezi, aveam în buzunar niște mănuși...
— A, ăsta-i tata. Tată 1 Adu repede mănușile dom

nului l
Bătrînul intră cu o mină dezolată și îmi înapoiază 

mănușile.
— Stai să-ți explic... începe amicul.
— Știu zic (la ureche) ; Puterea obișnuinții—
Am strîns afectuos mîna amicului și m-am grăbit 

să prind tramvaiul nouăsprezece.

Dumitru Solomon

FAȚĂ
CU SECOLUL 

VITEZEI

— Mitică!
Dar Mitică nu vede, n-aude. Trece ca o vijelie 

prin fața lui Costică. Puțin mai înainte smulsese cu 
roata, azvîrlind cit colo, cîrja unui bătrin care tra
versa strada. Lumea se uită speriată după evantaiul 
de fum lăsat de țeava de eșapament...

— Care va să zică s-a dus.
Costică intră într-o bodegă și comandă o bere. 

Apoi se răzgîndește :
— încă una.
Mai știi ? Poate peste 5—10 minute pică și amicul. 

Doar nu s-o duce pînă la capătul pămîntului I In 
timp ce își bea halba pe îndelete, Costică se gin- 
dește. La Mitică.

— A, e teribel ce s-a schimbat amicul!
...Intr-adevăr, aflînd o dată, într-o frizerie, de la cel 

care-l bărbierea — o adevărată enciclopedie cu brici! 
— că trăim în secolul vitezei, Mitică și-a cumpărat 
motocicletă. De atunci e motorizat pînă-n creștetul 
capului și eminamente grăbit. Nu-l mai vezi într-o 
simigerie, mîncînd covrigi calzi; ocolește amicii; nu 
mai merge la spectacole, la meciuri, poate că nici nu 
mai mănîncă: n-are timp. In ziua cînd și-a cum
părat motocicleta — acum doi ani — începuse să ci
tească „Rădăcinile sînt amare", vol. I. Acum e la pa
gina 13. Pe atunci era familist. Acum e becher : n-a 

mai avut timp să-și iubească soția. Cînd îl zărești 
cite o dată pe stradă, nici nu-l vezi bine : e mereu 
„intr-a 3-a“. Unde o fi zburînd așa, dom’le ? Cufun
dat pînă-n gît cu tot felul de probleme legate de 
bujie șt ambreiaj, Mitică trăiește uneori și niște de
licii dulci, de logodnic. Motocicleta lui e un fel de 
verighetă modernă pe care o oferă „cu dragoste” a- 
matoarelor de la Șosea, prin rotație...

Ajuns la punctul acesta, Costică oftează : ce noroc 
au unii!

Costică are și el motocicletă : un M.Z. foarte fru
mos, cumpărat de ocazie, un adevărat chilipir : 9.000 
de lei pe care-i plătește în rate. Privind însă fața lui 
Costică, subminată de o melancolie adîncă, de bujie 
arsă, orice psiholog sau mecanic și-ar putea da sea
ma, imediat, că motocicleta lui „trebuie să aibă ceva”. 
Așa e: are. Trei mici cusururi. 1) Pornește foarte 
greu. 2) După ce prinde o anumită viteză, să zicem 
50 pe oră, nu se mai poate opri. (Ca un autor de ro
mane... de largă respirație). 3) N-are direcție. De a- 
ceste amănunte și-a dat seama Costică într-un mod 
cît se poate de convingător chiar de prima dată, a 
doua zi după ce o cumpărase. Pe o distanță de două 
străzi mici a intrat cu motocicleta „independent de 
voința mea”, cum scria de fiecare dată în procesul 
verbal încheiat „la fața locului”, în următoarele punc
te : Cooperativa meșteșugărească „Avîntul cofetari
lor", „Centrul de pîine”, „Aprozar", Unitatea de des
facere a produselor de sticlă și cristal nr. 13. A, să-l 
fi privit cum, de fiecare dată, după ce se năpustea 
călare, ca un viking, în vitrina Unității de desfacere 
a produselor de sticlă și cristal nr. 13, de pildă, Cos
tică devenea imediat plin de maniere: Cer mii de 
scuze.

La ratele lunare s-au adăugat prin urmare dau
nele pe care le plătește sus-numitelor unități.

— Devine că trebuie să aibă ceva! — a conchis 
filozofic Costică. De atunci, întotdeauna se întoarce 
acasă, azi cu o șaibă, miine cu o piuliță: piese de 
schimb care să-i pună motocicleta pe roate. Stringe 
șurubul și stringe șuruburi. In timpul liber umblă 
nebun după Mitică : să mai schimbe o vorbă. Despre 
ce ar putea vorbi doi bravi motocicliști așa cum sînt 
Mitică și Costică. imediat după ce au dat noroc, preț 
de șapte ore fără întrerupere ? Despre... motociclete. 
Dar Mitică îl ocolește pe Costică.

— Asta-i, mă ocolește...
Costică a băut singur cele două halbe.
— Băiete, încă două !
Cu halba ridicată Costică devine dintr-o dată gîn- 

ditor... Buzele-i rostesc cuvinte serioase ca acestea: 
D.K.W. ? Da, D.K.W.... Puch ? Nu, Triumph. K. 175... 
Simson... I.J., M.Z., Jawa, Danuvia, Panonia, Manet,... 
E un B.M.W. precis !

Depistează cu urechea, după turația motorului, mo
tocicletele ce trec pe stradă...

Mitică nici gînd să pice. Costică oftează... O idee t 
Să se ducă la Lache. Dar imediat se posomorăște: 
și Lache are motocicletă ! Și Mache are și... pînă și 
Lefter Popescu, poftim! Pină și el își făcuse rost de 
un scuter. L-a cîșțigat la Loto. Dar — ghinion ! Toc
mai cînd se întorcea acasă călare pe... premiul lui, 
cîștigat după atîtea emoții, s-a izbit de poarta Cre
matoriului Cenușa. Cică ultimele lui cuvinte au fost: 
„Ți-ai găsit! Eu și noroc”.

— Care va să zică pînă și Lefter... Halba din fața 
lui Costică numai dantele cînd a adus-o ospătarul, 
s-a decoltat foarte mult, ca o cochetă blondă ; căldu
ră mare... Mitică, nici pomeneală. Costică oftează din 
nou.

Ce situațiune! Nu mai poți pentru ca să mai 
schimbi o vorbă cu un amic.

Marin Sorescu
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REPORTAJ
« Revolta Națională » apărea sub direcția mea acu vreo 

cinsprezece ani, pe vremea cabinetului Brătianu. Era o 
gazetă eminamente combativă, făcând crâncenă opoziție.

I ăria noastră nu stetea atât în articole de fond sau în 
polemice, cât m informațiuni de sensație țesute cu obser- 
vațmni veninoase. Turbasem și pe public, și pe politicieni, 
și mai ales pe confrați, cu descoperirile celor mai intime 
secrete ale culiselor politice, sociale și chiar familiale. Poliția 
înnebunea căutând în zadar să afle izvorul știrilor «Revoltei».

Și ce simplu lucru! Toate le aflam dela o damă din so
cietate, care Ie lua într’adins pentru noi dela un stâlp al 
puterii, un om foarte de sus. Câte trele părțile erau intere
sate să lucreze eu cea măi perfectă discrețiune: bărbatul 
de stat își exerciții prin canalul nostru micile răutăți și 
marile intențiuni; dama câștiga frumos dela noi, iar noi 
țineam recordul gazetelor bine informate. Oricine ar fi 
cetit insă cu destulă luare aminte foaia noastră ar fi tre
buit măcar să bănuiască: pe câtă vreme pe toți oamenii 
dela putere îi tratam cu ou și cu oțet, pe bărbatul nos
tru de suit îl maltratam cu zahar și cu apă de trandafir.

Dar, din nenorocire, i 
ne sece < dată. Bărbatul de stat a căpătat mit 
o vâna de mult și a părăsit capitala; astfel, am ramas — 
dama, dezolată fără bunul ei amic, iar noi, ți mai dezolați, 
fără informații. A voit dama să ne servească cu știri din 
alte izvoare: dar au început să plouă desmințirile, și con
frații s’au pornit să-și verse focul asupra « Revoltei», care, 
« fără nici un scrupul ... mincinoși I.. . infami!,.. 
raghioși! ».. . jn fine toate grațiozitățile de cari sunt 
pâlnii niște confrați geloși de un
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CARAGIALE
ADNOTAT DE TOPIRCEANU

Departe de a fi un cititor grăbit în accepția 
obișnuită, Toplrceanu a fost un comentator al 
lecturilor sale și dovada o constituie bogăția, 
minuțiozitatea si profunzimea adnotărilor Iui-ne 
marginea cărților ce i-au aparținut.

