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Nu trecuser\ decât patru luni de la stingerea din via]\ a 

lui Mateiu I. Caragiale când Benone Săvoiu, student la 
Facultatea de Filosofie [i Litere a Universit\]ii din Bucure[ti, 
î[i sus]inea în mai 1936 lucrarea de licen]\ în filologie 
modern\ cu o tez\ despre personalitatea şi opera scriito-
rului. Câteva recenzii abia publicate [i lipsa oric\rei cercet\ri 
critice mai am\nun]ite despre crea]ia lui Mateiu ofereau 
perspectiva unei investiga]ii mai largi, într-o perioad\ când 
„mitul Mateiu I. Caragiale” nu se n\scuse înc\. 

Benone S\voiu avea 26 de ani când şi-a finalizat teza 
de licen]\ intitulat\ Mateiu I. Caragiale – omul [i opera. 
N\scut ^n localitatea M\lin (Bughea de Sus) de lâng\ 
Câmpulung Muscel, era descendentul unei familii de mo[neni. 
Dinspre partea tatălui, str\bunicul s\u Moise S\voiu se sta-
bilise în zona Muscelului venind de peste mun]i, de la Moeciu, 
dup\ zavera lui Tudor Vladimirescu. Dinspre partea mamei, 
spi]a familiei Isb\[escu este identificabil\ în acte pân\ la 
jum\tatea veacului al XVIII-lea. Bunicul Nicolae Isb\[escu, 
venit din Transilvania, s-a a[ezat în Albe[tii de Muscel unde a 
deschis han, brut\rie şi prima [coală din sat. La nevoie era şi 
înv\]\tor. Al [aptelea copil al s\u, Elisaveta, a fost cerut\ 
de nevast\ de Ion S\voiu, str\nepotul lui Moise. Dup\ c\s\-
toria lor, în martie 1910 s-a n\scut al doilea fiu, Benone. 

R\mas orfan de tat\ în urma r\zboiului, copilul s-a ]inut 
de înv\]\tur\. La liceul „Dinicu Golescu” din Câmpulung 
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Muscel a fost elevul meritoriu al unor străluci]i profesori ai 
timpului: printre ei, lingvistul Ion }icăloiu, cu doctoratul luat 
în Germania, Dumitru Baciu, profesor de limba francez\, 
autor de studii şi articole, sau Gheorghe {apcaliu, un 
enciclopedist care st\pânea la perfec]ie limbile elin\, latin\, 
slavon\, german\ [i francez\. Cu examenul de bacalaureat 
trecut în anul 1930, Benone S\voiu s-a înscris la Facultatea 
de Filosofie [i Litere a Universit\]ii din Bucure[ti. A fost 
studentul lui Nicolae Cartojan, Mihail Dragomirescu, D. 
Caracostea, C. R\dulescu-Motru, a audiat cursurile şi 
conferin]ele lui N. Iorga ori ale lui Mircea Eliade, a tr\it din 
plin efervescen]a literar\ a perioadei interbelice.  

Pe baza diplomei de licen]\ în Filosofie şi Litere, 
eliberat\ de Universitatea din Bucure[ti şi semnat\ de ministrul 
Instruc]iunii Petre {tef\nescu-Goang\ la 18 ianuarie 1937, 
absolventul [i-a început cariera didactic\. În acelaşi an, ca 
licen]iat al Universit\]ii din Bucure[ti, a ob]inut certificatul 
Seminarului Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu”. 

Benone Săvoiu a fost profesor de limba şi literatura ro-
mân\ vreme de 36 de ani. Abia ie[it din amfiteatrele 
facult\]ii, l-a suplinit pe profesorul şi criticul literar I.M. 
Ra[cu la liceul „Gh. {incai” din Bucure[ti. A predat apoi la 
liceul „Moise Nicoar\” din Arad, la liceul din Media[, pentru 
ca din 1940 s\ se stabileasc\ la Câmpulung Muscel, ora[ul 
natal, unde va profesa în diferite institu]ii de înv\]\mânt 
pân\ în anul 1972. Toate seriile de elevi [i-l amintesc ca pe 
un profesor integru, cu o solid\ forma]ie intelectual\.  

Lucrarea de licen]\ Mateiu I. Caragiale – omul [i 
opera este o investiga]ie care în momentul redact\rii 
pornea de la o bibliografie extrem de redus\, pentru c\ 
pân\ în 1936 se publicaser\ doar câteva articole despre 
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crea]ia scriitorului. De aici dificultatea cercet\rii operei unui 
autor care înc\ nu intrase în con[tiin]a public\. De bun\ 
seam\ c\ Benone S\voiu manifest\ un ata[ament aparte 
pentru Mateiu. Acesta rezult\ nu numai din felul în care îl 
prive[te pe Mateiu-omul, dar [i din analiza pe care o face 
operei sale. Chiar [i stilul lucr\rii se contamineaz\, pe 
alocuri, de întors\tura frazei mateine. 

Teza consacrat\ lui Mateiu I. Caragiale este structurat\ 
^n cinci capitole. ~n cel dintâi se face o prezentare a 
personalit\]ii autorului, pus\ ^n leg\tur\ cu opera care, pân\ 
la un punct, este o autobiografie deghizat\. Capitolul urm\-
tor analizeaz\ poeziile lui Mateiu, dominate de figuri emble-
matice ale trecutului nostru, precum Domni]a, c\lug\ri]a, 
„cuceritorul”, „r\zboinicul” etc. Cel de-al treilea capitol, prin 
investiga]ia f\cut\ nuvelei Remember, ^l integreaz\ pe 
autor ^ntr-o familie de spirite din care mai fac parte scriitori 
precum Barbey d’Aurevilly, Villiers de L’Isle Adam, Edgar 
Allan Poe sau Oscar Wilde. Capitolul patru este dedicat 
capodoperei Craii de Curtea-Veche, analizându-se con]inutul 
acestui roman insolit, pu]in cunoscut cititorilor de atunci. 
Capitolul final, Privire general\ asupra operei, cel mai 
complex [i mai bine realizat, extinde cercetarea Crailor... [i 
a nuvelei Remember, prin rela]ionarea cu al]i autori din 
literatura român\ [i universal\, punându-se ^n eviden]\ 
stilul aparte al prozei lui Mateiu, v\zut ca o realitate inde-
pendent\ ce se suprapune povestirii. 

Recitit\ ast\zi, dup\ [apte decenii de la redactare, teza 
de licen]\ Mateiu I. Caragiale – omul [i opera r\mâne un 
text viu, purtând în el receptarea contemporan\ anilor când 
autorul tocmai î[i publicase c\r]ile. 

Adrian S\voiu 
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Mateiu-omul 

 
 
 
 

Sunt scriitori a căror operă îşi are o existenţă proprie, 
complet detaşată de persoana creatorului. Ca atare putem s-o 
înţelegem, s-o judecăm, apreciindu-i astfel valoarea, fără să ne 
întrebăm cine a plăsmuit-o. În astfel de opere creatorul nu ne e 
prezent, creând s-a uitat, s-a neglijat oarecum pe sine. Sunt acei 
artişti care, după expresia lui Flaubert, pot desena mai bine 
sentimentele pe care nu le-au încercat niciodată. 

Nu acesta este cazul scrierilor lui Mateiu I. Caragiale. 
Acesta, mai mult decât alţii, s-a identificat cu opera sa, care, 
până la un punct, este o autobiografie deghizată. În tot ce-a 
scris, n-a putut sau n-a vrut să se depăşească. De aici nevoia de 
a cunoaşte, înainte de a trece la analiza operei, şi câteva date 
din viaţa lui. 

Mateiu I. Caragiale este – pentru mulţi – un nume necu-
noscut. Despre viaţa lui, desigur, se va şti mai puţin. O grea 
nepăsare apasă asupra vieţii acestui singuratic scriitor. Nimeni 
nu s-a ostenit să însemneze nici măcar ce era esenţial din zbu-
ciumata viaţă a aceluia care a fost Mateiu Caragiale. Nici cu 
prilejul morţii sale, care i-a desăvârşit aspiraţia la singurătate, 
nu i s-a adus acest mic omagiu de a ridica puţin vălul, ară-
tându-se că acest om se născuse cândva, că în timpul celor 51 
de ani cât a trăit se aflau fapte care s-ar fi ridicat deasupra ba-
nalelor întâmplări zilnice. Nimic. O conspiraţie bine regizată, 
care să-l ţină în întuneric şi uitare! Parcă o frică de blestem a 
oprit orice informaţie despre Mateiu Caragiale. Sau poate au 
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voit să respecte şi după moarte o dorinţă ascunsă a lui, de a nu 
incomoda pe nimeni, fie chiar numai cu câteva date sumare! 

De altfel şi scrierile sale n-au fost plăsmuite să fie mai mult 
cunoscute; s-au tipărit într-un tiraj restrâns, aşa spre pildă 
nuvela Remember apărută la editura „Cultura Naţională” numai 
în câteva mii de exemplare şi prea scump (120 lei exemplarul) 
ca să poată fi accesibilă marelui public. Iar la apariţia roma-
nului Craii de Curtea-Veche, în 1929, câţiva tineri publicişti, 
cunoscând modestia scriitorului, creaseră o atmosferă de entu-
ziasm violent în jurul acestei cărţi, care stânjenea şi-i era peni-
bilă şi autorului. 

Asupra vieţii lui amănuntele lipsesc cu desăvârşire. În 
Antologia poeţilor de azi1 se dau câteva date aride şi reci, nece-
sare pentru a-i dovedi existenţa şi a aminti că nu murise încă. 
Aflăm de acolo că Mateiu I. Caragiale s-a născut la 25 martie 
1885. Era fiul mai mare al lui I.L. Caragiale. Studiile şi le-a 
făcut parte în ţară, sub direcţia lui Anghel Demetriescu, parte în 
străinătate. A întreprins călătorii în mai multe rânduri în 
Occident, mai ales între anii 1903-1916, şi s-a stabilit pentru 
mai mult timp la Berlin, unde se afla şi tatăl său. Se îndeletni-
cea mult cu studiul heraldicii şi se zice că era un renumit 
miniaturist. A fost şef de cabinet în Ministerul de Interne între 
anii 1912-1914 şi tocmai târziu, după cinci ani, în care timp 
călătorise mult, îl găsim ca şef al biroului presei în acelaşi 
minister. 

A publicat încă din anul 1904, prin revistele „Flacăra” şi 
„Viaţa Românească”, poezii care urmau să fie strânse şi tipărite 
într-un volum intitulat Pajere. În vremea din urmă, făcea parte 
din gruparea literară de la „Gândirea”, unde şi-a publicat şi 
                                                 

1 Ion Pillat şi Perpessicius, Antologia poeţilor de azi, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1925 
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romanul său Craii de Curtea-Veche, şi începuse să publice o 
nuvelă, Sub pecetea tainei, rămasă neterminată. Anunţase încă 
din 1929 romanul Soborul ţaţelor, care încă n-a văzut lumina 
tiparului. Aceasta ar fi „fişa de stare civilă” a aceluia care a fost 
Mateiu I. Caragiale. 

Dezamăgit de ce găsisem însemnat prin reviste despre viaţa 
lui, am voit să mă informez mai bogat de la cei care l-au 
cunoscut mai de aproape sau de la familia şi rudele sale. Dar 
lucruri mari n-am aflat, în afară de câteva vagi şi nesigure 
informaţii. Mi s-a vorbit mai mult de anumite ticuri şi ciudă-
ţenii ale lui, insignifiante spre a fi menţionate aici. Era un om 
care nu vorbea nimănui despre trecutul său şi căruia nu-i scă-
pau mărturisiri despre viaţa pe care o ducea destul de solitar. În 
cercul literar de la „Gândirea” era mult iubit şi respectat. Era 
rezervat până la completa izolare şi de un înalt scrupul literar; o 
mândrie specifică, susţinută de firea lui aristocratică, îl ţinea 
departe de orice reclamă literară şi de orice fel de publicitate. 
„Singur şi singular” în viaţă şi literatură, putem să-l socotim 
caz unic de solitudine scriitoricească. Nu-i plăcea să fie încor-
porat niciunui cenaclu literar şi nici nu putea fi văzut frecven-
tând „cafeneaua”. 

Înfăţişarea lui fizică este plastic creionată de esteticianul 
Tudor Vianu, în „Gândirea”2, p. 113: Cam între două vârste, cu 
părul încărunţit, cu figura slabă şi nemişcată, vorbind rar şi 
strângând buzele când tăcea, ca şi cum ar fi vrut să pecetlu-
iască încă mai puternic tainele firii lui complicate şi adânci. 
Păşea tacticos şi rar, cu pleoapele mai totdeauna lăsate şi 
purtând un trup rigid, uşor aplecat pe spate, în nişte costume 
care nu erau propriu-zis ale vremii noastre, vreo jachetă 

                                                 
2 Tudor Vianu, Mateiu I. Caragiale, în Gândirea, nr. 3, martie 1936. 
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desprinsă din eleganta garderobă a altei epoci sau vreo 
pălărie dintr-o speţă rară şi demodată. Marea economie a 
mişcărilor lui, glasul baritonal care rostea puţine cuvinte, 
alese cu grijă şi cumpănite cu înţelepciune, dădeau impresia că 
Mateiu I. Caragiale înţelegea să fie artist nu numai la masa lui 
de lucru. 

Singurătatea în care i-a plăcut să se retragă de la început a 
reuşit s-o menţină tot restul vieţii. Mateiu I. Caragiale era poate 
un exemplar întârziat al generaţiei estetiste de la 1880, în ochii 
căreia trecea drept mare valoare ţinuta şi înfăţişarea artistică a 
omului literat. S-a căutat să se facă o apropiere, pe baza acestui 
temei, între el şi Al. Macedonski, dar se şi deosebeau mult, 
pentru că acesta se avântase cu patimă în vâltoarea socială şi 
politică a vremii, pe când Caragiale o dispreţuia şi refuza orice 
onoruri şi situaţii, care desigur n-ar fi satisfăcut „orgoliul său 
de singuratic”. 

În timpul liber avea o ocupaţie destul de ciudată: descifra şi 
stabilea genealogii, păstrând mare stimă aristocraţiei de sânge 
şi tradiţiilor vechilor familii. Această înclinaţie şi-o dobândise 
prin cercetări asidue sau în urma vreunui îndemn venit din 
studierea armelor voievozilor noştri. Cu atât mai puţin pasiunea 
aceasta specială i-ar fi venit iscodind în blazoanele şi stemele 
familiei lui. Este desigur de provenienţă livrescă, extrana-
ţională, din epoca în care studierea blazoanelor era mult 
apreciată. Problema aceasta a genealogiilor a preocupat în 
adevăr minţi luminate, ca Stefan George3, Gabineau4, Balzac şi 
                                                 

3 Stefan George (1868-1933), poet german. Influenţat de simbolismul 
francez, şi-a orientat poezia spre vis şi simbol. 

4 Joseph Arthur conte de Gobineau (1816-1882), sociolog, scriitor şi 
diplomat francez. A susţinut ideea că deosebirile rasiale determină destinele 
istorice ale popoarelor şi statelor în lucrarea Eseu asupra inegalităţilor 
raselor umane. 
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alţii care îşi făceau astfel de descendenţe strălucite, justificând 
originea lor aristocratică. 