Vom semnala aici glosările lui de cititor ve 
marginea schiței Reportaj, găsite în volumul 
Caragiale, Opere, II, Nuvele si schite Tcdiț!'’ -Paul 
Zarifopol. Buc., 1930), exemplar frumos legat ce-a 
aparținut lui Topirceanu si care este chiar auten
tificat de semnătura lui pe coperta internară. 
Exemplarul ne-a fost dăruit de fiul scriitofl^Ui.

In Reportai, schița in care sînt demascațl gaze
tarii impostori ai cluburilor politice din trecut, pe 
autorul Baladelor vesele și triste îl interesează 
tehnica folosirii verbului, cu specială atenție asupra 
expresivității timpurilor în narație.

Comentatorul adnotează de la început cu creion 
roșu de-asupra titlului :

In „expunerea" de la început — trecutul (per
fectul compus). De lămurit acum pentru ce nu 
putea autorul să se folosească aici de perfectul 
simplu".

Apoi primele 32 de rînduri ale povestitorului, 
care fabulează la persoana întîia, sînt prinse de 
Topirceanu intr-un chenar dens de reflecții asupra 
folosirii sugestive a verbului la perfectul comms 
(a trebuit, a căpătat, a rămas, a voit, au început, 
s-au pornit) :

„Cînd urmează a ti se povesti o acțiune mai 
complexă se înțelege că ai nevoie de unele infor
mații prealabile ! Pe acestea autorul ti le dă 
folosindu-se de timpul trecut (perfectul compus).

într-o piesă de teatru aceste informații le afli din 
gura personagiilor.

Personagiile dintr-o piesă de teatru, scenetă sau 
schiță, îți dau ele înșile informațiile necesare (în 
cazul cînd faptele lor se leagă de altele din trecut, 
pe care trebuie să le cunoști ca să ooti înțelege pe 
cele ce vor urma sau se petrec acum sub ochii 
tăi) — informațiile necesare asupra faptelor trecute. 
Asupra celor prezente. însă dacă mai au nevoie de 
unele indicații, pe acestea ți le dă autorul, la 
timpul prezent.

Cînd, prin natura genului de povestire, informa
țiile asupra faptelor petrecute în trecut — trebu
ind să fie vaste — ți le dă autorul, nu actorii, el 
vorbește Ia timpul trecut".

Pasajul in care Caragiale, dialogind, critică prima 
seri" e știri mărunte ale zilei, furnizate de Cara- 
cv este prins în scoabele unei paranteze : 
„Se nă. Putea pune prezentul, dacă ar fi dat vre-o 
indicație de joc".

Peste momentul în care Caracudi se întoarce 
mîndru la redacție, cu reportajul său ticluit de la 
început pînă la sfîrșit, Topirceanu subliniază 
energii :

„Aici, deodată, intervine prezentul negativ.
De ce ?
Pentru că încetează generalitățile si se intră în 

amănunte. începe „scena"...
La iscodirea directorului „Revoltei Naționale" 

( -= Caragiale), întrebări după care reporterul 
.,răspunse" că nu poate trăda ..secretul frumoasei 
recolte" de știri „americane", Topirceanu notează 
în continuare :

„Iată si perfectul simplu — narator. Nu-i încă 
teatru, „scenă". (Se continuă relatarea). Pentru că

„se reia, o mică „expunere" și „expoziție". Iar pe 
manșeta paginii încearcă să fixeze o primă gene
ralizare asupra folosirii timpurilor în narație de 
către Caragiale.

„In expunere PERFECTUL COMPUS.
In relatare, povestire de amănunt : PERFECTUL 

SIMPLU.
In indicațiile necesare jocului de scenă : PRE

ZENTUL.
In descrierea unei stări neschimbătoare : PRE

ZENTUL firește".
Și cînd, în suita secvențelor, acțiunea schiței 

parcurge investigațiile „directorului" suspicios ca să 
afle mijloacele prin care Caracudi dobîndeste in
formațiile indiscrete. Topirceanu fixează marginal 
frecventa timpurilor, iar în text le subliniază: 
oprindu-se insistent asupra abundentei „prezentu
lui" în scenele în care povestitorul urmărește, pas 
cu pas, pe reporter după plecarea din redacție, în 
drumul către Cișmigiu si ne parcursul vină la 
revenire, cu articolul plăsmuit.

Pe ultima pagină a volumului lui Caragiale, pe 
timpul alb ce urmează tablei de materii, Topirceanu 
încheie comentariul cu un sfat de înțelepciune 
literară, pornit din prețuirea marelui său „tovarăș 
de drum“ :

„Cînd instinctul artistic e nesigur, șovăielnic, — 
spre a evita dibuiri inutile, pierdere de vreme si 
greșeli eventuale, un povestitor se poate orienta 
repede după cîteva reguli scoase din analiza teh
nicii literare a unui scriitor cu instinct artistic 
sigur și răbdător, cum a fost CARAGIALE.

Astfel, cînd nu stil la ce timp să întrebuințezi 
un verb în anume soi de povestire sau in anume 
loc al ei. POȚI ÎNVĂȚA DE LA CARAGIALE. 
„Timpul" depinde de felul povestirii, bucății de 
proză.

Asemenea poți învăța si alte numeroase amă
nunte de tehnică literară de la el“.

E o bună recomandare. Și pentru el, și pentru 
alții. Topirceanu a folosit-o cu prestigiu în opera 
lui artistică.

Augustin Z. N. Pop

DIN

ARTICOLELE
NECUNOSCUTE

ALE LUI 
CARAGIALE

I

Statu Quo1)

D. Lascăr Catargiu, cu toate neajunsurile care-I 
bîntuiesc ca om de Stat și ca parlamentar, își 
cunoaște totuși bine țara. Dacă, fiind la cîrmă, 
Statul merge pentru c’a apucat să pornească și 
dacă podoabele inteligenții primului ministru sunt 
date pe față, cu o zgîrcenie proverbială, oridecîte 
ori e vorba despre vr’o nevoie de organizare, sau 
de vr’o preîntîmpinare a viitorului, ce-i pasă d-lui 
Lascăr Catargiu ? D-sa își cunoaște țara, știe cit 
de blind, cît de răbdător este, și de ce îngăduială 
e în stare să dea dovadă poporul nostru.

Ce zice primul-ministru ? „La ce să m’apuc d’a 
mai mișca lucrurile din locul lor •— cine știe ce se 
întîmplă ? Mai bine nu mă ating de statucva !“

Și, după ce a strîmbat pe statu quo ca formă 
exterioară, nu voește cu nici un chip să iasă din 
el ca fond, îndărătnic ce esțe să rămînă în statuc
va, — după cum scrie D. Catargiu, cînd e necăjit 
și nu vrea să-1 priceapă subalternii în ce limbă 
- și redactează hotărîrile sale...

Acest statucva al primului ministru, — să se ia 
seama, — nu esțe numai un simplu lapsus, ca 
acelea nenumărate, ca pozna fortificațiilor, sau ca 
coada de topor, pe care „băieții" din Cameră sileau 
să le comită nedomiritul bătrîn, în focul discuți- 
unii, cînd riposta îi zăbovea mult. Nu 1 Statucva, 
această nouă localizare, într’o romînească ministe
rială este ceva gîndit, este o formulă după care D. 
Catargiu conduce țara noastră, acum peste vară, 
„cînd Parlament nu e, cînd presă cum se cuvine 
nu este, afară doar de ce luptă tinerețea de la 
Naționalul!"

Că adică, vorba d-lui Catargiu, ce să se mai 
apuce d-lui de pus pe hirtie proiecte de legi ? 
Pînă la toamnă e destulă vreme, și pentru la 
toamnă le-a făgăduit. Ce să mai stea bătrînul să 
pună la cale vr’o reformă, chiar mai mică, ori vr’o 
schimbare, așa cum spunea c’o dorește sub juni
miști, cînd miniștrii, — colegi cu d-sa, ridicați la 
rang, dacă e vorba, după urma d-sale, — s’apucă 
la colț în consiliu și-i pun bețe în roate ? Ce ? Hal 
e ăsta pe atotputernicul D. Catargiu, — acum mai 
cu seamă cînd e ca și rege ’, — să nu poată numi 
un prefect măcar, acolo unde pusese în gînd ?

Așa, pentru că vede că nu-i priește peste vară, 
s a gîndit bătrînul să aibă răbdare pînă la toam
nă, și să fie în țara asta statucva, dela un capăt 
pînă la altul.

De aceia, lăsînd numai pe vernescanl să mai facă 
d’ale lor, pînă lî s’o’nfunda, șeful guvernului, ca 
odinioară la Cameră, cînd pronunța mereu clișeul: 
la toamnă, — acum numai ce-1 auzi, servind soli
citatorilor (în număr de 90—100 pe zi), minunata 
sa invențiune : statucva ! „Bine, domnule, dar am 
hotărît să nu mă ating acum de statucva ; vom 
vedea mai încolo, la toamnă" — adaogă blîndul 
nostru stăpîn.

Și bieții solicitatori, deși mai grăbiți decît orice 
altă reformă, bătrîni și conservatori ca și d. Ca
targiu, pleacă mulțumiți cu atîta, nelămuriți insă 
și sfiicioși, bănuind că primul-ministru e om mare, 
de vreme ce a’nceput să le vorbească mai pe lati
nește decît la întîia Domnie3)...

Să mai zică lumea că d. Catargiu nu știe să ad
ministreze ! Numai c’o vorbă, sucită cu meșteșug, 
și duce greul o vară întreagă ! Statucva de dimi
neață pînă seara și s’a’ncheiat socoteala—

II
Cronica

Incognito 4)

Agamemnon, regele regilor, — în „Belle Helene" 
a lui Offenbach — merge la Nauplia să ia băi de 
mare. Cu toate că el călătorește incognito, mulți
mea îl recunoaște ; de cîte ori el iese la plimbare, 
de cîte ori se duce să intre în bae, cită vreme șade 
în apă, apoi după ce iese, i se fac mereu cele mai 
sgomotoase ovațiuni. Odată, plictistlt de aceste ma- 
nifestațiuni indiscrete, regele regilor, convins de 
neeficacitatea incognitului, zice către confidentul 
său :

„Giaba mă ascunz, nu merge 1 Tot mă cunosc ei: 
mîine o să intru in bae cu coroana pe cap : e de 
prisos să mai păstrez incognito !“

La aceeași pesimistă convingere, ca și Agamem
non, a ajuns și onor d. D. Brătianu.

D-sa a fost în anul acesta la băi la Kissingen. 
Kissingen este o stațiune balneară în Bavaria. 

Apa de Kissingen este vestită pentru virtuțile sale 
sudorifice, purgative și diuretice. Dar nu numai 
apelor sale minunate își datorează reputația uni
versală această stațiune. Ea a devenit celebră mai 
ales prin faptul că o sumă de bărbați politici eu
ropeni au vizitat-o.

c *

-i

Prințul de Bismark a făcut din Kissingen locul 
său de predilecție, și se înțelege că împrejurul 
acestui astru politic au venit totdeauna să gravi
teze astrele mai mici și sateliții lor.

Și se pare că sănătatea bărbaților politici folo
sește mult din izvoarele de la Kissingen.

Acolo, între un pahar diuretic și unul purgativ, 
multe s-au pus și se vor mai pune la cale.

De aceea, cînd auzim noi profanii că un bărbat 
politic a mers la Kissingen, oricît l-am ști că are 
nevoie de virtuțile minerale ale apelor respective, 
nu ne putem opri de a gîndi : ha, ha ! se clocește 
ceva, aci e politică la mijloc !

Iată pentru ce onor d. Dumitru Brătianu a ținut 
să meargă la Kissingen incognito, pentru ca să se 
risipească tutulor bănuielile că ar fi avut în ve
dere să intre în daraveri cu cancelarul, și pentru 
ca prințul de fier să-l lase în pace, să nu-1 im- 
portuneze cu vizite și să nu-i turbure cura cu con- 
ferinți politice.

Și astfel, în catastiful de la otelul la care a co- 
borît onor d. Dumitru Brătianu, s’a înscris cu 
pseudonimul Dumitru Dinu Papuca.

Cît e prințul Bismark de isteț, dracul să-i dea 
in cap că Dumitru Dinu Papuca însemnează Du
mitru Brătianu !

A mers astfel treaba foarte bine citeva zile, ni- 
minea nu bănuia cîtuși de ptițin ce personaj im
portant se ascunde sub poeticul nume de Dumitru 
Dinu Papuca ; cînd, într-o seară, onor șef al dizi- 
denților, făcîndu-și pe promenada principală plim
barea obicinuită, se pomenește de la spate stri- 
gîndu-i cineva foarte tare :

„Brătiene ! Tache !,.. Tache ! Brătiene !“
La numele Brătianu, lumea se oprește în loc să 

vadă pe cine strigă indiscretul.
Dar Papuca o ia la picior ca orice incognito des

coperit — indiscretul după el :
„Tache ! Brătiene !“
în sfîrșit Indiscretul ajunge pe Papuca și-l lo

vește pe umăr. Papuca să întoarce supărat foc: 
cine era ? conul Mihalache Cogălniceanu.

„Lasă-mă în pace, strigă Papuca necăjit, lasă-mă 
în pace, mi-ai stricat incognitul!“

Acuma, nu se știe dacă din răutate sau din im
prudență, a comis conul Mihalache trădarea.

Destul că a doua zi au început să plouă la Du
mitru Dinu Papuca cărțile de vizită ale tutulor 
bărbaților politici.

Diplomații și jurnaliștii cereau un moment de 
interview ca să se lumineze de la Papuca în pri
vința evenimentelor din Creta ; cancelarul de fier 
a venit d’a dreptul în persoană, în virtutea vechiu
lui prieteșug, fără să se mai anunțe prealabil.

•••••••••••••••••••••••••••»

BENEDICT GĂNESCU : studiu 
dintr-o suită de personagii 

caragialiene

Și toate astea din pricina indiscreției conului 
Mihalache.

Ca și Agamemnon, Dumitru Dinu Papuca a ră
mas cu desăvîrșire dezamăgit asupra eficacității 
incognitului.

Plictisit de urmările trădării d-lui Cogălniceanu 
și-a întrerupt cura. Și astfel onor d. Dumitru Bră
tianu se întoarce zilele asțea, ;dela Kissingen. ca să 
reia direcția Națiunii. ț.

Se zice că la anul, d. Dumitru Brătiahu este^hor 
tărît pe de o parte să evite pe d. Cogălniceanu, 
iar pe de alta să ia un alt pseudonim, de oarece 
în ediția nouă a dicționarului „celui mai ieftin/, 
care se află sub tipar, se va-ci£i :

„Demetre Dino Papouka: pseudonyme sous ie- 
quel l’illustre homme d’Etat roumain M. Demetre 
Bratiano prend incognito ses eaux.5).

Notă
Am scris în Viața lui 1. L. Caraglaje despre colaborare# de 

curînd demisionatului director general, al teatrelor la 2iarul 
Constituționalul, sub semnâturaț C... ți cu pseudonimele 
Nastratin, Zoii și Falstaff. O parte dfi) aceste articole la-aiB 
reprodus • într-un ziar din 1941. Cu Statu Quo' am. avuț 
aface cu cenzura antonesciaiiâ. Articolul era cules, dar ,. a 
trebuit să-l retrag, pentru că tema remanierii Cădea neopot- 
tun, într-un moment cînd un' eveniment similar era afteplțt 
cu înfrigurare de susținătorii leyimuiui. Ce ere renhanierea, 
mai ales în vremea partidelor „jstarice", nu poatp. fi trecut cu 
vederea, Constituirea oricărui guvern burghez era un prilej 
de amară nemulțumire pentru un număr de .imHiistferiabili*,  
mai ales într-un timp clnd numai șapte norocoși intrau dn 
ilndul beneficiarilor. Cei rămași pe dinafară er^u țiușî cu 
vorba de șeful partidului, ca sa nu-și piardă partizanii mai 
hămesiți și impacienți, care ..făceau foame", pe cînd colegfi 
lor de pe banoa ministerială, cu tlienlela; resp^ct^văi se
îmbuibau. Acest tablou avea să fie gravat în. apă tare de 
Caragiale, cînd a descris sistema rotativei, în . din primă
vara plnă-n toamnă.