În „ţinuta lui rigidă” şi gestul calculat, în aerul de distincţie 
se ghicea influenţa acelui vechi regim, pe care îl contempla cu 
atâta ardoare. Mediul social sau cel familial nu ne-ar putea 
spune nimic în această privinţă. Aducea la noi pentru prima 
dată, poate, acea purtare anglo-saxonă, alura aceea de dandy, 
atât cât a crezut că este posibil s-o transplanteze în Bucureşti. 
Pentru un dandy nu era nevoie nici de lux vestimentar, nici de 
frumuseţe fizică, ci marele rol şi îl juca felul simţirii şi al 
conduitei sociale. Mateiu I. Caragiale, adoptând cu nespusă 
plăcere acest fel de viaţă, a reuşit să se ridice – în felul cum a 
ştiut să şi-o însuşească – până la înălţimea modelului. Şi mult 
i-a vorbit în această privinţă acel perfect dandy Villiers de 
L’Isle Adam5. 

Ce este şi mai vrednic de reţinut pentru felul de viaţă al lui 
Mateiu Caragiale este faptul că el arbora cu vădită încântare şi 
nepăsare curioasă şi nefirească acel aer de dandy într-o am-
bianţă de altă structură, ceea ce dovedeşte una din slăbiciunile 
livreşti la care n-ar fi putut renunţa. Dar nu numai eroilor săi, 
cum vom vedea la analiza operei sale, le iscodea ascendenţa 
glorioasă, ci şi pentru el căuta, suind pe urcuşurile istoriei, să 
dovedească viţa sa nobilă şi-i părea că o şi găseşte din când în 
când. Socotesc că n-ar mai fi fost nevoie de această răbdare şi 
migăloasă muncă, pentru că firea lui, ţinuta lui vorbeau mai 
elocvent decât oricare documentare făcută ad-hoc. Ne explicăm 
de altfel de ce nu consimţise să se dedice vreunei cariere 
temeinice, având o cultură întinsă şi variată şi de ce îmbrăţişase 
                                                 

5  Villiers de L’Isle Adam (1838-1889), scriitor francez, autor de 
romane şi drame. Influenţat de Edgar Allan Poe, a prefigurat prin creaţia sa 
literatura simbolistă. 
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mai curând şi cu mai multă dragoste studiul genealogiilor şi 
al heraldicii. 

Am încercat să obţin permisiunea de a studia hârtiile 
manuscrise ale lui Mateiu I. Caragiale. Mi s-a spus de cei în 
drept că nu este nimănui permis să le cerceteze până când nu 
vor fi văzute de Academia Română. Desigur că s-ar găsi în 
hârtiile sale desene vechi de steme şi blazoane, executate cu 
multă migală şi pictate cu arta lui de miniaturist. Se spune că 
era un erudit, un colecţionar de rarităţi, un om căruia îi plăcea 
să se ocupe tocmai de ceea ce pentru alţii ar fi însemnat o 
muncă covârşitoare şi fără roade. 

Era un cititor pasionat de jurnale de călătorie, de memorii, 
iar cronicile din copilărie nu pierduseră, pentru el, nimic din 
mireasma lor, recitindu-le cu multă dragoste şi mai târziu. În 
timpul din urmă – ne informează d-l Tudor Vianu – când o 
oboseală timpurie îl reţinea cu lunile la o proprietate a sa din 
apropierea Bucureştilor, avea spiritul deschis către chestiunile 
de botanică şi astronomie. Conversaţia era în aceste domenii 
de o rară suculenţă. Afirmaţiei uşoare şi pripite el îi opunea 
cunoştinţa precisă a unui mic fapt elocvent. Şi tonul lui în-
deobşte, nu numai curtenitor, dar grav şi solemn, se modula 
ironic când era vorba să corecteze o eroare. Se scrie în aceste 
rânduri cât era de plictisit, ursuz şi cum evita pe cât posibil 
societatea. Cât despre producţiile literare ale timpului, ele nu 
prezentau pentru el nici o atracţie şi nici nu căuta să şi le 
apropie în vreun fel; a rămas tot la lecturile din tinereţe, la acei 
poeţi simbolişti şi romantici. 

Prea puţine din înclinările şi apucăturile ilustrului său tată 
s-au perpetuat şi la Mateiu Caragiale. Un lucru trebuie remarcat 
însă: acesta, ca şi tatăl său, avea un adevărat cult pentru formă, 
pe care o vrea deplin închegată, fiind pentru amândoi o valoare 
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independentă de înţelesul sau de ideile menite să le exprime şi 
să le deseneze. Pentru a ilustra cât de mare era pasiunea lui 
pentru formă, iată ce i-a fost relatat lui Tudor Vianu de 
prietenul său Ion Barbu: Întâlnindu-l în poarta Academiei 
Române şi întrebându-l de noutăţi, Ion Barbu a primit acest 
uimitor răspuns: Vin de la Biblioteca Academiei Române unde 
cer din când în când vechiului meu prieten, domnului Obedenar, 
cartea în care se găseşte cea mai frumoasă frază din literatura 
română. Şi cum Ion Barbu dorea să ştie care este acest text 
preţios: Este regula de trei compusă în manualul de aritmetică 
al lui ***, pe care am învăţat altă dată. Amintirea splendorii ei 
îmi dă necontenit dorinţa s-o citesc. 

Că frecventa Academia Română reiese şi dintr-un pasaj din 
romanul său Craii de Curtea-Veche. Iată-l: Plecam odată cu 
acesta [este vorba de Pirgu], nu însă fără a avea grija să mă 
informez înainte de a ajunge la poartă, încotro voia s-o apuce, 
pentru ca s-o iau în partea dimpotrivă. Mă întrebă odată unde 
mă duceam; îi spusei că la Academie. Se agăţă să vină şi el. Îl 
lămurii că nu de Academia de biliard era vorba, ci de 
Academia Română şi fu sincer dezamăgit când mă auzi că 
mergeam să citesc. Mă dojeni. Şi poate tot de la tatăl său 
moştenise dragostea lui de călătorii. 

În ultima vreme putea fi văzut tot mai rar; trăia retras la 
moşia sa din marginea Bucureştilor. Din tragedia intimă a lui 
Mateiu Caragiale prea puţin se cunoaşte. Pentru el moartea era 
o dată prevăzută cu mare precizie. Solitudinea lui ferecată 
poate fi justificată şi prin aceea că voia ca respiraţia lui să nu 
aibă nici cel mai mic ecou şi să rămână, pentru cei care îi citesc 
opera, artistul „cu puteri vrăjite şi răscolitoare”, nu ceea ce era. 
Teama de prăbuşirea ultimă şi irevocabilă îl obseda, îl urmărea 
continuu, şi străbate din toate operele lui literare. În Craii de 
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Curtea-Veche, ultima sa lucrare publicată, previziunea perfectă 
a sfârşitului apropiat este desăvârşit intuită: Deşurubat de la 
încheieturi, cu şalele frânte, mi se părea că ajunsesem în stare 
de piftie. În mintea mea aburită miji frica să nu mă fi lovit 
damblaua; sau: O luasem numai cam repede şi mă vedeam silit 
în curând să depun armele. Mă lăsau puterile. 

Pentru cititor, acest sentiment penibil al morţii este mai 
ales semnalat prin înclinaţia specială a lui pentru stări defuncte, 
studii de embleme nobiliare, suflete în declin, descompunere 
socială şi morală şi, în special, pentru viaţa pe cale de stingere, 
cu formele ei occidentale. În literatura română nu cred că a 
existat un scriitor care să-şi fi anunţat mai stăruitor şi cu o 
teamă reţinută moartea atât prin fuga de oameni, cât şi prin 
scrierile sale. Şi aceasta n-a întârziat. La 17 ianuarie 1936 era 
curmat supliciul, ridicând viaţa ultimului vlăstar din ramura 
Caragiale.  
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Pajere 

 
 
 
 

Mateiu I. Caragiale, înainte de a se face cunoscut prin 
proza sa, publicase încă din 1904 în revistele „Flacăra” şi „Viaţa 
Românească” poezii inspirate de vechile noastre cronici, unde 
putea să guste în linişte acea mireasmă a trecutului atât de mult 
slăvit în opera lui. Nu scria dintr-un orgoliu de poet, ci dintr-o 
dorinţă izvorâtă din dragostea pentru acele vremuri de lupte 
crâncene ale oamenilor care îşi expuneau la cele mai grele 
încercări viaţa, când datoria le impunea apărarea patrimoniului 
strămoşesc. Dar pe lângă lumina pe care o face să străbată din 
acel trecut scump lui se furişează, poate chiar voit, o dungă 
sumbră, cuprinzătoare a păcatelor legate de acele timpuri. 

Putem să afirmăm, de la început, că o unitate se poate 
stabili între aceste poezii istorice şi proza sa de mai târziu. În 
germen numai se găsesc teme pe care le va dezvolta în proză 
sau pe care nu va uita cel puţin să le amintească. „Cuceritorul” 
este arătat cu nuanţa de cruzime specifică timpului şi pornirilor 
de care era însufleţit: 

 
Trecând ca o nălucă, prin vifor, prin noroi 
El fuge-nvins, şi bezna pădurilor l-înghite; 
Nu simte cum în valuri, din rănile cumplite, 
Îi curge mândrul sânge pe platoşă şiroi. 

(Din Noaptea roşie) 
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Luptele din munţi ale voievozilor noştri, ca aceea de la 
Posada, sunt amintite în poeziile sale: 

 
Şi ai pierit trădat într-o strâmtoare; 

(Din Lauda cuceritorului) 
 

 
Din goană-l săgetară, trădat într-o strâmtoare. 

(Din Prohodul războinicului) 
 
 

Numai moartea le curmă setea de cucerire, jaf şi cruzime şi 
numai ea îngenunchează trufia neînvinsă a acestor războinici:  

 
Dar îndelung nu ţi-a fost tot a-nfrânge 
Pe-aceea ce pândise rânjitoare 
La sânu-i rece să te poată strânge. 

(Din Lauda cuceritorului) 
 
 

Acestor viteji ai trecutului le derivă seminţia tot din nea-
muri războinice, pe care însă negura depărtării şi a uitării îi 
întunecă pentru totdeauna: 

 
Izvorul tău pierdut e în vâltoarea 
De ani apuşi ce vreme-a depănat. 

(Din Lauda cuceritorului) 
 
 

Consecinţele funeste ale războiului sunt descrise în cruda 
lor realitate: 
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O schelă uriaşă de prăzi şi de odoare, 
Şi trupuri răstignite, şi tigve rânjitoare 
Şi prunci zdrobiţi şi roabe cu sânul spintecat 
Se zbat în ghiara morţii pe rugu-nsângerat 
Ce-n vârfu-i poartă leşul înţepenit călare. 

(Din Prohodul războinicului) 
 

O simpatie deosebită are Mateiu I. Caragiale pentru domni-
ţele ale căror voievozi au pierit în crâncene războaie, şi ele, 
cernite de doliu şi doborâte de durere, îşi petrec restul vieţii 
prin mânăstiri sau închise tainic în palatul voievodal, implo-
rând îndurarea cerească să le mântuie de durerea zilelor care nu 
se mai sfârşesc: 

  
Din şa îl prăbuşiră hangerele haine – 
De-atunci cad în ruină măreţe curţi pustii 
Şi eu îmi rog sfârşitul, dar moartea nu mai vine; 

(Din Călugăriţa) 
 

Ca un potir de sânge, un roşu trandafir – 
Şi, tot ca el, rănită în plină tinereţe, 
Tânjeşte, se-nfioară şi moare de tristeţe. 

(Din Domniţa) 
 

Dar descrie şi pe Doamna ambiţioasă care, după moartea 
soţului, nu se lasă învinsă de împrejurări şi de durere, amintind 
de energica Doamna Chiajna. Doamna crudă şi mândră, care, 
după ce tot neamu-i, soţul, fiii, au pierit, luptă fără preget, iar 
sufletu-i cernit nu se mai satură de răzbunare. Domniţele sunt 
de altfel singurele figuri care îndulcesc expresia din aspra 
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viziune a poetului – şi amintirea lui le evocă cu multă 
religiozitate: 

 
Amarnic îi huleşte în măestrite rânduri 
Şi-i tremură-atunci mâna de patimă, dar când 
Răsare printre umbre Domniţa cu chip blând, 
Mişcat închide cartea şi cade trist pe gânduri. 

(Din Cronicarul) 
 

Frumuseţea în declin este motiv de compătimire: 
 

Frumoasă-am fost odată, senină, fericită, 
A Ţării mândră Doamnă, – dar lumea m-a uitat. 

(Din Călugăriţa) 
 

O cursă neîndurată a morţii străbate din toate aceste poezii 
ale lui Mateiu Caragiale. Înţeleptul care tot mereu petrece, bea şi 
ospătează a fost dus în raclă cu mâinile pe piept. Trântorul care 
stă tolănit greceşte s-a aflat în fata morţii. Cuceritorul în trufia 
inimii păgâne jefuieşte morminte, stârneşte furtună de năvălire, 
pieire, iar pletoasa seminţie l-a ars cu roabele iubite şi cu tot 
avutul său. Coconii mor străpunşi de lănci vrăjmaşe, Domniţa 
doarme în minunatul schit sau tânjeşte şi moare de tristeţe. Pe 
boier îl prinde cu pâri ascunse şi armaşul îi taie capul.  

Apusul soarelui, stingerea înceată şi învăluită în acea lumină 
purpurie a plăcut mult lui Mateiu Caragiale, dovedind că 
sufletul său se înalţă în faţa grandioaselor spectacole ale firii. 
În poeziile sale aminteşte des de aceste împurpurate amurguri: 

 
Cum soarele-asfinţeşte, împurpurând de dor 
Zăvoaiele umbroase de-o tristă vrajă pline! 