Recent venit la putere, după Te^ragerea guverndlni Th, ■ Ro- 
setti, — pe care înșiși junimiștii ’ fiăi il botezaseră amrcwl 
..Toderiță Minciună", — Lascăr Catargiu era ..un om vechi, 
Intrat în viața publică sub regimill. regulamentar, — un ruti
nar lipsit de studii superioare și chiar de cultura unui auto
didact, dar un abil tactician în. ale politicii.’ .Caragiale nu 
exagerează în jargonul neogrecesco-francez, pe care de fapt 
l-a surprins ca pe o ,,copie după natură' Fostul locotenent 
domnesc după II februarie, care „salvase" dinastia stiăînă 
după manifestația antiprusacă din sala Slătineânu (t.l martie 
1871), își ,,lucra“ partizanii cu duhul blîndeții. Moldoveanul 
era un mare fals bonom. Așa a reușit sa guverneze cîte o 
legislatură întreagă, de patru ani, în două rînduri, făr-S 
să-și piardă partizanii. Statu quo, formula pe care „șeful*  ° 
rostea cum putea, era de fapt împrumutată din domeniul 
politicii externe, în forma mal prescurtată, de la statu quo 
ante, piin care se înțelege, la încetarea unui război, pacea 
fără schimbări teritoriale. In politica internă, bătrînul vulpoi 
înțelegea prin statucva, rămînerea guvernului în formula pro
vizorie (după adagiul francez ! il n'y a que le provlsoire qui 
dure, adică : numai provizoriul durează). Desigur, măsuratul 
în termeni articol al lui Caragiale, cu toată duritatea de fond, 
era făcut nu numai sa-1 pună in adevărata lumină pe omul 
politic, daT și să necăjească pe prea încrezătorii ministeria
bili, aminați la calendele grecești, prin magica formulă 
stropșită.

Cealaltă victimă a lui Caragiale era Dimitrie Brătianu, fra
tele mai vîrstnic al lui Ion C. Brătianu. O victimă mai blind 
luată în pleasnă. fiindcă nu era la putere. Suferința mare a 
Iui Dimitrie Brătianu ținea de ealîtatea lțp de primogenit. 
Dimitrie se credea mai îndreptățit la conducerea partidului 
liberal decît Ion, cu trei ani mai tinăr £a ■ el. Și totuși Ion, 
„vizirul"-, guvernase țara timp de doisprezece ani, din 1876 
pînă în 1888, împotriva voinței Iiii TJijnițtle^ căruia nu i-a 
cedat locul decît pentru două luni, cu ’ ocazia încoronării", 
ca să-l demită și să-l împingă la o acerbă opoziție. Dimitrie 
nu era un om de guvern, la dreptul vorbind, <Kipă opinia 
majorității partidului. Partidul vedea în e] un vizionar In
consistent, un orator iperbolic, un delirant al ^^rmulelor 
pașoptiste „răsuflate", un maniac al voinții de pătere, fără 
aptitudinile „practice" ale Iui Ion. într-adevăi, acesta apli
case formula liberalismului orleanist francez, cu deyiza „im- 
bogățiți-vă“, de care partizanii uzaseră din plin, ba chiar și 
într-uj! discurs celebru se adresase față de ai săi ' cu for
mula mult citată ; „Am tolerat crime și asasinate". Era șeful 
considerat „ideal", în timp ce Dimitrie era suspectat de 
„idealism". Manifestul lui către cetățenii Capitalei dup| ll 
februarie a stîrnit ilaritatea tuturor oamenilor cu juâecată. 
Dimitrie crease în acel moment formula cu ochii Europei 
ațintiți asupra noastră, cu exemplul suhlim pe care l-am dat 
Europei etc.

Vizita lui Dimitrie Brătianu la Kissingen, care a stîrnit de 
rîndul acesta verva marelui umorist, afecta caracterul unei 
vilegiaturi pure. Să fi fost însă incognito.ul sincer ? Cara
giale nu stăruie prea mult asupra acestui punct, mulțumin- 
du-se să divulge anecdota care probabil făcea. în acel mo
ment, ocolul cluburilor și al cafenelelor. Ironia devine însă 
crudă cînd autoiul „cronicei", făcîndu-se a nu înțelege do
rința permanentă de intrigă a marelui paraponisit care a fost 
Dimitrie Brătianu, îl piezintfi cu o voită naivitate ca terorizat 
la gîndul că Bismark, cancelarul de fier, l-ar putea „impor- 
tuna".

Delicata cruzime a Iul Caragiale culminează în „poanta**  
plin care propune micului Larousse ilustrat, textnl cuvenit 
„ilustrului bărbat de stat romîn".

Șerban Cioculescu

1) Aiticcl de fond în Constituționalul, 24 iunie 1889, senffiat 
Zoii.

Primul-ministru ținea lacul regelui, plecat la Sigmanfl^en.
s) Aluri» Ia locotenenta domnească, din care a făcut pâ-rte 

Lascăr Catargiu, după II februarie 1866, alături de genetblul 
N. Golescu și de colonelul Haralambie, trinitate a monstrgpa- 
sei coaliții. ‘

4) Articol de fond în Constituționalul, 27 august 1889, sem
nat Hans. *

5) In romînește : „Dimitrie Dinu Papuca, pseudonim ■■ iub ' 
care ilustrul bărbat de stat romîn își ia incognito, apele *ini-  , 
nerale".
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A ntijunimismul 
tui Caragiale

Istoriografia literară burgheză, cele trei generații 
de neojunimiști au depus stăruitoare eforturi pentru 
a prezenta întreaga literatură romînească drept re
zultat al direcției junimiste. Potrivit acestei jude
căți, marii clasici ai literaturii noastre care au avut 
raporturi cu cenaclul patronat de Maiorescu erau 
declarați fără ocol junimiști, opera fiindu-le pe 
nedrept considerată o expresie a junimismului.

Cu opera lui Caragiale s-a încercat același efort 
de anexiune. Junimiștii și neojunimiștil au revendi- 
cat-o mereu, pretinzînd că „opera dramaturgului 
este cea mai puternică expresie literară a criticei 
sociale a junimismului". Chiar Ibrăileanu subscria la 
acest punct de vedere, socotind că autorul Nopții 
furtunoase exprimase conservatorismul. Eroarea, 
perpetuată multă vreme, e însă evidentă. Caragiale 
nu a fost junimist. Nici chiar de mina a doua, cum 
considera Ibrăileanu.

Sceptic prin temperament (mărturisea o dată că 
e „crescut la școala scepticismului"), de o luciditate 
fără seamăn, dramaturgului îi repugnau aproape fi
zic ridicolul, minciuna împăunată, logoreea și de
magogia. Or, liberalismul de după 1860 se caracteriza 
tocmai prin aceste trăsături. Principiile de la 1841 
deveniseră simple pretexte pe fondul cărora se 
rostogoleau în torent, rîurile de fraze și vorbe goale 
Caragiale se arăta efectiv îngrozit de faptul că e 
contemporanul „inaugurării celei mai teribile și 

înjositoare tiranii — tirania vorbei". „Iată — ex
clama el, ulcerat — cine ne-a stăpînit o jumătate 
de veac cu ultima cruzime — vorba, vorba umflată 
și seacă", sancționîndu-se un fel de înțelegere o- 
dioasă după care „a gîndi era cea mai grozavă 
vină ; a ride, cel mai negru păcat". în fața avalan
șei de „vorbe înalte, late și umflate", Caragiale în
cerca sentimentul omului onest, care se socotea da
tor să pună umărul pentru înlăturarea răului: „să 
răstorni balivernele răscăcărate și apocaliptice, să 
combați apucăturile lipsite de omenie, să-ți bați 
joc de ridicul". Ura scriitorului pentru liberali se 
datora deci disprețului său absolut pentru mora
vurile acestea penibile și triste, la înscăunarea că
rora cei care se revendicau drept legatarii pașop
tismului îndepliniseră roluri de primă ordine. Cri
tica făcută de Caragiale liberalilor convenea juni
miștilor. Junimismul era potrivnic liberalismului 
lin interese politice, sociale și economice. Caragiale 
nsă nu avea nimic comun cu aceste interese de 
lasă și nu le-a îmbrățișat niciodată. El n-a pros- 
ăvit rolul boierimii de altădată, n-a militat pentru 
onservarea „îmbunătățită" a rînduielilor existente, 
iu s-a ridicat pentru apărarea „drepturilor" boie- 
imii în raport cu cerințele țărănimii și nu a fost 

antisocialist. Opera sa nu reflectă, de aceea, juni
mismul, ci convingerea sa intimă, perfect adevă
rată — că liberalismul, așa cum îl concepeau poli

ticienii burgheziei, a adus cu sine demagogia, dilu- 
ția verbală, tirania frazei, patriotismul de paradă. 
S-a întîmplat însă ca această convingere să slu
jească junimismului, căci obiectivul în care lovea 
scriitorul a fost și ținta atacurilor înverșunate din 
partea junimiștilor. Dar condeiul lui Caragiale nu 
a satirizat numai apucăturile liberale, ci a lovit în 
întregul sistem politic al vremii. Moravurile din O 
scrisoare pierdută au deplină valoare generaliza
toare și ele pot fi cu ușurință detectate în amîn- 
două taberele, care operau, în general, eu aceleași 
mijloace și după aceeași rețetă. De altfel, chiar 
dramaturgul intuise o dată adevărul după care 
„diletanții politici (în categoria cărora intra și el), 
din contră, sînt de părere că aceste două partide, 
deși în adevăr se exclud, vor același lucru, adică 
să ajungă și să rămînă la putere".

Important e, de asemenea, că înverșunarea anti- 
liberală a lui Caragiale și aceea a junimismului 
nu se confundă pe toate dimensiunile, și, în orice 
caz, nu pe cele principale. Blamarea pașoptismului 
a fost una din direcțiile centrale ale politicii juni
miste, care încerca să acrediteze la noi ideea refor
mei lente, „prusace", opusă principiilor revoluțio
nare pașoptiste. Caragiale nu s-a aliniat în corul 
acelora care combăteau pașoptismul. Dimpotrivă. 
Peste tot mărturisește respectul și prețuirea pentru 
idealurile luptătoare ale acelor „adevărați apostoli*  
în a căror „generoasă revoltă contra unei stări se
culare de rușine, de înjosire, de mizerie politică și 
socială" se află „Semnalul unei mari răsturnări so
ciale". Ceea ce deplînge și condamnă scriitorul nu 
e militantismul pașoptiștilor, idealurile lor avîntate, 
ci compromiterea acestora, de către liberali.

Caragiale nu a împărtășit nici vederile estetice 
junimiste. Opera lui cuprinde opinii estetice fun
damental deosebite, de cele ale Junimii. De fapt, 
teatrul lui Caragiale — ca să ne referim numai la 
lucrările elaborate în perioada așa-zisă junimistă — 
pe care junimiștii l-au acceptat (văzînd aici, unilate
ral, numai antiliberalismul care le convenea) deser
vește substanțial estetica junimistă. Să nu uităm, 

de asemenea, că opiniile sale estetice, Caragiale 
le-a dezvăluit nu numai în opera artistică, dar și 
la modul programatic. Seria de scrisori către Vla- 
huță din 1909, pe marginea discuției asupra ten
denționismului în artă, grupate sub titlul semnifi
cativ : „Politică și literatură" mărturisesc limpede 
convingeri estetice opuse junimismului.

Reluînd discuția despre pretinsul junimism soci
al-politic a lui Caragiale, trebuie spus că autorul 
lui 1907, din primăvară pină-n toamnă, nu putea — 
de altfel, să împărtășească antipașoptismul vehe
ment al junimismului și din alte considerente. Cel 
care s-a ridicat nu o dată în apărarea țărănimii 
spoliate și robite moșierului și arendașului nu pu
tea subscrie unui punct de vedere sociologic, în care 
răbufnea ura la adresa mișcării revoluționare. în 
timp ce junimiștii au fost în fruntea guvernului 
care a reprimat răscoala țăranilor din 1888 și au 
contribuit din plin la înăbușirea răscoalei din 1907, 
Caragiale zugrăvea realist tragedia lumii rurale, a- 
totputernicia pumnului (vezi, de pildă, Arendașul 
romîn). Cînd, în 1907 și în anii care au premers și 
anunțat sîngerosul eveniment, junimiștii s-au stră
duit să potolească spiritul protestatar al „bieților 
noștri săteni", condamnînd violent în poemele lui 
Coșbuc și Vlahuță germenele „instigator", Caragi
ale a scris acel zguduitor 1907, din primăvară 
pînă-n toamnă, înfierînd sălbatica dezlănțuire de 
ură a celor două clase stăpînitoare care au frater
nizat prompt pe mormîntul a 11.000 de țărani.

De altfel, spre sfîrșitul deceniului al noulea. Ca
ragiale care niciodată nu s-a simțit bine la Juni
mea, unde, dincolo de boema aparentă domnea în 
realitate aristocratismul, părăsește cenaclul. încă 
în 1884 Maiorescu nota iritat în însemnări : „Cara
giale violent, grosolan și inutilizabil".

Ruptura e definitivă, și Maiorescu, potrivit tra
tamentului pe care-1 aplica „dezertorilor", îl urmă
rește cu înverșunare pe scriitor pricinuindu-i mari 
neajunsuri. „Voi, junimea politică — îi scria Cara
giale lui P. Missir în preajma plecării sale din 

țară — mi-ați făcut mult rău. (...) Sunt între voi 
alții care d’ a dreptul m-au deservit și persecutat 
cu răutate și înverșunare, — și cu cit mai njult 
invocă ei, ca scuză a purtării lor neomenoase, de
fectele mele, cu atît sunt mai convins că tocțnai 
altceva mi-a asigurat ura și persecuția acestor 
mișei. Pe aceștia nu pot decît să-i urăsc și orioind 
îi voi putea lovi, o voi face fără nici o cruțară” "). 
Lucrurile au mers pînă acolo incit se încerca acre
ditarea tezei după care „tăcerea" lui Caragiale s-ar 
datora părăsirii Junimii, ceea ce, altfel spus, în
semna că întreaga operă a scriitorului s-ar fi dato
rat nemijlocit contactului cu Junimea. Caragiale 
a respins indignat aceste calomnioase puncte de 
vedere. Intr-un interviu din Enoca. în iulie 1897. 
scriitorul mărturisea cu umor faptul de a fi soco
tit întotdeauna că reprezintă ceva prin el însuși. 
Dar, părăsind Junimea, „prietenii mei și-au schim
bat — firește — părerile lor despre lucrările mele". 
S-a ajuns astfel la o situație ciudată : „Eu — neso
cotit — am avut ușurătatea să crez că talentul meu 
era în mine, pe cîtă vreme el în realitate era în 
cercul literar din care nu mai putusem face parte 
(subl. ns.), mi-am închipuit că meritul lucrărilor 
mele era al meu, pe cîtă vreme el fusese al foș
tilor mei prieteni.“”) Operația de anexiune a operei 
marelui dramaturg începuse așadar încă în timoul 
vieții sale. Protestul său e semnificativ, pledînd 
convingător împotriva tezelor istoriografiei bur
gheze după care opera sa ar reprezenta chintesen
ța concepției social-ideologice junimiste. Prin 
opera și prin ideile sale politice,și estetice. Cara
giale a fost deopotrivă antiljberal și antijunimist, 
condamnînd reacțiunea, indiferent de coloratura el 
de circumstanță.

<
Z. Ornea
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Difuzarea mondială a operei lui Caragiale a consemnat, in anii 
din urmă, noi zone geografice pe cele mai diferite meridiane ale 
globului. Este, desigur, o strălucită confirmare a valorii ei universale.

Așa se explică aria tot mai întinsă de răspindire a operei lui 
Caragiale, care nu mai este o „terra incognita'1 in cultura multor țări 
și popoare. Ea și-a cucerit în deosebi un loc de cinste și o reală 
prețuire pe meridianele sovietice. O simplă comparație cu trecutul 
este edificatoare. în Rusia prerevoluționară, Caragiale a fost aproape 
cu desăvirșire ignorat, dacă nu punem la socoteală cîteva traduceri 
cu totul sporadice, apărute la începutul veacului în publicații obscure 
de circulație restrînsă, fără a stîrni ecouri în critică, fără a fixa 
atenția cititorului de masă.