(Din La Argeş) 
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Amurgul rug de purpuri aprinde; 

(Din Clio) 
 

Când cerul pârguit la zări cuprinde 
Purpura toată şi toţi trandafirii; 

(Din Lancia războinicului) 
 

Şi-n sânge scaldă para ce-l aprinde 
De vii văpăi; 

(Din Lauda cuceritorului) 
 

În purpura înfiptă pe zalele-aurite. 
(Din Prohodul războinicului) 

 
În ceasul acesta de mister şi taină, purtat de legănări de vis 

înapoi spre timpurile apuse, se ridică, din negurile-amintirii, 
figuri de voievozi războinici. Încă de pe acum, în taina de ne-
pătruns a nopţilor, imaginaţia sa aprinsă înfiripă, în vâltoarea 
ei, strălucite vedenii: 

  
Căci, uriaşe stoluri la zări încremenite, 
Zac norii ce, în pragul genunilor cereşti, 
Par pajere-încleştate de zgripţori din poveşti 
Umbrind cetăţi în flăcări cu turnuri prăbuşite. 

(Din Clio) 
După aceea, cu sufletul liniştit şi mulţumit de viziune, 

mergea sub un copac bătrân să asculte mândrul freamăt ce-n el 
deşteaptă vântul. Este anunţată de pe acum dragostea lui de 
copaci bătrâni, de foşnetul fermecat şi lin al fruzelor lor, de 
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adierea molcomă a vântului; mai târziu îl va captiva într-atât, 
încât o mărturiseşte ca pe una din ciudatele sale pasiuni. 

Sunt seri spre toamnă, adânci şi strălucite. Iată un vers ca-
re ne vorbeşte atât de mult de acela care mai târziu ştia să apre-
cieze noaptea ca nimeni altul. În străinătate, unde a cules 
floarea spinoasă, când nostalgia i-o fi fluturat stăruitor dorul de 
ţară sau îndemnul amintirii l-o fi înduioşat, el rămâne mândru 
şi străin de aceste slăbiciuni omeneşti. Trufia nu ţi-o pierde, 
rămâi nepăsător spune el; şi dacă dureri peste care nu poţi 
trece fără ca să sângeri te opresc în drum, treci peste ele, cu 
fruntea sus-nainte. 

Iubea singurătatea în care se simţea mai tare, mai puternic; 
într-una dintre poezii, când cu capul prins în mâini privea cum 
doarme apa pe netedul nisip, o nălucă se ridică şi-i impută 
ţinuta lui mândră şi nesociabilă: De ce-mpotriva firii hain te 
răsvrăteşti,/ Tot ce-i frumos în suflet de ce laşi să îngheţe/ 
Jertfind trufiei sterpe senina tinereţe,/ Ia seama că ea trece şi 
n-o mai regăseşti. 

Poetul, care nu crede în nimeni şi în nimic, răspunde ară-
tării din apă: Margini nu cunoaşte păgâna-mi semeţie/ Afară de 
trufie nimic n-avut-am sfânt,/ Mi-am răzbunat printr-însa în-
treaga seminţie/ Şi supt călăuzirea-i păşesc cu bărbăţie/ Pe-atât 
de aspra cale a negrului mormânt. Şi ruga pe care i-o adre-
sează umbrei: Piei dar şi-n pacea nopţii îmi lasă voluptatea/ 
De-a fi cu totul singur, redă-mi singurătatea. Sunt elemente 
care ne ajută să întrezărim pe prozatorul de mai târziu. 

Mă voi opri aici pentru că ar însemna să dau o extindere 
poeziei în detrimentul operei sale de prozator. Cu toată frumu-
seţea limbii şi tăietura lor arhitectonică, aceste poezii sunt 
complet ignorate. Editura „Cultura Naţională” le-a strâns în 
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volum şi le-a publicat chiar zilele acestea, ridicându-le la lu-
mină, din nepăsarea şi uitarea generală, unde zăceau6. 

De aceste poezii din tinereţe Mateiu Caragiale aminteşte în 
romanul său, Craii de Curtea-Veche, şi cuvintele lui calde 
evocă mai mult truda artistică decât stările sufleteşti dispărute 
cu desăvârşire. Voind să răspundă lui Paşadia, care judeca cu o 
neînduplecată asprime tot ce era românesc, renunţă justificân-
du-şi tăcerea în felul următor: Găsii de prisos să mă ridic, ca 
să apăr acel trecut, vedeniei căreia pana mea datora o minu-
nată tâmplă de icoane ce migălisem în tinereţe cu o osârdie 
aproape cucernică. 

 

                                                 
6 Pajere, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1936 
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Remember 

 
 
 
 

Această nuvelă a apărut la un răstimp de aproape 13 ani de 
la publicarea ultimelor poezii în revista „Viaţa Românească”. 
De o factură şi o structură deosebite de tot ce se publicase până 
atunci, ea relevă, deodată, un prozator deplin format. La 
apariţia sa, în 1924, la editura „Cultura Naţională”, a fost pripit 
clasată ca povestire fantastică; conţinutul ei nu înfăţişează însă 
în nici un chip o atare judecată literară pentru că nu este o 
construcţie absolut ireală, sprijinită numai de un gând metafizic 
şi care să fie verosimilă numai prin caracterul ei. De o viziune 
ocultă nici nu poate fi vorba; de altfel, în literatura noastră nici 
nu se găsesc lucrări de acest gen. Dacă întâlnim în producţiile 
literare şi element fantastic, apoi acesta poate fi limitat numai 
în tainiţele puţinelor poveşti bune. Straniul lor n-a slujit nicio-
dată ca material de inspiraţie niciunui creator. 

Remember cred că este numai un fapt poetic. O temă pe 
care se clădeşte, sumar, o fărâmă de anecdotă, tratată însă cu 
tot arsenalul procedeelor curente epocii. Misticii simbolişti şi 
romanticii au vorbit mult în acest sens lui Mateiu I. Caragiale. 
Valoarea acestei nuvele stă în faptul că a izbutit să dilueze, cu o 
rară discreţie, contururile unei întâmplări diverse, nu în fan-
tastic, ci în amănunt poetic. 

Povestea însăşi se apropie mai mult de poemă decât de 
nuvelă. Prin maniera de a trata tema, Mateiu I. Caragiale se 
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aseamănă, cum vom dovedi, cu arta unui Barbey d'Aurevilly7, 
Villiers de L'Isle Adam sau Edgar Poe8, şi, mai îndepărtat, cu a 
lui Oscar Wilde9 al cărui fantastic este mai mult literar decât 
supranatural. Voi încerca să fac un rezumat al acestei povestiri 
şi tocmai la urmă, după analiza romanului său Craii de 
Curtea-Veche, de care se leagă prin anumite afinităţi, voi 
preciza şi familia de spirite şi influenţe care a preşezut la 
plăsmuirea ei. 

Ce minunat ne anunţă Mateiu Caragiale întâmplarea pe 
care o va povesti: Ceci est un fait-divers atroce10 (Lés Memoires 
du Bal-Mabille)11. Vraja de plutire în vis, dragostea lui pentru 
tot ce-i tainic şi imponderabil formează splendidul început al 
nuvelei: Sunt vise ce parcă le-am trăit cândva şi undeva, pre-
cum sunt lucruri vieţuite despre care ne întrebăm dacă n-au 
fost vis. În anul 1907, la Berlin, se desfăşoară ciudata întâm-
plare. Mateiu, ca şi tatăl său, iubea mult acest oraş. Îi plăcea 
muzica, mijlocul cel mai fericit de distracţie în timpul liber. 
Oglinzile cu apele lor turburi, în înserarea care se lăsa din ce în 
ce mai grea şi bătrânii copaci frunzoşi şi sumbri îl vrăjeau, îl 

                                                 
7 Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly (1808-1889), prozator francez a 

cărui operă este dominată de o imaginaţie sumbră şi de elemente supra-
naturale, demonice. Este autorul mai multor volume de nuvele, studii şi 
eseuri, printre care şi unul despre „dandysm” (Du dandysme et de G. 
Brummel) care l-a interesat în mod deosebit pe Mateiu I. Caragiale. 

8 Edgar Allan Poe (1809-1849), scriitor american a cărui lirică este 
străbătută de accente romantice şi viziuni halucinante. 

9 Oscar Wilde (1856-1900), scriitor englez care s-a făcut remarcat prin 
atitudinea nonconformistă. 

10 Este un atroce fapt divers. (fr.) 
11 Memoriile lui Bal-Mabille – memorii despre un local de distracţie 

din Paris, înfiinţat în 1840 de dansatorul Mabille. Celebru în epocă, 
Bal-Mabille i-a avut ca dansatori, printre alţii, pe Chicard, Mogador, Clara 
Fontaine şi Rose Pompon până în 1875, când localul s-a desfiinţat. 
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ameţeau. E înnăscută în mine, drojdie de străvechi eres, o iu-
bire păgână şi cucernică pentru copacii bătrâni, mărturiseşte 
Mateiu Caragiale. Vizitând muzeele şi operele de artă ale ora-
şului îl întâlneşte pe ciudatul său erou Aubrey de Vere, care îi 
reţine atenţia tocmai prin înfăţişarea lui de exemplar întârziat al 
vremilor apuse: Poate fi plăcere mai rară pentru cei ce s-au 
împărtăşit cu evlavie întru taina trecutului decât să întâlnească 
în carne şi oase o icoană din veacuri apuse? 

Pe acest erou îl compară cu unul din tablourile lui van 
Dyck12 sau Van der Faës13. Îl interesează mai mult ca figură a 
trecutului, mai mult datorită asemănării lui cu tablourile acelea 
celebre, nu ca fiinţă reală. I s-a părut de la început una din 
acele făpturi excepţionale, străine de omenire, pentru care tot-
deauna se simţea atras. Pe acest tânăr îl întâlnea adeseori în 
plimbările lui prin oraş, sau mai ales la o prăvălie unde se de-
gustau capodoperile unei rachierii neerlandeze. Aici, a căutat 
să-l apropie şi să-i facă cunoştinţă. Era bogat, cult şi făcuse 
multe călătorii, mai ales pe apă. De viţă nobilă, după toate sem-
nalmentele, arăta a trăi în afară de acea lume şi, mai mult 
chiar, în afară de orice lume. Făcea parte din categoria acelor 
robiţi a căror viaţă începea după apusul soarelui şi sfârşea în 
zorii zilei. Locuinţa sa somptuoasă, cu oglinzi adânci, în care 
lâncezea o risipă de flori rare, desăvârşea singurătatea acestui 
ciudat tânăr. Se îndeletnicea cu cercetări oculte pentru care era 
hărăzit pe lângă o înclinare înnăscută rară şi cu cea mai 
uimitoare pregătire. Vorbea o franţuzească curată, deşi englez 

                                                 
12 Antoine van Dyck (1599-1641), pictor flamand, discipol şi colabo-

rator al lui Rubens. 
13 Pieter Van der Faës (1618-1680), portretist german, cunoscut mai 

ales cu numele de Cavalerul Lely. Şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii 
la Londra, unde a fost pictor al Curţii regelui Carol al II-lea. 
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până în măduvă. Obiceiul său de a se sulemeni avea o expli-
caţie ereditară: cei dintâi locuitori ai Albionului îşi „boiau” în 
întregime corpul în albastru. Această culoare care îi curgea şi 
în vine îi era favorită. Cele şapte safire de Ceylan, care strălu-
ceau la şapte inele, erau tot de culoare albastră. Iubea parfumul 
de garoafă roşie, pe care nu-l schimba niciodată. 

Vorbirea lui era populată mai mult de duhuri decât de fiinţe 
vii. Era puţin comunicativ; din viaţă, din călătoriile sale, rar 
când îi scăpa câte-o destăinuire. Îi plăcea chiar să nu se atingă 
nimeni de aceste intimităţi. Din cauza căldurilor nu putea să-l 
mai întâlnească pe Aubrey de Vere, iar noaptea era tocmai 
timpul când nu dorea să fie stânjenit de nimeni, ci lăsat în pace 
la desfătările lui, pe care nimeni nu i le ştia. Autorul, căruia de 
asemenea îi plăceau magnificele nopţi cu lună, întâlneşte 
într-una dintre acestea pe Aubrey de Vere deghizat în femeie. 
Era de nerecunoscut: cu un bogat păr roşu supt o pălărie mare 
cu pene, o femeie slabă şi osoasă fără şolduri şi fără sâni, 
într-o rochie strâmtă de fluturi negri. Ea păşea ţeapănă ca o 
moartă care ar fi împinsă sau atrasă de o putere din afară, 
străină de voinţa şi spre un ţel tainic în noapte. Îl trădau cele 
şapte inele cu şapte safire de Ceylan şi parfumul de garoafă 
roşie, pe care îl împrăştia în juru-i prin mersul acela som-
nambulic. L-a mai aşteptat şi în nopţile viitoare, dar nu s-a mai 
arătat. 

A doua întâlnire neaşteptată cu acest tânăr minună mult pe 
povestitor, pentru că de data asta întrecuse orice măsură. 
Avea o înfăţişare stranie: părul şi-l poleise, buzele şi nările şi 
le spoise cu o vopsea violetă, iar ochilor le trăsese jur-împre-
jur largi cearcăne negre-violete ce-i dădeau o înfăţişare de 
cântăreaţă sau dănţuitoare. Era nervos şi din felul îmbrăcă-
minţii pregătit să meargă la vreuna din întâlnirile lui nocturne. 
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Vorbirea lui calmă, melodioasă şi sonoră era acum pripită şi 
tremurată, şi o nelinişte bizară arăta a fi fost turburat. Autorul îi 
dădu braţul şi se oferi să-i ţină companie în timp ce el era 
scuturat de friguri şi avea ochii aţintiţi asupra inelelor din de-
gete, pe care le privea în noapte, cu nespusă patimă şi ardoare. 
Povestitorul arătă, pe cât putu, că nu ia seama şi nu este impre-
sionat de neliniştea tovarăşului. Ajungând la un pod, Aubrey de 
Vere îşi desprinse braţul şi scuzându-se că trebuie să meargă 
undeva, dar că va reveni imediat, îl rugă să aştepte. 

Rămas singur, povestitorul este vrăjit de tăcerea adâncă a 
nopţii şi privirea îi este atrasă de o fereastră singură luminată în 
noapte. Era oarecum nemulţumit de întârzierea lui Aubrey de 
Vere, bănuindu-l dedat la orgii cu femei frumoase sau dus să 
pregătească întrunirea vreunui club ocult şi uitase de cei vii. 
Deşteptat din toropeala în care căzuse, de adierea rece a vân-
tului, băgă de seamă că timpul prevestea furtună. Tânărul nu se 
întorsese încă. Porni spre casă şi, până să se ivească zorile, 
colindă mai multe străzi. 

Întâmplarea din acea noapte îi dădu mult de gândit; sărea din 
pat la venirea poştei, în speranţa că va primi vreo lămurire, în 
sfârşit orice din partea lui Aubrey de Vere. Nimic însă. Vremea 
din nou se făcuse rea. Nu putea să iasă la plimbare decât seara. 
Odată, pe când lua masa la un birt, după ce-şi făcuse obişnuita 
plimbare, privirea aruncată pe un ziar îl înştiinţa că în Spreea se 
pescuise cadavrul unui tânăr, în care autorul, după pietrele de 
Ceylan, brăţări şi îmbrăcăminte, identifică pe nefericitul 
cavaler sir Aubrey de Vere. Pentru că fusese văzut adeseori în 
tovărăşia acestuia, îi era teamă să nu se bănuiască că el ar şti 
sau n-ar fi străin de acest asasinat. Acum noaptea, care mai 
înainte îl deştepta spre adevărata viaţă, îl tortura şi numai ziua 
găsea pace şi odihnă. După moartea atât de enigmatică a lui 
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Aubrey de Vere, ziarele nu mai pomeneau nici un rând despre 
sinistra întâmplare, nici nu se mai făcuse vreo descoperire în 
legătură cu ea. Taina era pecetluită. 

Venit în ţară, autorul ar fi putut să afle cum se înfăptuise 
asasinatul, dar frumuseţea unei istorii îi stă numai în partea ei 
de taină; dacă i-o dezvălui, găsesc că îşi pierde farmecul. De 
aceea rupe orice dovadă că l-a cunoscut în fiinţă pe acest tânăr, 
pentru că anii tulbură unele din amintirile vechi, făcându-le să 
plutească aburite la hotarul dintre realitate şi închipuire; dacă 
soarta mă va hărăzi cu viaţă lungă, într-un târziu are să-mi 
pară poate că toată această întâmplare trăită a fost un vis sau 
vreo istorie citită şi auzită undeva, cândva de mult. Este 
aceeaşi necesitate de mister şi taină cu care îşi începe şi îşi 
încheie ciudata sa poveste. 

Este desigur un pricipiu de artă din care Mateiu I. Caragiale 
şi-a făcut, într-adevăr, profesiune, căci revendică prin această 
trăire în taină trebuinţa de a nu rămâne din întâmplările cu 
adevărat trăite decât reziduul experienţei, creaţia cerând o pre-
alabilă curăţire de veridic. Înclinarea pentru mister sau taină 
este deci însăşi legea artei, care este revelatoare de ceea ce 
realitatea ascunde peste tot, de ceea ce până la ea rămâne în 
inefabil. 
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Craii de Curtea-Veche 

 
 
 
 

Ca şi [în cazul] nuvelei Remember, înainate de a trece la 
consideraţii generale, voi rezuma cuprinsul cărţii cât mai 
succint, chiar dacă se va părea că întreprinderea este inutilă şi 
prea şcolărească. Având în faţă liniile mari ale romanului, 
caracterizările care vor urma se desprind şi se pot verifica cu 
mai multă uşurinţă. Trebuie să spun de la început că acestei 
cărţi nu i se poate face un rezumat aşa cum se înţelege în ge-
neral, pentru că fiecare pagină, chiar fiecare frază, conţine ceva 
esenţial, peste care cu greu se va putea trece. Cu această 
dificultate, voi încerca să desprind nu ce este esenţial, ci ceva 
din acest esenţial. 

Cartea se deschide cu acele admirabile cuvinte ale lui 
Raymond Poincaré14: Que voulez-vous, nous sommes ici aux 
portes de l'Orient, où tout est pris à la légère...15, iar capitolul 
Întâmpinarea crailor cu: …au tapis-franc nous étions réunis16 
ale lui L. Protat. Chiar din primele pagini ale romanului luăm 
cunoştinţă cu viaţa de chef şi petrecere a crailor. Acest viciu îi 
atrage şi-i uneşte cu o forţă magnetică, trecând peste deosebirea 
spirituală şi socială. Pe lângă geniul răului întrupat în Pirgu, pe 

                                                 
14  Raymond Poincaré (1860-1934), avocat şi om politic francez, 

preşedintele Republicii Franceze între 1913 şi 1920. 
15 Ce vreţi, suntem aici la porţile Orientului, unde totul se înfăţişează 

mai puţin grav…(fr.) Fragment al pledoariei din procesul de la Bucureşti 
privind fraudele comise cu prilejul concesiunii căilor ferate, proces în care 
Poincaré a fost avocatul companiei concesionare austriece. 

16 …ne strânsesem la cârciumă (fr.) 
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ceilalţi decepţii şi resentimente, o viaţă de căderi şi înfrângeri îi 
împinsese pe calea josnică a băuturii. Aceste chefuri începeau 
seara şi sfârşeau, de obicei, în zorii zilei. La mesele lor, în 
schimb, nu erau admise femeile. Pirgu încercase de multe ori să 
aducă câte o femeie, două, pentru că şampania fără muieri nu 
face două parale, dar se izbise de îndârjita rezistenţă şi neîn-
duplecare a lui Paşadia; pentru ceilalţi, autor şi Pantazi, faptul 
era indiferent. 

Această vajnică neînduplecare nu era însă pornită dintr-o 
ură specială, pentru că ochiadele pe care le arunca femeilor 
dovedeau inconsecvenţa între firea şi atitudinea aceasta falsă, 
pe care o lua numai spre a-şi da iluzia că se poate scuti de acest 
viciu. Pirgu cunoştea pe toate femeile din localurile de noapte, 
peste tot era primit cu braţele deschise. La aceste mese, discuţii 
preţioase şi pasionante se încingeau între Paşadia şi Pantazi, pe 
care autorul cărţii le urmărea cu mult interes. 

Aşa odată, Paşadia, pentru că venise vorba despre 
Curtea-Veche, le vorbi despre originea şi faima acestei Curţi, 
zidită de altfel fără niciun stil şi nicio intenţie de estetică. Găsi 
prilej chiar să se revolte contra lui Brâncoveanu, care, om bo-
gat fiind, nu se străduise să zidească, după exemplul celor din 
Occident, o Curte care să dăinuiască peste veacuri. Era o tăgă-
duire a trecutului şi o ură a tot ce-i românesc, căreia autorul ar 
fi putut să-i dea pe dată replica, dar ştiindu-l om vajnic la 
mânie şi prea mândru, încât cineva să nu fie de aceeaşi părere, 
a renunţat cu greu să nu ridice cuvânt de apărare. Părându-i-se 
lui Paşadia că fusese prea aspru cu trecutul din care şi el, 
descendent din „stirpea nobilă”, îşi trăgea firul vieţii, reveni pe 
un ton mai calm, relevând interesul şi farmecul pe care îl 
suscită totuşi aceste umile vestigii ale trecutului. 
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Într-una din aceste nopţi când ieşiseră în faţa birtului şi se 
pregăteau să plece, atenţia le fu atrasă de un spectacol deosebit: 
o femeie bătrână, cu o înfăţişare înspăimântătoare, beată, era 
înconjurată de o droaie de derbedei care o duceau în alai 
strigându-i: Pena, Pena Corcoduşa! La auzul acestui nume, în 
Pantazi se produse o schimbare; pe figura lui se desluşea un 
sentiment de milă, amestecat cu uimire. Înainte de a se depărta 
de ei, această făptură a iadului, ca iluminată, le strigă: Crailor, 
crai de Curtea-Veche! Ceilalţi împreună cu Pantazi trebuiră să 
recunoască în aceste cuvinte, şi mai ales în strigătul care le 
fusese adresat, un ecou de amintiri grele şi răscolitoare. Ar fi un 
minunat titlu pentru o carte, le răspunse Paşadia. 

Pantazi cunoştea povestea acestei nenorocite femei, care 
fusese pe vremuri dragostea arzătoare şi neistovită a frumosului 
Serghie, nepotul Împăratului. În luptele din Balcani muri acest 
Făt-Frumos, care promisese Penei că o va lua cu sine în Rusia, 
dacă Dumnezeu îi va ajuta să se întoarcă sănătos. La trecerea 
carului mortuar prin Bucureşti, Pena îl întâmpină cu un ţipăt 
sfâşietor. De atunci nefericita Pena, văzându-şi visul de iubire 
şi de fericire atât de dureros spulberat, a căzut într-o stare 
vecină cu nebunia. 

În capitolul al II-lea, Cele trei hagialâcuri, autorul ne re-
levă calităţile lui Pantazi, pentru care simţea o atracţie deose-
bită, similară, întrucâtva, cu aceea bolnavă ce o exercitase asu-
pra sa sumbra figură a lui sir Aubrey de Vere. Voia să reziste 
acestei seducţii pentru a evita neplăceri care ar fi survenit, aşa 
cum i se întâmplase cu acel enigmatic dandy. Pe când povesti-
torul şi cu Pantazi se aflau, după ce se împrieteniseră, într-un 
birt mai periferic, îşi face apariţia acea nedespărţită pereche: 
Pirgu şi Paşadia. Pentru pitoreasca şi minunata descriere a 
acestor două figuri, voi cita pasajul în întregime: Era una din 
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acele împerecheri strânse, datorate de obicei viţiului, aşa 
strânse că de la un timp nu se mai pot închipui singuri cei ce le 
alcătuiesc. De bună seamă tot viţiul trebuia s-o fi înădit şi pe 
aceasta, căci altceva ce ar fi putut apropia doi oameni atât de 
deosebiţi? Unul în vârstă, cănit şi ferchezuit la deznădejde, 
purta pe un trup înţepenit dar zvelt încă, un cap cum veacul 
nostru nu-şi mai dă cazna să plăsmuiască şi părea chiar întors 
din vremuri de altădată acel chip aprig ale cărui trăsuri semeţe 
purtau pecetea răzvrătirii şi a urii. Celălalt, mai tânăr mult, 
coclit însă şi bolnav, care legăna pe nişte picioare subţiri, 
arcuite în afară, o burtică ascuţită, oglindea pe faţa-i rânji-
toare şi bărboasă josnicia cea mai murdară. 

De acum, prieteni şi tovarăşi nedespărţiţi, cei trei, Paşadia, 
Pantazi şi povestitorul, vor urma fără nici cea mai mică îm-
potrivire pe acest Gore Pirgu şi vor colinda duşi de el toate 
cârciumile şi birturile din Bucureşti, unde autorul are ocazia să 
vadă cea mai odioasă destrăbălare şi să întâlnească cele mai 
variate şi numeroase ţicneli, pe care nici nu le-ar fi bănuit 
măcar. Din numărul atâtor tipuri ciudate, autorul îşi propune să 
ni-l înfăţişeze pe cel mai interesant poate dintre toate: pe acela 
al lui Paşadia. 

Se trăgea din neam de înaltă viţă, din boieri vechi puşi în 
slujbe înalte în Ţara Românească, dar care ca şi dânsul aveau 
viţii şi metehne, care le-au decretat moartea în chipurile cele 
mai groaznice. Aşa străbunicul său, armaşul, se prăpădise otră-
vit de ai săi; bunicul, serdarul, învinuit de banditism la drumul 
mare şi batere de bani falşi, pierise fără să i se mai audă de 
nume, iar părintele său, renumitul cartofor, crai şi beţiv, murise 
în chinurile nebuniei. De la înaintaşi moştenise vicii şi ciudate 
înclinări spre desfrâu, care nu-l iertaseră nici pe el. Câteodată 
se afla în aşa lipsă de energie şi voinţă încât se părea că numai 
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cu trupul îl urmează pe tovarăşul său Pirgu, iar cu gândul, 
ajutat de memorie şi susţinut de imaginaţie, colinda timpurile 
vechi şi îndeosebi îi plăcea să se oprească în acela scump nouă 
şi nostalgic între toate, care fu al optsprezecelea. Se vedeau 
rătăcind prin toată Europa, semănând numai fapte de vitejie, 
oprindu-se la curţile cele mai mari din Europa, unde împăraţi şi 
regi îi primeau şi îi găzduiau ca pe nişte prinţi rătăcitori, de 
care secolul al XVIII-lea nu era lipsit. Toată această amăgitoare 
viaţă de basm este curmată brusc de Pirgu cu un: Ia mai lăsaţi, 
nene, ciubucele astea, să mai vorbim şi de muieri. 

Imediat discuţia se schimbă şi alunecă pe altă pantă şi mai 
ales pe aceea spre care o împingea Pirgu, îmbiindu-i şi spre alte 
desfătări decât ale spiritului. Aici se afla Gore în largul său; le 
spunea preferinţele sale în privinţa femeilor, le vorbea despre 
cuceririle trecute şi cele în perspectivă, despre achiziţiile de pe 
la mahala, în care arăta deosebită pricepere. 

Spre aceste josnice îndeletniciri, pe un fir nevăzut îl trăgea 
şi pe Paşadia, omul atât de mândru în cealaltă viaţă a lui de 
ziua, fără să se poată desluşi la el nici cel mai mic semn de 
împotrivire. Căci până seara ocupaţiile lui erau ale unui om 
pătruns în toate binefacerile civilizaţiei; de cum se lăsa însă 
umbra grea a serii, o vrajă îl schimba radical, făcând din el vic-
tima fără răspundere a voinţei lui Pirgu. Femeile erau subiectul 
care, fiind deseori dezbătut, năştea furtunoase discuţii mai ales 
între Paşadia şi Pirgu. De faţă cu ceilalţi, ce-i drept, Paşadia 
opunea gustului josnic al lui Pirgu – care găsea drept bun tot ce 
era mai căzut, mai respingător – o selecţie după un criteriu cu 
mult superior, dar la urmă pe furiş pentru potolirea poftelor 
trupeşti care erau cu atât mai nesăţioase după băutură, se în-
frupta tot din marfa lui Gore Pirgu, agonisită cu puţină caznă şi 
alergătură. De la mesele lor, de prin cârciumi, Pirgu se retrăgea 
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pe nesimţite şi se întorcea bogat încărcat cu epavele – lepra şi 
jegul – societăţii şi le punea fără să mai ceară încuviinţare 
direct la masa lor. Faţă de aceste depoziţii, cei doi adoptau 
atitudini în raport cu gradul ierarhic de moralitate: Pantazi nici 
nu-i lua cel puţin în seamă, cu privirea visătoare veşnic 
pierdută în nevăzut; Paşadia îi admitea fără să fie încântat, însă 
pe nesimţite lega cu ei chiar discuţie. Pirgu se considera, în 
asemenea împrejurări, deasupra tuturor, un părinte ocrotitor şi 
un binevoitor fără seamăn. În felul acesta îşi petreceau nopţile 
aceşti renumiţi crai şi numai înspre revărsatul zorilor se pre-
găteau de plecare. Zorile însemnau pentru Paşadia deşteptarea 
din visul urât şi îndată se întâmpla minunea: ca un veridic 
strigoi îşi lepăda haina de împrumut şi reintra în viaţa care dura 
numai până în seara viitoare. 