Un moment interesant și semnificativ totodată pentru istoria re
lațiilor literare romîno-ruse este legat de V. G. Korolenko, care ne-a 
vizitat de mai multe ori țara, între anii 1893—1915. Printre documen
tele păstrate în arhiva scriitorului rus de la Biblioteca Unională 
,,V. I. Lenin" din Moscova, se numără cîteva Carnete de înseninări 
despre Romînia (de altfel, scriitorul a dedicat un ciclu întreg de schițe, 
reportaje și un roman realităților romînești), culegeri de doine, cores
pondența cu Dobrogeanu-Gherea și traducerea in manuscris a schiței 
Telegrame și a unui ciclu de momente cu titlul generic Temă cu va
riation! I Este de presupus că scriitorul rus — democrat consecvent 
— și-a încercat puterile în domeniul limbii romîne pe care o studia 
asiduu, traducînd tocmai din Caragiale, la sugestia lui Dobrogeanu- 
Gherea.

în scrisorile sale, Dobrogeanu-Gherea îi deslușea lui Korolenko, 
la cererea acestuia, nuanțele și sensul unor cuvinte romînești mai 
grele, cu un specific care le fac „aproape intraductibile în limba rusă"; 
ca „aer dulce", „dor" ; apoi, probabil pentru a-1 ajuta la traducerea 
schițelor lui Caragiale, termeni administrativi : „primar", „pri
mărie" etc.

Față de aceste modeste, deși generoase încercări, rămase îngro
pate sub colbul de arhivă, opera marelui scriitor rom.în a căpătat 
astăzi o cu totul altă rezonanță în patria lui Gogol și Cehov.

în ceea ce privește traducerea și publicarea operelor lui Cara

giale pot fi consemnate două momente nodale — centenarul nașterii 
(1952) și semicentenarul morții (1962), distanțate de un deceniu în in
tervalul căruia au văzut lumina tiparului 8 ediții de volume cu un 
tiraj total de 171.000 exemplare, în 5 limbi diferite (rusă, ucraineană, 
gruzină, moldovenească, letonă), la care se adaugă alte 11 culegeri 
antologice de povestiri și nuvele romînești cuprinzînd și cîteva dintre 
cele mai reprezentative din opera lui Caragiale (2 fiind in limba tă
tară și estonă) — totalizînd astfel un tiraj de peste 250.000 exem
plare. Merită a fi menționate, în special, volumul „Mici comedii din 
sec. ‘al XIX-lea“ (ed. Iskusstvo, 1960), destinat artiștilor amatori și in 
care figurează „Conu Leonida fața cu reacțiunea", precum și volumul 
„Dramaturgia clasică a țărilor de democrație populară" (vol. II, 1955), 
cuprinzînd „O scrisoare pierdută".

Cea mai substanțială este ediția de „Opere alese" (comedii, foile
toane, povestiri, articole) din 1953, traducerea și prelața aparținînd 
lui I. D. Konstantinovski (tirajul este de 90.000 exemplare).

lacepînd din 1952, data centenarului, consacrată prin acțiunile cul
turale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, presa sovietică de 
specialitate a acprdat atenție volumelor apărute și spectacolelor cu 
piesele lui Caragiale, publicînd articole, cronici, recenzii. Au semnat 
articole interesante în „Teatr", „Literaturnaia gazeta", „Sovetskoie 
iskusstvo", „Ogoniok" și alte publicații, numeroși critici, printre care 
G. Gulia, K. Derjavin, N. Zorkaia, T. Kulakovskaia, N. Roznaia, I. Se- 
mionoVa, S. P. Sadovnik. De asemenea, cu prilejul centenarului, și-au 
spus cuvîntul în presa sovietică : Geo Bogza, V. Bîrlădeanu, I. Vitner.

Pe măsură ce opera lui Caragiale pătrunde mai mult în conștiința 
cititorilor sovietici, devenindu-le familiară, se simte nevoia unor studii 
mai cuprinzătoare, a unor comentarii mai ample. Prefețele semnate de 
I. D. Konstantinovski (ed. rusă, 1953), V. Maciaradze (ed. gruzină, 
1960), I. Bundul (ed. letonă, 1957), L. Cezza (ed. moldovenească, 1956 
și 1957) au împlinit în parte acest gol. Trebuie salutată, ca un pre
țios aport la studierea operei lui Caragiale în Uniunea Sovietică, re
centa monografie semnată de L. Cezza (ed. rusă, Chișinău, 1961), 
care dovedește competență, o temeinică documentare, cunoașterea

multilaterală a creației scriitorului romîn și a condițiilor istorice so
ciale din Romînia acelei vremi. Apariția acestui studiu substanțial 
care îl cercetează pe Caragiale în contextul realismului critic al lite
raturii romîne, cu implicații pe plan mondial, reprezintă un eveni
ment important.

Traducerile de pînă acum, în general corecte, îngrijite, cu soluții 
de cele mai multe ori echivalente, care reușesc să redea timbrul spe
cific stilului Iui Caragiale — lapidar, colorat, purtînd pecetea reali
tății, inepuizabil ca varietate și bogăție de expresii tipice și procedee 
de individualizare — așteaptă și alte versiuni în care să-și investească 
măiestria prozatorii și dramaturgii consacrați, cu vîna satirică pe mă
sura originalului.

Mesajul operei caragialiene ajunge și mai direct, mai eficient, pr: 
intermediul scenei Teatrele sovietice din Moscova (primul pas a fc 
făcut de Teatrul de Satiră în 1952), Leningrad, Kiev, Chișinău au i 
repertoriul lor permanent capodopera O scrisoare pierdută.

Miile și zecile de mii de spectatori au prilejul să aplaude, ref 
tind adînc asupra adevărurilor crude pe care dramaturgul le-a sp îs, 
asemenea lui Gogol, „strîngînd într-o singură grămadă tot ceea c*  
era rău" în Romînia burghezo-moșierească, pentru a rîde apoi „o dată, 
dar bine, de toți". Iar generației de astăzi îi revine misiunea de a 
valorifica aceste adevăruri, de a le dezvălui semnificația, de a pune 
mereu în lumină nestematele cu care se mindrește literatura romină, 
comunicîndu-le și altor popoare iubitoare de frumos și adevăr.

„Printre numele scriitorilor romîni ai veacului al XlX-lea — 
spunea K. Fedin în 1950, cu prilejul vizitei în țara noastră — ca un 
simbol al apropierii literaturilor noastre, a răsunat numele lui Cara
giale, al unuia dintre cei mai de seamă reprezentanți ai realismului 
în comedie și proză. Fără îndoială, nu întîmplător el a fost numit 
„Gogol al Romipiei". Istoricii literaturii trebuie să lărgească sfera 
cunoștințelor noastre în domeniul legăturilor istorice dintre maeștrii 
cuvintului din Romînia și Rusia". ’

Tamara Gana

I. A. ZAVADSKI:
(U.R.S.S.)

0 sărbătoare excepțională 
a culturii romînești

Asistînd la spectacolul festiv „O scrisoare 
pierduta" mi-am dat încă o data seama ca 
teatrul lui Caragiale este o sursa inepuiza
bila de umor inteligent, de satira sociala. 
Satira sa pătrunde adînc în psihologia per
sonajelor pe care le realizează. El a știut sa 
observe și să creeze într-un mod magistral 
tipuri, situații și hăravuri sociale care mai 
pot fi întîlnite și azi în unele țari așa-zis 
„democratice". Dar n-are rost să discut acu
ma în cîteva cuvinte, superficial, bogăția de 
idei a operei caragialiene.

Sînt impresionat încă de spectacolul festiv. 
Piesa o vad pentru a treia oara în montarea 
lui Sica Alexandrescu. Consider ca Romî
nia are actori foarte buni, excelenți. Mai 
consider că Sică Alexandrescu are un mare 
merit în alegerea colectivului de interpreți 
destinat teatrului lui Caragiale.

Am urmărit cu foarte mare atenție jocul 
fiecărui actor în parte. Birlic, unul din ac
torii mei preferați, a apărut într-un rol nou. 
Apariția lui însă n-a făcut să pălească im
presia pe care Radu Beligan mi-a lăsat-o cu 
doi ani în urmă în același rol. Privindu-1 pe 
Birlic, se suprapuneau impresiile din jocul lui 
Beligan în Dandanache. Mi-1 rememoram și 
pe Birlic în alte roluri. După cum vedeți, tă
ceam teatru comparat. Giugaru, Finteșteanu 
și Antoniu au fost străluciți. Le urmăream 
cu mare atenție și desfătare nuanțele de gest 
și intonație. Acești actori, ca și ceilalți de 
altfel, și-au lucrat rolul ca pe un adevarat 
filigran, fără sa piardă din vedere unitatea 
personajului și a spectacolului. Aparițiile lui 
Antoniu, pe care-1 iubesc, mi-au produs o 
deosebită satisfacție. Sentimentul de mare 
dragoste nutrit fața de actorii romîni pe ca- 
re-i cunosc din viață și de pe scenă este 
complex și profund. Exista atîta gingășie, de
licateța în arta lor I

Am văzut o noua Joițica — Carmen Sta- 
nescu. îmi amintesc de Elvira Godeanu, de 
feminitatea ei plina de farmec, dominanta, 
de autoritatea ei îmbinata cu aceasta deose
bita înzestrare a naturii. Actuala interpretă 
este talentata, se vede, dar uneori este prea 
tandra, pierzînd din vedere subtextul.

Cațavencu l-am văzut întîia oară interpre
tat de Talianu. Mi-a rămas în minte. Apoi 
l-am văzut pe Niky Atanasiu. Am descoperit 
la Atanasiu nuanțe noi care dau rolului o 
strălucire aparte. Scena discursului din actul 
III a fost opera unui solist remarcabil.

Aș putea continua, dar nu mai e timp ■, nu 
aș vrea sa se supere cei pe care nu i-am 
pomenit, al căror joc a fost admirabil. Do
resc să spun ca în afară de actori, scenele 
de masa din actele III și IV au fost nuanțat 
regizate.

Am fost emoționat. Am avut impresia că 
în timp ce aplaudam, actorii m-au recunos
cut. Dragostea ce ma leagă de actorii ro
mîni, de teatrul romînesc este, așa cum am 
mai spus, deosebita și de aceea aș dori sa 
subliniez ca aceste gînduri nu sînt decît 
niște impresii foarte proaspete după un spec
tacol, Nu sînt părerile unui critic teatral, ci 
numai, repet, impresiile unui prieten bun 
de-al dumneavoastră și care s-a simțit ono
rat de a participa la o sărbătoare excepțio
nala a culturii romînești. j

VASCO POPA:
(R. P. F. IUGOSLAVIA)

Amintirea clasicilor
— Sînt bucuros de faptul că prietenii mei 

dragi, scriitorii romîni, mbau oferit prilejul 
sa paHicip, în aceasta capitală a trandafiri
lor roșii și a arhitecturii moderne, la festivi
tățile închinate maestrului cuvîntului ’romî
nesc — I. L. Caragiale.

Poporul, care cu atîta dragoste cultiva a- 
mintirea clasicilor săi, își dovedește prin 
fapte dorința de a construi o societate noua, 
unica chezășie a înfloririi unei literaturi 
demne de oameni înfrățiți, eliberați de ex
ploatare. Căci spunînd nu trecutului, clasicii 
au răspuns da- viitorului. Printre aceștia a 
fost și I. L. Cafagiale.

GEORGE TEOTOKAS :
(GRECIA)

în tata unui mare scriitor
— N-am asistat, din păcate, încă la nici un 

spectacol Caragiale, dar cunosc importanța 
sa atît în cadrul literaturii romîne, cît și pe 
plan universal. Din opera sa am avut prilejul 
să citesc doar cîteva scurte schițe, care m-au 
convins că mă aflu în fața unui mare scriitor.

Cu trei ani în urmă, s-a jucat la 
Atena ,,O scrisoare- pierduta" dar nu eram 
atunci în Grecia, așa că n-am văzut specta
colul. Spiros Melias a scris săptamîna tre
cuta în impbrtantul ziar grec „Elefteria" două 
articole foarte interesante asupra lui Cara
giale, pe care le-am citit considerîndu-le ca 
un îndreptar în lectura marelui scriitor.

CEN BEI-cen:
(R. P. CHINEZA)

0 contribuție la lupta, 
pentru dreptatea socială
Cunosc opera lui Caragiale, am citit toate 

lucrările sale de teatru traduse în limba chi
neză și publicate în două volume. „O scri
soare pierduta" s-a jucat la „Teatrul pentru 
arta populară" din orașul Uhan. Spectatorii 
au apreciat mult piesa lui Caragiale.

Lucrînd în același domeniu, deoarece și 
eu scriu comedii, am manifestat un viu in
teres față de opera lui Caragiale. Satira lui 
puternica îndreptată împotriva clasei ex
ploatatoare este pentru scriitorii chinezi de 
o mare însemnătate.

Apreciez nu numai teatrul lui Caragiale, 
dar și întreaga lui operă ca o creație va
loroasă. Fiind întreaga viața un luptător, Ca
ragiale si-a cunoscut bine poporul și, prin 
opera lui, a adus o contribuție la lupta pen
tru dreptatea socială a celor oprimați.

SAKARI PURUUNEN:
(FINLANDA)

Actualitatea comediei 
lui Caragiale

în anul 1952, scriitorul Arvo Turtiainen a 
fost pentru prima oară în Romînia la cente
narul nașterii lui Caragiale, și la întoarcerea 
în Finlanda a adus cu el și piesa „O scri
soare pierdută". După ce am citit-o, doream 
s-o pun în scenă la teatrul meu. Insă m-am 
gîndit ca nu vom reuși singuri din cauza no
tei foarte caracteristice a comicului caragia- 
lian și incisivității satirei lui, care îmi placea 
foarte mult, dar nu-i puteam găsi corespon
dent, vorbind din punct de vedere regizoral, 
în toata literatura dramatica cunoscuta de 
mine.

Am intervenit prin legația noastră și după 
scurt timp am avut plăcerea ca un regizor 
romîn de renume, Sică Alexandrescu, sa fie 
oaspetele nostru. Premiera a avut loc în 
orașul industrial Tampere, în stagiunea 
1955—1956.

După părerea mea, dramaturgul romîn pre
zintă o mare actualitate.

Finlanda este o țară în care cel puțin din 
2 în 2 ani se fac alegeri. Ce credeți ? Am 
găsit multe situații comice, ridicole, satiri
zate de Caragiale, chiar și astăzi în luptele 
electorale din țara noastră.

In genere, cred că astăzi comedia are o 
mare importanța, spune mai mult omului 
contemporan, se apropie mai mult de ritmul 
vieții lui, decît tragedia. Poate și de aceea 
fiindcă oglindește mai bine contradicțiile e- 
pocii, în care se îmbina tragicul cu comicul, 
pesimismul cu optimismul, apocalipsul cu vi
ziunea luminoasa a viitorului — ca niciodată 
în istoria omenirii. Omul de astăzi trebuie 
să rîda mai mult, sa privească și lucrurile 
tragice cu o viziune optimista și cu umor. 
E necesar. Caragiale e un scriitor cu multa 
vervă comica. îmbina satira socială cu co
micul de caracter. Dialogurile sînt excelente, 
foarte spirituale și cu un simț extraordinar 
în a releva latura psihologica a personajului 
— oferind spectatorului posibilitatea de a 
fi distrat în mod inteligent.

Europa „liberă ,, Vocea America și Vocea patrupedului
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1962 ,• ARGENTINA : Buneos Aires — 
„O scrisoare pierdută" și „O noapte 
BELGIA .- Bruxelles — Theatre de la 
față cu reacțiunea" ; Bruxelles — Na-

— 1957 i

scrisoare 
scrisoare 
scrisoare 
scrisoare pierdută'

; AR- 
1953 î 
R. P.