Aceste petreceri în comun, pe deasupra straniului şi ciudă-
ţeniei, au fost menite să consolideze prietenia dintre Paşadia şi 
Pantazi, aşa cum o dorise povestitorul, pentru că prilejuia acele 
minunate discuţii pe care el le asculta cu adâncă şi smerită 
evlavie. Despre acest Paşadia se zvoniseră multe lucruri, făcân-
du-se fel de fel de supoziţii. Aşa se spunea că în acea casă, 
unde îngrămădea toată bogăţia lui, ar ţine ascunsă o femeie nu 
în toate minţile; că ar fi un sperjur, omorând pe bărbatul femeii 
cu care el întreţinea legături amoroase; că pleacă pentru scurt 
timp la munte, de unde se întoarce înviorat şi cu puteri pe 
de-a-ntregul refăcute spre a putea rezista petrecerilor care se 
mistuiau aproape spre ziuă când mergea nu să se odihnească, ci 
să se cufunde până la asfinţitul soarelui în grămezi de cărţi, 
unde rămânea nemişcat, citind sau scriind. Toate acestea mă-
reau enigma vieţii lui şi-l învăluiau într-o taină de nepătruns. 

În schimb, viaţa lui Pantazi era tot aşa de încâlcită şi 
complexă, însă soluţii pentru dezlegarea ei se găseau mai cu 
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uşurinţă. De origine grec mediteranean, strămoşii său au ocupat 
funcţiuni de dragomani şi au fost credincioşi slujitori ai Porţii. 
A avut, spre deosebire de Paşadia, o copilărie fericită. Mamei 
sale, care l-a iubit atât de mult, îi păstrează o vie şi neştearsă 
amintire. Era de o frumuseţe cum nu se găseau în ţară multe ase-
menea ei. Mătuşa sa îşi făcuse studiile la şcoli înalte din Paris 
şi Roma, era umblată şi extrem de cultă; vorbise pe vremuri cu 
Napoleon, dansase cu împăratul Alexandru şi cu Metternich17, 
[fusese cu tatăl ei la Viena] în vremea Congresului18, primise 
omagiile lui Chateaubriand şi ale lui Byron în Italia. În tinereţe 
Pantazi avusese o fire de luptător, căreia ca şi ciudatei înclinaţii 
de a se înduioşa la soarta nenorocită a ţiganilor, urcând pe spiţa 
neamului, nu-i găsea nicio dezlegare. 

Iată ce frumos ne este înfăţişată intrarea lui în armata 
ţarului Rusiei: Mersei să-i aduc tatei la cunoştinţă hotărârea 
mea de a pleca negreşit la oaste, hotărâre de la care nimic pe 
lume n-ar fi fost în stare să mă abată. Marele Alexandru 
Nicolaevici, Cezarul pravoslavnic, trăsese sabia împotriva vrăj-
maşului de moşie, şi din clipa aceea pentru mine, viu sau mort, 
loc de cinste nu mai putea fi decât acolo unde fâlfâiau 
steagurile Împărăţiei Sfinte de Răsărit... 

După acest război a urmat un şir neîntrerupt de greutăţi 
pentru el. Părinţii îi mor amândoi, mama de maladia adusă de 
război, tatăl de durerea pierderii mamei. În sufletu-i pustiit, se 
înfiripă dragostea pentru o fată din popor, Wanda, dar care n-a 
reuşit să se menţină la înălţimea la care o ridicase iubirea şi 
obârşia lui nobilă, pângărindu-i cele mai curate sentimente chiar 

                                                 
17 Wenzel von Metternich (1773-1859), om politic austriac, ministru de 

externe şi cancelar (1821-1848) al Austriei. 
18  Congresul de la Viena (1814-1815) când, după înfrângerea lui 

Napoleon, s-a trecut la reorganizarea Europei. 
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în ajunul logodnei. Era a doua grea încercare, pe care o suporta cu 
resemnare, tălmăcind în acest semn judecata neîndurată a celor 
morţi care nu iertau să fie călcat consemnul de înaltă „stirpe” 
prin legătura nelegiuită cu o fată din păturile cele mai de jos ale 
societăţii; găsi în chipul acesta alinare sufletului şi dezlegare 
pentru păcatul pe care, în nebunia dragostei, era să-l înfăptu-
iască. A fost o dragoste însă pe care n-a putut s-o risipească 
deplin şi persista încă să-i tulbure mintea şi câteodată somnul. 

De aici o etapă nouă se poate vedea în viaţa sa. Întocmai ca 
Paşadia, la aceeaşi vârstă aproape, a încercat să uite vitregiile 
soartei în desfrâu şi vin. Vindecarea pe care căuta să o găsească 
în vâltoarea vieţii de petrecere, cu un avânt care pusese pe 
gânduri Bucureştii, se dovedi a avea alt effect: îi deschisese 
drum larg spre patima băuturii şi a femeilor. Umbla cu o 
numeroasă ceată din tot ce găsise mai stricat şi mai fără căpătâi 
şi cu acest alai pleca de la cârciumi la mânăstiri, pentru ca 
chefurile să se transforme şi să se desăvârşească în cele mai 
neîntrecute orgii. Toate plăcerile şi dorinţele îi erau realizate. A 
cheltuit în desfrâu toată averea, rămânând încă şi dator. 

Dar această viaţă, de care socotea că nu va fi niciodată 
îndestulat, curând reuşi să-l dezamăgească şi să-l dezguste. Luă 
hotărârea să rupă cu acest trai de desfrâu, punând la cale o 
plecare cât mai îndepărtată şi fără ştirea nimănui. O înştiinţare, 
care îi anunţa moartea tragică a unchiului său, îl constrânse să 
rămână. De pe urma acestuia îi rămânea o avere pe care, însu-
şind-o în mod fraudulos, se refăcu complet şi pe deasupra îi 
mai rămânea şi un capital destul de mare, căruia voia să-i dea o 
întrebuinţare cât mai creştinească, răscumpărând prin aceasta 
mijloacele reprobabile cu care fusese agonisită. 

În Asfinţitul crailor, care este şi ultimul capitol al cărţii, ne 
este înfăţişat neamul Arnotenilor, bolnav de toate viciile, unde 
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reuşeşte să-i ducă Pirgu pe ceilalţi trei crai, după multă insistenţă. 
În casa acestor scăpătaţi Arnoteni se întâlnea tot ce avea 
Bucureştiul mai de pierzanie: Deschisă vraişte oricând, oricui, 
casa lor, contopire de ospătărie şi de han, de tripou, de bordel 
şi de balamuc era locul de întâlnire al lumii deochiaţilor şi deşu-
chiatelor timpului: jucătorii şi chefliii de meserie, desfrânaţii, 
poticniţii şi căzuţii, curăţaţii, rămaşi în vânt, chinuiţii de pofta 
traiului fără muncă şi mai presus la putere, gata de orice ca să 
şi-o satisfacă, cei cu mijloace nemărturisite sau necurate, cei 
fără de căpătâi şi cei afară din rândul oamenilor, unii foşti 
puşcăriaşi, alţii pe cale să intre, şi apoi femeile mai respin-
gătoare încă: bătrâne mucegăite la masa verde, somnoroase şi 
arţăgoase, cu mâinile tremurânde pe bani şi pe cărţi, tinere 
desmăţate cel puţin odată şi de timpuriu borşite de avorturi şi 
boale, la pândă după vânat şi ferindu-se de chiul între ei şi ele 
de tot felul şi schimbătoare întovărăşiri şi nade, desbinări şi 
duşmănii. Fetele Marincăi, renumita Arnoteancă, roase de păcate 
până-n măduva oaselor, erau atracţia acestei deocheate case. 

Aici întâlneşte Pantazi pe o soră mai mică a acestora, Ilinca 
Arnoteanu, a cărei asemănare cu Wanda, iubirea lui de altădată, 
îi deşteaptă în suflet aceeaşi aprinsă dragoste. A voit să o ia 
chiar de soţie dar din cauza intrigilor lui Pirgu care pusese la 
cale vânzarea ei pe bani, lui Paşadia, a trebuit să renunţe şi pe 
deasupra a rupt legătura aşa de strânsă a prieteniei cu Paşadia. 
Raşelica Nachmansohn, femeia pe care o dorise atât Paşadia, 
reuşi să-l dea gata. Iar Pantazi, dezamăgit, şi-a reluat călătoria 
pe mări şi oceane. Acesta ar fi sfârşitul romanului Craii de 
Curtea-Veche; şi, cum prevedeam de la început, am prins prea 
puţin din esenţialul cărţii, dar voi căuta să fac toate 
completările în capitolul Privire generală asupra operei lui 
Mateiu I. Caragiale. 
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Privire generală asupra operei 

 
 

Craii de Curtea-Veche este subintitulat roman. Ca să ac-
ceptăm această denumire şi să fim, deci, de acord cu autorul, ar 
trebui să răsturnăm definiţia clasică a genului. Craii de 
Curtea-Veche nu se poate încadra nici celei mai încăpătoare 
definiţii despre roman. Epicul nu este realizat prin desfăşurarea 
faptelor eroilor; o dinamică, o developare a acţiunii lipseşte cu 
totul în această carte. Se poate spune că, în Craii de 
Curtea-Veche, găsim un amestec de nuvelă, de poem fantastic, 
de notaţii şi mai cu seamă o galerie de portrete, care se între-
gesc cu fiecare capitol nou. De aceea şi rezumatul făcut mai sus 
ne va părea fără fir, mai mult fragmentar. Eroii sunt statici, 
distanţaţi prin categoriile lor morale; dialogul, element prin-
cipal în roman, este aproape inexistent. Nu găsim o psihologie 
adâncită; materialul omenesc este mai mult desenat decât zu-
grăvit. El nu mai anunţă ce se poate găsi în sufletul omenesc, 
nu sondează ca Honoré de Balzac, de exemplu, care, în a sa 
Cousine Bette, evidenţiază prin Hulot şi Crevel tot aceleaşi 
păcate nemărturisite, dar printr-o profundă şi sistematică ana-
liză. De asemenea Dostoievski, genialul romancier rus, a pă-
truns adânc în tainiţele sufletului uman. 

Deosebirea cea mare între aceştia şi Mateiu Caragiale 
constă în faptul că scriitorul român nu aprofundează câtuşi de 
puţin materialul de care dispune. Din acest punct de vedere îl 
putem apropia de moralişti în genere, care ca şi el mai mult 
spun decât expun; ei fac numai portretul viciului consumat, 
fără să pună şi patimile în acţiune, motiv principal pentru care 
Craii de Curtea-Veche nu poate fi roman. Îi lipseşte şi o intrigă 
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continuă, care să dea vieţii mişcare, întretăindu-se de acţiuni 
contradictorii. Tablourile se succed unul altuia şi fabulaţia este 
prea puţin satisfăcătoare pentru ceea ce aşteptăm şi cerem de la 
un roman. Povestirea este o frescă epică statică. Autorul 
priveşte eroii nu dinlăuntrul lor spre noi, ci de la sine spre ei. 
Viaţa lor interioară nu ne este înfăţişată decât în măsura în care 
se rezolvă în exterior. Craii de Curtea-Veche este prea mult 
povestire în trecut, prea puţin acţiune care să se petreacă în 
prezent, ca să realizeze complet romanul, care din principiu se 
întâmplă, nu trebuie să se fi întâmplat. Am putea zice o 
povestire de romancier. 

Privit în constelaţia celorlalţi scriitori, Mateiu I. Caragiale 
se deosebeşte mult de Mihail Sadoveanu, de exemplu, pentru 
că în opera sa de prea puţine ori revine natura ca motiv poetic. 
Zugrăvind mai mult omul, Mateiu Caragiale se apropie de alt 
grup de scriitori, ca Gib Mihăescu, Cezar Petrescu, Damian 
Stănoiu ş.a., în opera cărora natura este însemnată [sic] tot în 
strânsă legătură cu eroii. Din acest punct de vedere, el a reuşit 
să se descopere pe sine, căci povestirea nu trece dincolo de aria 
sa sufletească, dar excluzându-se pe el ne poartă prin lumea 
altora, în spatele cărora descoperim pe autor. Era şi o cerinţă 
nouă a romanului în acel timp şi Mateiu Caragiale făcea prima 
încercare de acest fel. 

Mihail Sadoveanu este cel dintâi la noi care, alambicând 
romanul cu proza artistică, a distilat un stil înflorit şi cu o mi-
reasmă înţepătoare de cronică. Au încercat şi alţii acest gen de 
scriere, dar au comis de la început greşeala de a pune în gura 
eroilor idei şi expresii neconcordante timpului, situaţiei şi cul-
turii lor. Şi, mai mult, n-au ştiut să speculeze situaţia, creând un 
stil frumos, care să răscumpere cel puţin pe jumătate greşeala 
în care de bună voie au căzut. Mateiu Caragiale reuşeşte cel 
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dintâi să limpezească această confuzie şi să delimiteze cât mai 
accentuat hotarele prozei romaneşti de acelea ale prozei artis-
tice. Drumul fusese deschis de Mihail Sadoveanu, dar el nu 
izbutise să ducă la bun sfârşit această dificilă întreprindere. Pe 
când la acesta avem totdeauna aceeaşi persoană, însă ascunsă 
sub denumirea literară, mai cu seamă istorică, a diferitelor fi-
guri care vorbesc aceeaşi limbă şi sunt înfăşurate în acelaşi stil 
propriu lui Sadoveanu, la Mateiu Caragiale întâlnim tot atâţia 
eroi câţi solicită acţiunea spre a se susţine şi a se putea închega. 
Mateiu Caragiale a înţeles de la început ca o eroare neaderenţa 
vorbirii şi stilului raportat la eroii săi, de aceea îi lasă să se 
exprime aşa de brutal şi crud, pentru că, în definitiv, eroii unui 
roman nu pot fi decât persoane ca şi noi, cu aceeaşi vorbire şi 
cu aceeaşi exprimare ca a noastră. Despre această exprimare a 
eroilor lui Mateiu Caragiale voi mai reveni când voi vorbi de 
moralitatea lor. 

Sunt romancieri ca Ionel Teodoreanu şi alţii, furaţi de 
curgerea lirică a stilului şi lăsaţi în voia cuvintelor care se atrag 
şi se împerechează după sonorităţi şi constelaţii inspirate; 
obiectul prepus este aproape acoperit şi nu apare decât ca o 
insulă în oceanul de expresii şi înfloriri imagiste. Mateiu 
Caragiale n-a voit să fie înşelat, supus de realitate, ci a căutat 
s-o domine impunându-i şi servindu-i tot ceea ce credea că îi 
este necesar şi mai ales cât îi permitea aria sa spirituală.  