— „O 
Sofia

pierdută' — Londra,,O scrisoare
„O scrisoare pierdută" — Buenos Aires 

„O scrisoare pierdută" — Anvers 1957 ;
— Sofia 1951 ; 

pierdută" — Sofia 1952 ; — „Opere alese" — 
S. CEHOSLOVACA „Opere" vol. 1—3 — Praga 
„O scrisoare pierdută" — Ed. Orbis-Praga 1953 ; — 
vol. 1—3 — Bratislava — 1954;,,O noapte furtu- 
- Bratislava ■— 1956 ; — „O noapte furtunoasă" — 

1957 “

t ,
ANGLIA

GENTINA : 
BELGIA : — 
BULGARIA : — „O noapte f rtunoasă 
scrisoare 
1960 ; R.
1953 ; — 
„Opere" 
noasă" -
Praga — 1957 ; — ,,D-aie carnavalului" — Praga — 1960 ; 
R. P. CHINEZA : „O scrisoare pierdută" — Sanghai — 1953 ;
— „Opere alese" — Sanghai — 1951 ; — „Teatru" — Pekin
— 1955 ; FINLANDA : „ O scrisoare pierdută" —- Helsinki —
1954 ; FRANȚA : „O scrisoare pierdută" — Paris — 1953 ; 
„O scrisoare pierdută" — Paris — 1957 ; R. D. GERMANA : 
„Teatru" — Aufbau, Berlin — 1954 ; „Nuvele" — Berlin — 
1960 ; „Schițe" — Berlin ; „O noapte funtunoasă" — Berlin ; 
„O noapte furtunoasă" — Leipzig ; INDIA : „O scrisoare pier
dută" — 1956 ; ITALIA : „O scrisoare pierdută" — Roma ; 
LIBAN: „O scrisoare pierdută" — Beirut — 1955 > 
R. P. POLONA : „Norocosul" (schițe, momente) — Varșovia 
1953 ; „O scrisoare pierdută" — Varșovia ;■ „Schițe și nuvele"
— Varșovia 1953 ; SIRIA : „O scrisoare pierdută" ; R. P. UN
GARA : „Conu Leonida față cu reacțiunea" — Budapesta — 
1952 ; U.R.S.S. : „Opere alese" — Goslitizdat — 1951 ; „Opere 
alese" — Goslitizdat — 1953 ; „O scrisoare pierdută" (I. ucrai
neană) — 1956 ; „Povestiri" (1. moldovenească) — 1956 ; „Nu
vele" (1. moldovenească) — 1956 ; „Pagini alese" (1. moldo
venească) — 1957 ; „Opere alese" (1. letonă) — "957 ; „Opere 
alese" — Moscova — 1957 ; „O scrisoare pierdută" — Kiev
— 1952 ; „Povestiri" — Chișinău — 1956 ; „Schițe și povestiri"
— Chișinău — 1957 ; „Pagini alese" — Chișinău — 1957 ; 
„Opere alese" — Riga.

ANGLIA : Londra — Teatrul Brighton Cooperative: „O 
noapte furtunoasă" — 
Teatro Fray Mocho : 
furtunoasă" — 1956 ;
Lune : „Conul Leonida 
tional Toneel van Belgie : „O scrisoare pierdută

Premiera piesei 
furtunoasă, 

flueratd. 
piesa

Leonida față cu 
Piesa era 

repertoriu 
spectacole, 

t piesei 
pierdută, 

repertoriu 
spectacole. 

D ale 
sală

din 
două 
Premiera 

scrisoare ] 
din 

trei 
Premieră

noapte 
cunoscut 

Spec- 
ace- 
însu- 
date 
sau

1879 : 
O noapte 
Piesa este 
Puțin mai tîrziu 
Conu
reacțiunea. 
scoasă 
după
1884 : 
O
Scoasă 
după
1885 : 
Carnavalului. Din
s-a aruncat in actori, pe 
scenă, cu ouă și roșii. 
lă.90 : Premiera dramei 
Năpasta. Presa se pro
nunță defavorabil.

Astăzi creațiile drama
tice ale marelui Cara
giale fac gloria teatre
lor noastre, stîrnind 
mereu, după fiecare re
prezentație, ropote de 
aplauze. Intre 1950 —
1961, numai O 
furtunoasă a
1435 de spectacole ! 
tătari: 623.315, In 
eași perioadă, cifra 
mînd spectacolele 
cu celelalte piese 
dramatizări după schițe
le lut Caragiale se ridi
că la 
1.046.854,

Afișul 
1879 a 
furtunoasă apărea... fără 
numele autorului. Astăzi. 
in regimul de democra
ție populară, prima sce
nă a țării, (aceeași pe 
care altă dată piesele lui 
Caragiale „n-aveau suc
ces"), institutul de artă 
teatrală și cinematogra
fică din București poar
tă cu mîndrie numele 
marelui dramaturg. Ace
lași nume blamat altă 
dată apare acum multi
plicat în mii și zeci de 
mii de exemplare pe co- 
perțile operelor sale ce 
cunosc, an de an, noi și 
noi ediții. Numai la Edi
tura pentru Literatură .ji 
Editura 
apărut, 
32 de 
romină 
L. Caragiale, 
un tiraj de 
de exemplare.
trebuie să le adăugăm pe 
cele în limbile minorită
ților naționale (maghia
ră. strbă, germană) : 9
titluri, într-un tiraj de 
355.000 exemplare.

Și cifrele știu șă vor
bească — uneori chiar 
foarte concludent.

o

3994. Spectatori :

premierei din 
piesei O noapte

tineretului au 
intre 1950 — 1962, 
titluri în limba 
<fin opera lui I. 

totalizînd
J.0S5.POT 

Acestora

Anvers — Teatrul Național Flamand : „O scrisoare pierdută" • 
R P. BULGARIA : Sofia — Teatr Ivan Vazov ; „O scrisoare 
pierdută" ; — Naroden Teatr Filiale „Vasil Kirkov" : „O scri
soare pierdută" ; Starazagora — Teatrul Gh. Dimitrov -. O 
noapte furtunoasă" ; Smolean — „O noapte furtunoasă" ; 
R. S. CEHOSLOVACA : Praga — Teatrul de cameră : ,,O scri
soare pierdută" — 1950; Bratislava — „O scrisoare pierdută'; 
CHILE : Santiago de Chile — Institutul de Teatru-Universidad 
de Chile : „O scrisoare pierdută" ,- R. P. CHINEZA : Uhan — 
Teatrul din Uhan : „O scrisoare pierdută" ; COLUMBIA — 
Teatrul experimental La Bujardilla : „O scrisoare pierdută" ; 
FINLANDA : 
pierdută" —
„O
„O
„O
„o

Tdmpete — Tampereen Teatteri : „O scrisoare 
1956 ; FRANȚA : Paris — Theatre de Pr 
pierdută" — 1956 ; — Theatre Sarah Berni 
pierdută" : GRECIA : Atena — Teatrul BionysuC*?  
pierdută" — 1959 ; R. F. GERMANA : Koln — 

i" ; R. D. GERMANA : Berlin — Teatrul
Maxim Gorki : „O scrisoare pierdută" ; — Teatrul Universitar : 
„O noapte furtunoasă" ; Leipzig — Teatrul Municipal : „O 
scrisoare pierdută" ; INDIA : Calcula — „O noapte furtunoa
să" ; IRAK : Bagdad — Modern Theatre : „O scrisoare pierdută 
ITALIA : Roma — Teatro dei Satiri : „O scrisoare 
„D-ale Carnavalului" ; „O noapte furtunoasă" ;
Teatro Nuova : „O scrisoare pierdută" ; Palermo 
Biondo : „O scrisoare pierdută" ; Bologna — Teatro 
„O,scrisoare pierdută"; R. P. F. IUGOSLAVIA : Novisad — 
Teatrul de amatori din Novisad: ,,O scrisoare pierdută" — 
1960 ; JAPONIA : Tokio — Theatre Bugeiza : „O scrisoare 
pierduta" ,• PERU : Lima — Club del Teatro de Lima : ..O scri
soare pierdută" — 1956 ; R. P. POLONA : Varșovia — „O 
scrisoare pierdută" ; REPUBLICA ARABA UNITA : Cairo — 
Teatrul Național : „O scrisoare pierdută"; R. P. UNGARA : 
Budapesta — Teatrul Național : „O scrisoare pierdută" — 
1951 ; Miskolc — Teatrul de Stat din Miskolc : „O scrisoare 
pierdută" — 1957 ; U.R.S.S. : Moscova — Teatrul de satiră : 
„O scrisoare pierdută" — 1955 ; Leningrad — Teatrul de co
medie : „O scrisoare pierdută" ; URUGUAY : Montevideo — 
Teatro Univerșitario : „O scrisoare pierdută" ; VIETNAM ; 
Hanoi — „O noapte furtunoasă",
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