Să revenim la romanul lui Mateiu Caragiale şi să spunem 
ceva despre eroii săi. Peisajul şi eroii ne sunt străini şi prea 
puţin familiari, dar cum sunt prezentaţi de autor reiese că ei au 
existat. Nu poate fi vorba de o invenţie de la început până la 
sfârşit, pentru că se desprind prea sincer şi viu din amintirea 
autorului aceşti crai ai Curţii-Vechi, cu care a dus, se pare, o 
viaţă împreună. De aceea ne sunt înfăţişaţi în toată splendoarea 



 
44 

lor morală, nefăcând nicio rezervă, nici chiar viciilor mari, care 
puteau fi trecute cu vederea. Pe toţi îi aduna aceeaşi pasiune a 
băuturii şi, mai ocolit, a femeilor. Întâlnirea la un loc era prilej 
de chef, pentru care chiar timpul juca un rol determinant: Era 
spre căderea iernii o vreme de lacrimă. Deşi nu plouase, tot 
era ud; jghiaburile plângeau, ramurile copacilor desfrunziţi 
picurau, pe tulpine şi pe grilaje se prelingea ca o sudoare rece 
stropi groşi. Ăsta e timpul care îndeamnă cel mai mult la 
băutură (Craii de Curtea-Veche, p. 9)19. Autorul face aproape 
pe fiecare pagină apologia vieţii acestor „crai”, înglobându-i 
sau privindu-i retrospectiv şi izolat. Ceea ce dă, desigur, impre-
sia de static. Pe cât de lucid e ochiul ce se poartă peste de-
crepitudinea eroilor şi mediul pestilenţial în care convieţuiesc, 
că s-ar părea că le stă în faţă un spirit lipsit de simpatie, uscat, 
pe atât întreaga atmosferă a romanului articulează o poezie de 
rezonanţe triste a sfârşitului, a celor căzute în descompunere, 
fie oameni, fie lucruri, interioare de case sau istorii de neamuri 
stinse. 

Meritul cel mare al autorului constă tocmai în acea lumină 
simpatică în care îi învăluieşte pe aceşti „crai”, legitimându-le 
viaţa, prin blestemul unui sânge nepotolit şi biciuitor. Aşa, 
despre Paşadia se spune că asupra neamului său apasă o nea-
gră afurisenie, care-l mână fără înduplecare spre stingere, su-
punându-l mai înainte la încercările cele mai grele ale restriştei 
(p. 50). Şi mai jos: Părintele său, cartofor, crai şi beţiv, măci-
nase mai multe rânduri de moşii şi murise în funiile nebuniei; 
iar dintre fete, singura care avusese parte de cununii îşi aprin-
sese de la lumânare părul în noaptea nunţii şi arsese de vie. 

                                                 
19 Toate citările sunt făcute după ediţia apărută în anul 1929 la Editura 

Cartea Românească. 
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Paşadia fusese de mic crescut pe mâini străine, prigonit din 
tinereţe când se uniseră cu toţii, să-l îngroape sub tăcere. Din 
toate încercările grele la care soarta îl supusese, această făptură 
de fier ieşise călită de două ori. Purta o duşmănie neîmpăcată 
împotriva Ţării Româneşti. Cu lumea în care trăia nu mai avea 
nicio legătură. Ducea în suflet o ură nemăsurată pentru tot ce 
era prezent; orgoliul său, de atâtea ori înfrânt, se schimbase, 
acum, într-o poftă de distrugere şi dezagregare a acestei lumi, 
în care se socotea un exilat. 

Opera pe care o desăvârşise de peste 30 de ani hotărî să 
piară o dată cu el; căci asemenea lui Scipio Africanul, care pu-
sese să i se sape pe mormânt: Patrie ingrată, nu vei avea oase-
le mele, Paşadia spusese că oasele le va lăsa, dar rodul creieru-
lui, cugetarea, nu. Prietenia lui cu Pirgu, cât şi acea frenezie a 
viciului era pornită dintr-o dezamăgire însetată de răzbunare, şi 
ca să poată vâna fără caznă şi fără a se mânji în mlaştinile 
viciului; trebuie să mă întovărăşesc cu această hienă, s-o hră-
nesc şi să-i sufăr puturoşenia, îşi justifică Paşadia căderea sa în 
desfrâu şi imoralitate şi această hidoasă tovărăşie. Elixirul 
vieţii şi-l trăgea din trecut, în care se afunda cu patimă şi 
vorbea de el cu o reculegere mistică. De multe ori credea că 
sufletul său va mai fi avut cândva şi alte întrupări şi această 
amăgire era pentru el singura mângâiere şi înduioşare. 

Celălalt „crai”, Pantazi, un om ce părea veşnic trist, de o 
tristeţe albastră şi lină, cu privirea ochilor săi nespus de dulce 
urmărea veşnic amintirea unui vis. Avea o înfăţişare nobilă, ca 
un obosit, un mare mândru. Umbla totdeauna singur, căutând 
să se piardă în gloată neobservat. Vorbea frumos franţuzeşte. 
Era adeseori văzut prin Cişmigiu, unde îşi plimba melancolia. 
Vorbirea lui era măsurată şi împrumuta spuselor cât de neîn-
semnate „farmecul” glasului său cald, pe care-l mlădia cu o 
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nespusă măiestrie. Melancolia, pe care o purta peste tot, era 
provenită din durerea unei dezamăgiri în dragoste. De neam 
grec, nobil mediteranean, strămoşii săi fuseseră neobosiţi coră-
bieri. Viaţa şi vârsta nu l-au debusolat câtuşi de puţin şi a 
rămas până la moarte acelaşi visător nepocăit, pururea retras 
de ce-i îndepărtat şi tainic. Amintirea mamei sale, una din 
acele albe Magdalene, îi rămăsese neştearsă. De la străbunica a 
învăţat dânsul că face parte din aceia cărora le e dat de la 
Dumnezeu să poruncească. Veşnic călător din pasiunea de a 
schimba cadrul, în 30 de ani a plutit mai mult poate decât lao-
laltă toţi corăbierii străbuni. Nu irosise nicio funcţie, pentru că 
în ţara în care tatăl său nu voise să fie „ministru” şi străbunicul 
său, Domn, ce l-ar mai fi putut ispiti? Un om de bun-gust şi un 
contemplativ de rasă, el nu voia, ca Paşadia, distrugerea acestei 
lumi, cât să o părăsească mai curând: căci mă voi îmbarca 
îndată ce voi simţi că mi se apropie sfârşitul, pentru călătoria 
din urmă, din care cuvinte nu se desprinde regretul de ce va 
lăsa în urmă, ci aduce sufletului său eliberarea absolută, în 
căutarea căreia străbătuse atâtea ţări!... Salvat prin cultul fru-
mosului, căci era un îndrăgostit de tot ce înfăptuise mâna 
omenească şi mai ales de frumuseţea peisajelor, după stingerea 
prietenului său Paşadia îşi reia înfăţişarea lui cea adevărată de 
gentilom ras şi cu barbeţi scurţi şi înfrăţeşte pentru totdeauna 
pasiunea peregrinărilor pe mări şi oceane.  

Gore Pirgu, arhimanul tuturor relelor, era o lichea fără 
seamăn şi avea un suflet de hingher şi de cioclu. Era stricat de 
mic până la măduvă, fusese giolar, rişcar, slujnicar, iar în ti-
nereţe fusese vemiaminul cafenelelor şi cherubinul caselor de 
întâlnire. Cartofor fără pereche, din care îşi făcuse şi meserie, îl 
istoviseră boalele lumeşti. Era primit peste tot cu braţele 
deschise. Şi este de mirare că potaia aceasta măruntă, ce se 
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târa şi se gudura rânjind, în care pizma ţinea deşteaptă şi asmu-
ţea fără încetare împotriva tuturor o fiară spurcată şi capie, 
pornită pe vrăjmăşie, pe vătămare, pe rău, nu insufla nimănui 
nici teamă, nici scârbă. Deşi cei doi, Paşadia şi Pantazi, îl ac-
ceptaseră în tovărăşia lor, şi am văzut din ce motive, îl 
dispreţuiau făţiş şi fără cruţare, de câte ori se ivea prilejul. La 
chefuri spunea lăutarilor să cânte, le da de băut, se pupa cu ei 
în gură, apoi îi lua la înjurături şi la palme. Se ocupa şi de 
politică; căci, după căderea guvernului, spera să fie pus într-o 
slujbă înaltă. Umblase să se însoare, fusese refuzat peste tot, 
pentru că n-avea „carieră”. Izbuteşte după multe împotriviri 
să-i ducă pe tovarăşii săi la Arnoteni, adevăraţii Arnoteni. Reu-
şeşte să despartă pe Ilinca de Pantazi şi pe acesta de Paşadia. 

Acestea ar fi portretele, izolat privite, ale celor trei crai din 
roman. Dar în afară de personaje de talia acestora, găsim în 
romanul lui Mateiu Caragiale şi alte personaje secundare, fâşii 
de lumină şi umbră, cum sunt Pena Corcoduşa, Poponel, Raşelica, 
Ilinca Arnoteanu etc., viguros creionate unele din ele, altele im-
puse cu violenţă şi cam exterior. 

O creaţie care să îmbrăţişeze realităţi comune lumii răsă-
ritene găsim în Pena Corcoduşa, deşi apare o singură dată în 
scenă şi atunci cam teatral, în mijlocul acelei nopţi de beţie, 
când i se spune povestea de femeie căzută în rând cu prosti-
tuatele, fostă curtezană, care în urma prăbuşirii visului ei de 
a-şi urma domnul şi stăpânul inimii, pe frumosul Serghie, mort 
în 1877, apare peste acea lume a decrepitudinii izbucnită din 
infernul de păcate al acelui trecut ca o întrupare a remuşcării. 
În schiţarea ei fugară, fără opriri şi reveniri migăloase, ca la 
ceilalţi eroi principali ai cărţii, doar proiectându-i în linie de 
traiectorie apariţia ei turburătoare de iasmă, Mateiu Caragiale a 
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concretizat toată puterea sa de a reda fiorul tragic al destinului, 
şi cred că a reuşit pe deplin. 

În literatura universală, îi găsim asemănare în Maria, crea-
ţia lui Dostoievski din Idiotul: Elle avait l'air d'une folle, tant 
elle était émue et exaltée. Mais ensuite, quand on eut appris 
dans le village, que Marie était mourante, les vieilles 
paysannes vinrent à tour de rôle s’installer à son chevet. Dans 
la localité, on commençait, paraît-il, à avoir pitié de la jeune 
fille; du moins on laissait aux enfants la liberté de l'approcher 
et on ne l'injuriait plus comme autre fois.20 Sau avea tresăriri 
de nebună: Aussitôt, sourde aux observations de ses 
gardes-malades, elle se soulevait péniblement sur sa couche, 
adressait un signe de tête à ses petits amis.21 Totuşi ea a murit 
fericită: Grâce à eux (este vorba de cei care veneau s-o 
îmbărbăteze) je vous l'assure, elle mourut presque heureuse. 
Grâce à eux elle oublia son malheur; elle reçut d'eux en 
quelque sorte son pardon car, jusqu'à la fin, elle se considéra 
comme une grande coupable.22 Înainte de a muri iată în ce stare 
trăia: Elle passait toute la journée dans une sorte de 
somnolence, les yeux fermés, la tête appuyée contre le rocher; 
son visage était émacié comme celui d'un squelette, la sueur 

                                                 
20 Avea aerul unei nebune, într-atât era de emoţionată şi exaltată. Dar, 

mai târziu, când s-a aflat în sat că Maria era pe moarte, bătrânele locului 
veneau să vegheze pe rând la căpătâiul ei. Se pare că acei de acolo 
începură să se înduioşeze de soarta tinerei; cel puţin se lăsa copiilor 
libertatea să se apropie de ea şi nu i se mai aduceau injurii ca odinioară. 

21 De îndată ce-i zărea, surdă la observaţiile infirmierelor, ea se ridica 
puţin, chiar dacă cu multă dificultate, pe patul ei de suferinţă, făcea un mic 
semn din cap micilor săi prieteni. 

22 Datorită lor, vă pot asigura, ea a murit aproape fericită. Mulţumită 
lor, ea uită de nefericirea sa, primi din partea lor, într-un anume fel, 
iertarea, pentru că, până la sfârşit, ea s-a considerat o mare vinovată. 



 
49 

inondait son front et ses tempes.23 La apropierea celui pe care îl 
iubise şi din cauza căruia înnebunise lua atitudinea aceasta 
foarte curioasă: Dès que je me montrais, Marie tressaillait, 
ouvrait les yeux et s'empressait de me baiser les mains. 24 
Desigur că în el nu mai recunoştea pe tânărul de altădată. 
Apropierile sunt frapante atât ca identitate de situaţii, femeia 
oropsită şi hulită tot din aceeaşi vină, cât şi ca solicitudine 
umană; ea îşi găseşte un sprijin în prinţul rus aflat în Elveţia 
pentru căutarea bolii, adică în creştinismul lui Dostoievski. 

În literatura noastră, îi aflăm Penei o înrudire mai de 
aproape în personajul Ion din Năpasta lui I. L. Caragiale. Ace-
laşi adânc suflu de umanitate, cercetată la rădăcinile ei umede, 
aceeaşi solicitudine din milă pentru năpăstuiţi, aceeaşi dragoste 
şi iertare, cum am văzut şi la Maria lui Dostoievski; numai că 
Pena Corcoduşa o insuflă mai viu, Mateiu Caragiale având în 
avantajul său prezentarea firească, de la care Năpasta se poate 
să pară că se abate, pentru că teatrul se pretează la patetic. În 
toate aceste trei creaţii, Maria, Pena Corcoduşa şi Ion, tragicul 
fatum-ului antic revine cu liniştirea şi împăcarea de trecerea 
într-altă lume, potrivit corectării ce a adus creştinismul desti-
nului păgân. 

Pentru a evidenţia mai bine apropierea şi a ilustra cele spuse 
mai sus voi cita cele trei scene din Craii de Curtea-Veche, din 
Idiotul şi din Năpasta: 

Pena Corcoduşa zăcea cuviincioasă pe o rogojină, de nere-
cunoscut pentru fericirea cu care trecuse în acea scurtă clipă a 

                                                 
23 Petrecea toată ziua într-un fel de somnolenţă, cu ochii închişi, cu 

capul sprijinit de o stâncă; faţa îi era suptă ca a unui schelet, sudoarea îi 
inunda fruntea şi tâmplele. 

24 Imediat ce apăream, Maria tresărea, deschidea ochii şi se grăbea 
să-mi sărute mâinile. 
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sfârşitului, cuprinzătoare de veşnicii... În zâmbetul buzelor ei 
învineţite şi în privirea ochilor săi rămaşi deschişi era o 
duioşie extatică; femeia care fusese nebună din iubire părea să 
fi murit fericită (p. 159);  

Mulţumită lor, Maria uită de nefericirea sa, primi din 
partea lor, într-un anume fel, iertarea; datorită lor, vă pot 
asigura, ea a murit aproape fericită  (L’Idiot, p. 80);  

Că eu Maica Domnului o să pui stavilă între tine şi rele, 
ş-o să dormi, o să dormi.... Ion este „iluminat în extazul su-
prem”: Maica Domnului Tu eşti? Mă chemi? Stai că vin! Iacă-
tă-mă vin.... vin... (Năpasta, p. 79). 

O coincidenţă vrednică de remarcat este între figura Penei 
şi cea a Domnişoarei Hus din balada cu acelaşi nume publicată 
de Ion Barbu în 1920 în revista Contimporanul. Iată ce scrie d-l 
Tudor Vianu în studiul său critic Ion Barbu25: Ion Barbu a 
avut prilejul să salute în Mateiu Caragiale, autorul Crailor de 
Curtea-Veche, acea magistrală carte în care pictorul vechiului 
nostru regim lucrează pe fondul de aur al manierei bizantine, 
un suflet şi o inspiraţie înrudite. Cu această ocazie, evocând 
figura satanică a Penei Corcoduşa, arătare a nopţilor de orgie 
a Bucureştilor de altădată, Ion Barbu a povestit o întâmplare 
care trebuie să ne reţie. Iată acum această „întâmplare” relatată 
de Barbu: În Cişmigiul de acum nouă ani – scria Ion Barbu în 
1929 – se putea vedea o schimnică întunecată înşirând pe patru 
bănci în rând o stranie tarabă de smochine. Hula copiilor n-o 
turbura din treabă. Vederea mea însă o scotea în minţi: ulcele 
cu blesteme săreau după mine „făcând să se cutremure inima 
cea mai păgână”. Această întâie întâlnire cu Destinul meu 
Cometar nu mi-e îngăduit s-o uit. Dar uşurinţa-mi în cân-

                                                 
25 Tudor Vianu, Ion Barbu, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1935 
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tărirea acelei vestiri a fost mare. Mi s-a spus sau eu am 
botezat-o astfel – că poartă un nume ca… Domnişoara Hus; că 
însăşi seara o vărsase din veacul fanariot; că noroiul ei galben 
şi soaia erau de prin cerşeli şi popasuri la fântânile nămoloase 
ale drumurilor. Când numele ei, necesar ca o lege a minţii nu 
putea fi decât al Penei Corcoduşa; când petele ei picaseră din 
ceara de creştet sau curseseră din copăile morţilor. Într-un 
singur punct schiţa Domnişoarei Hus concordă cu plăsmuirea 
Penei. Amândouă se pare că au dănţuit în două veacuri diferite: 
săltăreţ, pierdut sau lunatic cu cavaleri-guarzi muscali sau 
rotunde paşale.  

Fără prezenţa acestei nefericite, spune d-l Tudor Vianu, pe 
care ivirea poetului o umplea de nelinişte, după legile unei 
misterioase inducţii nervoase, Domnişoara Hus n-ar fi existat 
niciodată pentru noi. Poetul atribuie Domnişoarei Hus un trecut 
de amantă sau curtezană în vremea mai îndepărtată a ocupaţiei 
ruseşti şi turceşti. E smulsă parcă dintr-o bolgie a infernului în 
care se pedepsesc desfrânaţii, dar dintr-una peste ale cărei 
smârcuri suflă adierea mângâietoare a unei largi simpatii 
umane. Grotesca ei apariţie înaintează către noi, protejată de 
mila poetului care ştie să evoce durerile ei, şi să-i spună cuvinte 
de îmbunare şi s-o pună în faţă cu arătarea atotconsolatoare a 
unui cer mişcat el însuşi de milă: 
 

Şi tu plângi că Ăl-de-Sus 
N-are grijă de sărace; 
Că ţi-e trupul frânt, răpus: 
Nu e nimeni să-l îmbrace; 
 
Lacrimi mari îţi prind de gât 
Lungi zorzoane de nebună 
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Lasă, nu mai plânge-atât, 
Şterge-ţi ochii, te îmbună; 
 
Uite colo: stele ies 
Ca vărsatul şi pojarul 
În răsad aprins şi des 
Înţesat e Pălimarul; 
 
Uite, cerul a mişcat. 
Plecăciuni îţi face ţie, 
Fruntea cerul ţi-a-nchinat, 
Ameţit, ca de beţie. 

(Din Domnişoara Hus, 
Contimporanul, 1920) 

 
O creaţie, după cum vedem, eminamente răsăriteană înru-

dită de aproape cu Pena Corcoduşa, aşa cum este relevată de 
însuşi Ion Barbu, plăsmuitorul ei. 

Ceilalţi eroi de planul al doilea din „poveste” evoluează 
între bine şi rău; când nu sunt stupizi, câinoşi, imorali şi is-
terici, cum sunt Arnotenii, Raşelica Nachmansohn, Poponel, 
atunci nepărat trebuie să fie inteligenţi, blânzi şi duioşi, cum 
este logodnica lui Pantazi, Ilinca Arnoteanu sau Wanda, fata 
din popor, pe chipul căreia în afară de blândeţe şi nevinovăţie 
nu se putea citi nimic. 

Când marele oval al „poveştii” a fost închis şi economia 
romanului îi cere totuşi participarea altor personaje, transpu-
nerea, intrarea acestora în încrengătura cărţii se face cam cu 
efort, cu violenţă şi mai mult exterior. Caricaturalul îi slujeşte 
atunci să desemneze şi pitorescul să dea viaţă. Ce figură 
sumbră, cam exagerată şi odioasă Gore Pirgu!... Numai păcate, 
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numai mizerie!... E în silueta lui grotescă ceva din naivitatea de 
mijloace a romancierilor romantici. Evident, personajul acesta 
există între coperţile cărţii, e viu, e prezent; dar este oarecum 
impus cu violenţă, îl vezi din afară. Totuşi poţi spune că este 
cel mai realizat personaj din roman, nu numai prin liniile 
portretistice ale autorului, cât prin înseşi acţiunile din cuprinsul 
romanului. În schimb, povestea primului amor al lui Pantazi e 
neconvingătoare. Moartea Ilincăi este fără răsunet lăuntric. 
Simple accidente; s-au întâmplat – puteau să nu se întâmple. 
Sunt acele momente ale romanului puţin cam bruscate şi 
neadâncite. Nu simţim de la aceste întâmplări, mai departe, 
intrarea lor, încadrarea lor în suflet, în viaţă şi în adevăr. 

Tema fundamental poetică din Craii de Curtea-Veche este 
moartea, care revine ritmic, la felurite intervale şi cu fiecare din 
personaje, ca să creeze acel fior de nelinişte şi împăcare ce se 
încheagă din toată lucrarea. Moartea însă nu e descrisă, nici nu 
preocupă fizic ca în scrierile naturaliste, căci în felul acesta ar 
fi încetat să fie o temă poetică substanţială şi n-ar mai fi putut 
să fie motivul de redare a acelei atmosfere sumbre, înceţoşate, 
în care excelează Mateiu Caragiale. Sunt opere precum cele 
naturaliste sau realiste sau de întinderea romanului Idiotul al 
lui Dostoievski, unde moartea revine de multe ori fără nicio 
însemnătate pentru întreg, s-ar părea, pentru că ea nu intră în 
economia unui roman. Sunt altele care o caută pentru efectul ei 
de scenă, cum e de pildă Zodia Cancerului a lui Mihail 
Sadoveanu, unde boierii în frunte cu Antonie Ruset sfârşesc 
unul mai sângeros decât altul. Din acest punct de vedere, 
Mateiu Caragiale este complet străin de melodramatic; la el, 
totul se reduce la acest laconism, la aceste simple şi cu-
prinzătoare cuvinte: Întorcându-mă acasă aflai că mama nu 
mai era. A mai dus-o câteva luni (este vorba de tatăl lui Pantazi) 
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şi-a mers să-şi ia locul de veci lângă mama; Curând apoi 
culcam la picioarele lui şi pe mama Sia şi rămâneam singur pe 
lume (p. 83); A murit Mişu! (p. 100); Ilinca se stinse (p. 154); 
Aflăm că Paşadia murise (p. 156). 

Principiul răului în acţiune este întrupat de Pirgu, care din 
aţâţare la desfrâu, căruia îşi închinase trupul şi sufletul, îşi 
făcuse un apostolat. La moartea tatălui său, la condoleanţele ce 
autorul şi cu Pantazi se grăbeau să i le prezinte, le răspunse: Aş 
înţelege să mă compătimiţi, că nu m-a scăpat Dumnezeu de 
pacoste mai devreme. Tot el dorea atât de mult moartea lui 
Paşadia, bunul său prieten: Cu valsul ăsta ţin să te duc la 
lăcaşul din urmă, cât mai curând; cred că n-ai să mă faci să 
aştept multă vreme încă această sărbătoare a tinereţelor mele. 
Ce frumos are să fie! Ce frumos! Şi eu beat cu nenea Pantazi, 
voi stoarce întristatei adunări lacrimi fierbinţi, luându-mi în 
cuvinte mişcătoare rămas-bun de la în veci neuitatul meu 
prieten (p. 90). Tot astfel şi Raşelica Nachmansohn, în care se 
simţea Eva străina, duşmana neîmpăcată şi vecinică împrăş-
tietoare de ispită şi de moarte, care dă gata doi bărbaţi în trei 
ani, başca de ce forfeca pe de-alături (p. 21) şi pe Paşadia, 
una din ultimele ei victime, asupra căreia înverşunată mult 
nu-i trebuise să-o dea gata. Congenerul său întru nimicirea şi 
pierzania acestei lumi, Pirgu, îi admiră roadele şi serviciile ei 
satanice în expresii ca: Halal să-i fie, straşnică muiere, pe 
onoarea mea (p. 21). 

Eroii cărţii Craii de Curtea-Veche, cât şi Aubrey de Vere 
din Remember, au în situaţii deosebite o identitate comună. 
Toţi sunt expresiile pitoreşti şi decorative ale aceluiaşi ins. 
Aceşti eroi ai săi izolează şi dezvoltă câte una din însuşirile de 
a fi ale lui Mateiu Caragiale; în spatele lor ghicim, dintr-o dată, 
pe autor cu gusturile, aspiraţiile şi resentimentele lui. Şi aceasta 
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pentru bunul motiv că nu poate sau nu reuşeşte să se depă-
şească pe sine. El trage un hotar precis între ceea ce este şi ce 
nu este el. Nu se desparte de sine pentru a trăi, dincolo de aria 
sa sufletească, altă viaţă. Autorul este mereu prezent în operă, 
eroii săi ne apar ca alte „euri” ale sale, de unde prea multele 
caractere comune ale acestora. Aşa, eroii lui Mateiu Caragiale, 
ca nişte adevărate păsări de pradă, trăiesc intens viaţa lor cea 
adevărată numai după ce noaptea îşi coboară faldurile grele de 
întuneric. În timpul zilei, personajele sale, stânjenite întocmai 
ca liliecii de lumină, se închid în somptuoase odăi, ocupân-
du-se cu studiul şi meditaţia. Au gustul mobilierului greu de 
abanos, întocmai ca Roderick Usher a lui Poe. Din trecutul lor 
mai mult sau mai puţin aventuros nu le scapă destăinuiri decât 
în ceasurile tainice ale nopţii.  

Sunt oameni culţi şi în tinereţe au făcut multe călătorii. Se 
trag din seminţii glorioase, pierdute în negura timpului: Aubrey 
de Vere din neamul zvăpăiaţilor conţi de Oxford, după stinge-
rea cărora a fost cules şi alipit la cel de Beauclerk de Stuarţii 
de mâna stângă, ducii de Saint Aubans; Pantazi e grec, nobil 
mediteranean, strămoşii şi-au vărsat, unii, sângele sub flamura 
Eteriei, iar alţii au trecut prin Fanar în Rusia şi Ţările Româneşti. 
Aveau chiar steme de familie; a lui Aubrey de Vere era un sfinx 
culcat în mijlocul panglicei unei jartiere la fel cu aceea ce 
împresoară scutul în stema Marii Britanii. Pe panglică citeam 
cuvântul „Remember”; Pantazi avea următoarea emblemă de 
familie: pe scut sprijinit de monoceri înlănţuiţi, în câmpul 
albastru lebăda de argint luându-şi zborul cu gâtul străpuns de 
o săgeată purpurie. 

Descendenţi din stirpe înalte, nu sunt părtaşi la suferinţele 
celor de jos pe care îi privesc din înălţimea aristocraţiei lor de 
neam şi sânge. Unora dintre eroi le imprimă ţinuta aceea de 
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dandy în care admira pe acel Barbey d'Aurevilly ...qui était 
aristocrate dans un siècle bourgeois, absolutiste dans un temps 
de démocratie et catolique dans un temps de science athée; et 
qui toujours était préoccupé de dandysme et a consacré un 
volume à G. Brummel et pour lequel un dandy est un 
revolutionnaire et un illusionniste et a quelque chose 
d'antinaturel, d'androgyne, par où il peut seduise infiniment. 
(Jules Lemaître, Nos contemporaines)26  

Nu numai că a impus acest fel de viaţă eroului său Aubrey 
de Vere, dar o întâlnim chiar la autor. Gustul şi pasiunea pentru 
genealogii le găsea tot la misticii romantici, între care la 
Villiers de L'Isle Adam ...qui tenait essentiellement à sa haute 
naissance. Il était avant tout un aristocrate et nier sa filiation, 
c'etait la diminuer dans son âme et le faire souffrir. Il avait 
longtemps travaillé dans le but d'établir une généalogie claire 
et incontestable et le publia sous ce titre: «Documents sur les 
régnes de Charles VI et Charles VIII». (Rougemont, La 
Biographie de Villiers de L'Isle Adam)27  

Barbey d'Aurevilly, cu literatura lui din Diabolicele, Edgar 
Allan Poe şi Villiers de L'Isle Adam formează familia de in-
fluenţe a lui Mateiu I. Caragiale şi îşi dau mâna pentru ca împre-

                                                 
26  ...care era un aristocrat într-un secol burghez, absolutist într-o 

perioadă de democraţie şi catolic într-o epocă de ateism, şi care a fost 
mereu preocupat de dandysm şi a consacrat un volum lui G. Brummel, 
pentru care un dandy este un revoluţionar şi un iluzionist având ceva 
artificial şi de androgin prin care poate seduce infinit (Jules Lemaître, 
Contemporanii noştri). 

27 ...care acorda o mare importanţă descendenţei sale ilustre. El era 
înainte de toate un aristocrat şi a nega filiaţia sa însemna s-o micşorezi în 
sufletul său şi să-l faci să sufere. A muncit mult timp pentru a stabili o 
genealogie clară şi incontestabilă şi o publică cu acest titlu: „Documente 
referitoare la domniile lui Charles VI şi Charles VIII” (Rougemont, 
Biografia lui Villiers de L'Isle Adam) 
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ună cu nuvela sa Remember să ilustreze o estetică a misterului 
absolut. Remember şi Craii de Curtea-Veche sunt povestiri de 
noapte, prin excelenţă. Personajele lui Mateiu Caragiale nu tră-
iesc cu adevărat decât numai protejate de întuneric o viaţă plină 
de porniri demoniace. 

Nimeni altul n-a descris cu un sentiment mai just al nuan-
ţelor şi cu o mai pasionantă participare noaptea în toată splen-
doarea şi în toate culorile ei: E drept că aşa frumoase nopţi 
două n-am văzut la fel, eu care ştiu a preţui noaptea ca nimeni 
altul şi care am iubit-o cum nu se poate iubi mai cu nesaţ şi 
patimă (Remember, p. 29); Era o noapte de catifea şi de plumb 
(p. 24); Ca o adevărată pasăre de noapte urăsc zorile (p. 91). 
Înainte de a te antrena în mersul paginilor, înainte de a fi ajuns 
chiar la un punct al „poveştii”, de la care, ca după o odihnă, să 
poţi revedea drumul făcut şi să presimţi perspectiva ce se 
deschide, înainte chiar de a cunoaşte eroii altfel decât după 
jocul lor exterior de fantoşe în penumbră, un lucru te reţine în 
opera lui Mateiu Caragiale şi te anunţă că ai călcat într-un 
peisaj sufletesc de structură şi calitate perfect deosebite. Este 
scrisul. Desenul exterior al frazei şi cadenţa ei inegală de 
maneà, melodia lină a vorbelor şi armonia lăuntrică a frazei. 
Iată, spre exemplu, splendida descriere a unui vals vechi: 
Tocmai atunci lăutarii începuseră un vals, un vals domol, vo-
luptuos şi trist, aproape funebru. În legănarea lui molatecă 
pâlpâia nostalgică şi sumbră, fără sfârşit, o patimă aşa sfâşie-
toare că însăşi plăcerea de a-l asculta era amestecată cu sufe-
rinţă. De îndată ce coardele încătuşate porniseră să îngâne 
amara destăinuire, supt vraja adâncă a melodiei întreaga sală 
amuţise. Tot mai învăluită, mai joasă, mai înceată, mărturisind 
duioşii şi dezamăgiri, rătăciri şi chinuri, remuşcări şi căinţe, 
căutarea înecată de dor se îndepărta, se stingea suspinând 
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până la capăt, pierdută într-o prea târzie şi zadarnică chemare 
(Craii de Curtea-Veche, p. 10). 

Sunt pagini în care găsim un stil cu totul personal, de un 
rafinament intelectual şi o diversitate verbală nemaiîntâlnite. 
Proza sa bogată în expresii arhaice, cu acea varietate plastică a 
detaliilor este de o mare valoare şi reprezintă un însemnat aport 
pentru limba noastră. Stilul e de o eleganţă concentrată, îmbibat 
de acele cuvinte arhaice pe care mergea să le culeagă dintr-un 
fond destul de vechi al limbii, atât de mult îl pasiona găsirea 
cuvântului propriu, să-l caute în acele neologisme străine limbii 
noastre şi să-l întrebuinţeze la construcţia frazei sale melodioase. 

În ceea ce priveşte expresia urii, a batjocurii, a dispreţului, 
fondul său lingvistic este inepuizabil (p. 51 şi 59, în Craii de 
Curtea-Veche). Acest fond vrăjit, peste valoarea ideilor şi con-
ceptelor, are darul să te atragă, să te reţină şi covârşească prin 
cântecul acela al frazei periodice bine închegate, a cărei armo-
nie răsună ca o orchestră. Iată, de exemplu, visul autorului în-
corporat taberei eroilor săi Pantazi şi Paşadia când trec în 
beatitudinea eternă, dincolo de viaţă: Se făcea că la o curte 
veche, în paraclisul patimilor rele, cei trei Crai, mari egumeni 
ai tagmei prea senine, slujeau pentru cea din urmă oară ve-
cernia, vecernia mută, vecernia de apoi. În lungile mantale cu 
paloşul la coapsă şi cu crucea pe piept şi afară de scarlatul 
tocurilor, înveşmântaţi, împanglicaţi şi împănoşaţi numai în 
aur şi verde, verde şi aur, aşteptam ca surghiunul nostru pe 
pământ să ia sfârşit. O lină cântare de clopoţei prevestea că 
harul dumnezeiesc se pogorâse asupră-ne; răscumpăraţi prin 
trufie aveam să ne redobândim înaltele locuri. Şi plecam tustrei pe 
un pod aruncat spre soare-apune, peste bolţi din ce în ce mai 
uriaşe în gol. Înaintea noastră, în port bălţat de măscăriciu, 
scălâmbăindu-se şi schimonosindu-se ţopăia de-a-ndărătelea, 



 
59 

fluturând o năframă neagră, Pirgu. Şi ne topeam în purpura 
asfinţitului… (p. 156). 

Numai muzică, numai poezie! Aşa e stilul lui Mateiu I. 
Caragiale, o realitate independentă ce se suprapune povestirii. 
Ar fi ca un spaţiu prin care oamenii cărţii trec numai dacă 
rostul lor îi aduce pe acolo, existenţa lor nu este condiţionată de 
acest accident. Alăturarea vorbelor nu mai are un sens şi 
promovează o situaţie. Aceasta n-ar însemna apologia tardivă 
şi inutilă a simbolismului, după care vorbele ar mai fi şi altceva 
decât vorbe. 

Un lucru i se poate reproşa lui Mateiu I. Caragiale: o di-
ficultate în cursa sufletească a eroilor săi din cauza acestui stil 
de o expresivitate specifică, admirabilă ca estetică, dar care 
n-ar fi tocmai proprie romanului. Un romancier trebuie să-şi ia 
un stil mai şters, fără culoare, ca să poată face în detaliu 
itinerariul sufletesc al eroilor. Stilul să fie ca o frază frântă, o 
simplă linioară, care să se poată strecura uşor pe sub lucruri şi 
pe sub oameni, prin figurile sufleteşti ale acestora, fără nicio 
sforţare. Totuşi din aceasta nu i se poate aduce propriu-zis o 
vină, pentru că scrisul său răscumpără orice. 

Ce povestire admirabilă Remember şi, îndeosebi, Craii de 
Curtea-Veche! Între accentele ei sumbre şi tari trece un ritm 
evocator de melancolie de poem şi de aducere-aminte. Ceva de 
departe, izolat şi orgolios ca un pământ al făgăduinţei, ca un vis 
înalt la care nu vei ajunge şi la care ţi-ar fi şi teamă să te înalţi. 
Ceva întrevăzut abia dincolo de o largă draperie ce cade în 
falduri şi ascunde o lume şi o viaţă leneşă şi tristă, între vis şi 
deşteptare. 

Este îndurerata şi profunda ocazie a unei istorii pe care o 
vezi doar din jocul ei din afară, dar pe care o iubeşti pentru 
nedesluşita ei pierdere în destin şi în vreme. Craii de 
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Curtea-Veche este una dintre acele cărţi care nu sfârşesc acolo 
unde i se termină foile şi nu încetează acolo unde le moare 
eroul. Ele păstrează dincolo de copertă o nevăzută reţea de 
fibre care le leagă de vis şi viaţă şi le adâncesc mai târziu în 
memorie alături de tristeţile şi bucuriile propriului nostru trai. 

Cu astfel de impresii am terminat de câteva ori această 
minunată poveste şi rezonanţa ei rămâne în amintire asemenea 
unui fruct greu... 
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Când Benone S\voiu a disp\rut fulger\tor în anul 1973 
nu aveam decât 19 ani. Eram un adolescent care se 
înc\p\]âna s\ descopere totul de unul singur. Orice venea 
de la p\rin]i întâmpinam pe vremea aceea cu fronda 
specific\ vârstei. Mintea [i anii de atunci nu mi-au permis 
niciodat\ s\ stau de vorb\ pe îndelete cu tata. Pentru c\ a 
plecat atât de repede, l-am redescoperit ulterior prin însem-
n\ri, coresponden]\, m\rturii de la cunoscu]i, prin tot ce am 
p\strat, aprope cu sfin]enie, din ceea ce îi apar]inuse. Între 
urmele trecerii sale prin aceast\ lume un lucru mi-a atras 
aten]ia: o mul]ime de consemn\ri despre Mateiu I. Caragiale. 

În anii ’80, având presentimentul c\ dintre „hârtiile” lui 
lipse[te ceva, am mers la arhiva Facult\]ii de Filosofie şi 
Litere a Universit\]ii din Bucure[ti [i i-am c\utat teza de 
licen]\. Doamna care lucra în arhiva aflat\ la demisolul 
Facult\]ii de Drept mi-a spus c\ [ansele sunt minime, 
pentru c\ lucrările din perioada interbelică au trecut prin 
dou\ „filtre”: bombardamentul din anii r\zboiului [i casarea, 
fiind p\strate doar cele mai interesante. Cu bun\-voin]\ 
mi-a adus un uria[ registru unde erau înregistrate toate cele 
r\mase. La litera „S” erau trei pagini cu nume [i titluri: am 
trecut de prima, am trecut de a doua [i, când îmi pierdusem 
orice speran]\, pe cea de-a treia, la antepenultima pozi]ie, 
am citit: S\voiu I. Benone, „Mateiu I. Caragiale – omul [i 
opera”. Num\rul de inventar era 270. Mi-a fost adus atunci 
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un caiet dictando, scris îngrijit, de mân\, aproape caligrafic, 
cu cerneal\ albastr\. Dup\ multe insisten]e, cu mare greu-
tate, [i l\sând ca gaj actul meu de identitate, am reu[it s\-i 
fac o copie în condiţiile în care atunci chiar şi o banal\ 
xerografiere devenise ceva semiclandestin. 

Când m-am hot\rât s\ public aceast\ tez\ de licen]\, 
am mers din nou la arhiva Universit\]ii din Bucure[ti, în 
acela[i demisol al Facult\]ii de Drept, pentru a revedea [i 
consulta originalul. Nimeni n-a mai putut g\si registrul de 
odinioar\ [i, cu atât mai pu]in, lucrarea despre Mateiu I. 
Caragiale. Toate cercet\rile mele ulterioare n-au dus la 
niciun rezultat. 

Efectele dispari]iei gr\bite a lui Benone S\voiu aveam 
s\ le resimt ^ns\ abia mai târziu. La scurt timp după ce n-a 
mai fost printre noi, într-unul dintre visele mele se f\cea c\ 
plecase de acas\ pentru o perioadă mai lung\. Era ciudat 
c\ nu se mai reîntorcea. De la un anumit moment eveni-
mentele visului îmi dădeau a în]elege c\ plecarea lui era 
definitiv\ [i revenirea nu se va mai produce. Începusem s\ 
înţeleg, [i în vis, c\ este posibil s\ nu-l mai rev\d niciodat\. 

Senza]ia aceea de amestec a vie]ii cu visul nu am 
uitat-o nici acum. Ceva s-a schimbat totu[i. Ast\zi, dup\ 
mai bine de trei decenii de ani de la desp\r]irea noastr\ 
impus\ de legile firii, am avut sentimentul ferm, lucrând la 
aceast\ carte, c\ l-am reg\sit pe tata… 

 

A.S. 



Tat\l: Ion S\voiu (1878-
1916), la vârsta de 35 de ani

Bunicul: P\tru S\voiu, 
c\lug\rit cu numele Paisie
Monahul (1837-1917). Foto-
grafie de la Ierusalim
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Benone S\voiu,
^n uniform\ de elev, la
liceul „Dinicu Golescu” din
Câmpulung Muscel (1930)

Mama: Elisaveta
Isb\[escu (1884-1969), în
anul 1905
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Profesorul Benone S\voiu,
sublocotenent în rezerv\

Benone S\voiu, student
la Facultatea de Filosofie [i
Litere din Bucure[ti (1935)
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Benone S\voiu pe
bulevardul „Pardon” din ora[ul
natal

Benone S\voiu,
profesor la {coala Normal\
„Carol I” din Câmpulung
Muscel
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Diploma de bacalaureat (23 iulie 1930)
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Diploma de licen]\ în Filosofie [i Litere
la Universitatea din Bucure[ti (18 ian. 1937)
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Prima pagin\ din manuscrisul lucr\rii de licen]\ Mateiu I.
Caragiale – omul [i opera
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I. L. Caragiale cu
fiul s\u, Mateiu

Mateiu I. Caragiale
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Fotografie din 1899 a lui I. L. Caragiale, cu dedica]ie pentru
fiul s\u: Iubitului meu fiu Mateiu Caragiale în amintirea

sfâr[itului veacului XIX
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Mateiu I.
Caragiale. Carte po[tal\
sepia. Pe verso, scris de
Mateiu: 1909 – 14/27
Novembre – Samedi

Mateiu I. Caragiale
la 18 ani (1903). Fotografie
format legitima]ie
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Mateiu I. Caragiale
(fotografie cu autograf)

Mateiu I.
Caragiale în anul 1920

73



Mateiu I. Caragiale în
curtea locuin]ei lui Petru
Comarnescu din strada
Icoanei (Bucure[ti, 10 mai
1929).

Fotografie de Barbu
Brezianu

Mateiu I. Caragiale
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Mateiu I. Caragiale la s\rb\torirea sa din 10 mai 1929.
Fotografie de Barbu Brezianu

Mateiu I. Caragiale (în centru, cu papion) 
s\rb\torit la 10 mai 1929:

La acest\ sindrofie, Mateiu Caragiale a ap\rut foarte punctual [i
sclivisit ca la parad\: haine negre perfect croite [i corect uzate, guler
scrobit [i despicat, legat cu o cravat\ „papillon” albastr\, cu buline

albe, p\l\rie melon. (Barbu Brezianu)
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Scrisoare a lui Mateiu I. Caragiale 
c\tre prietenul s\u N. A. Boicescu
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Pagin\ din revista „Via]a Româneasc\” (martie 1913)
unde Mateiu I. Caragiale a publicat trei poezii: Gr\dinile

am\girii, Întoarcerea învinsului [i M\rturisire, incluse 
ulterior în volumul Pajere (1936)
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Prima pagin\ a nuvelei Remember,
în edi]ia princeps din 1924
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Pagin\ de manuscris a romanului Craii de Curtea-Veche
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Ex-libris cu blazonul lui Mateiu I. Caragiale

Asfin]itul crailor (schi]a autorului)
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Mateiu I. Caragiale. Desen de Marcel Iancu în Antologia
poe]ilor de azi de Ion Pillat [i Perpessicius (1925)

Desen în tu[ negru de Mateiu I. Caragiale
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Scrisoare din San Remo a lui Mateiu c\tre Marica Sion

Marica Sion, so]ia lui Mateiu
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Începutul romanului Sub pecetea tainei (r\mas neter-
minat), publicat în revista „Gândirea”, nr. 12, 1930
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