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ABSTRACT: This paper analyse the way in which Henrik Ibsen and Camil
Petrescu present an illusory game of cognitive system. The freedom of
thinking offers the premise of creation which here has the role of chang‑
ing the human beeing. Everything which appears in the shadow of time
can be seen as a gregarious system, and the steriotipie amplifies the
anguish of not beeing himself. The release from time leads to the iden‑
tification of the spontaneous dimension which outlines the characters
and they will be transposed, beyond their inner struggle, in middle of the
intelectual effort, accepting the death. The spiritual life of the characters
is seen as a photo inside of an univers which contrubutes to the creation
of essential moments of fights.
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Aparatul de interpretare simbolică a operelor celor doi dramaturgi, Henrik
Ibsen şi Camil Petrescu, ar trebui să fie dual, adică o interpretare a mitu‑
lui creativ oglindit la toate nivelurile ca o poveste a luptei dintre o fiinţă
pozitivă şi una negativă. Autorii ne oferă o operă de teatru care acţionează
asupra omului şi a anturajului său, o operă care antrenează personaje
teatrale supuse unor mişcări aproape obsesive, cu diferenţe mari între
comportamentul dintr‑un spaţiu alb, faţă de un alt spaţiu, negru. Prezenţa
situaţiilor duale in interiorul unei fiinţe (micul dejun luat de Hjalmar in
familie după aflarea adevărului; desfăşurarea aceleiaşi activităţi la biblio‑
tecă de către Andrei) beneficiază de elemente exterioare aparent raţionale,
dar există gesturi care rup echilibrul în interiorul fiinţei (calmul Ginei;
zbuciumul Ioanei).
Literatura încearcă, precum imaginile din interiorul fiecăruia, să iden‑
tifice vulnerabilităţile interne şi externe ale personajelor şi ale lectorilor
spectatori, deoarece criteriile raţionale creează utopii, iar criteriile imagi‑
nare duc la utopii schizoide (aflarea adevărului).
1 Profesor de Limba şi literatura română la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”,
Moineşti, județul Bacău.
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Personajele lui Henrik Ibsen şi ale lui Camil Petrescu depind de un
sistem sacrificial, relaţia de jertfă apărând în relaţia de ispăşire a unei culpabi‑
lităţi care nu le aparţine în exclusivitate. Victimele dramelor Raţa sălbatică şi
Suflete tari devin o cale pentru atingerea absolutului sub care se simt așezate,
dar legătura dintre victimă şi instrument trebuie pusă sub semnul unui fapt
social total în care orice fiinţă stă sub semnul sacrificiului. Dacă atmosfera
sugerată de podul casei şi de bibliotecă conştientizează cititorul de extin‑
derea şi de generalizarea spiritualităţii în realitate, înseamnă că trupurile
personajelor nu comportă un eu real. Nimeni nu poate depăşi lumea (podul
şi biblioteca) fără să‑şi ucidă idealurile. O lume fără vis şi fără afecţiune nu
evoluează, iar personajele nu pot fi perfecte decât dacă semnele sunt citite şi
descifrate din simboluri (simbolul raţei, simbolul nopţii, simbolul păianjenu‑
lui) şi din motive (motivul prietenului, motivul orbirii, motivul şantajului).
Din cauza calităţilor de demiurg, de ghicitor‑povestitor, de călăuză a
sufletelor şi de mijlocitor între cele două lumi ale realităţii omeneşti şi
divine, păianjenul ajunge să simbolizeze un grad superior de iniţiere. Firul
păianjenului este mijlocul, suportul realizării spirituale.
Orbirea este similară ignorării aparenţelor înşelătoare ale lumii şi
oferă „privilegiul” de a‑i cunoaşte realitatea secretă, profundă, la care nu
au acces muritorii de rând. Trebuie să ai ochii închişi în faţa lumii fizice
ca să percepi lumea divină. Discuţia ibseniană poate să re‑creeze ordinea
primordială (anularea minciunii, asumarea mărturisirii adevărului) dând
eroilor şansa să acceadă la nemurire şi la ordine, la jocul multi‑dimensional
al minţii. Labirintul porneşte de la nişte direcţii existente, drumul oferind
o supunere totală faţă de structura şi orientarea personajelor. Motivul ple‑
cării poate fi legat şi de o deplasare iniţiatică, ritualurile labirintice având
drept scop luminarea neofitului, care după iniţiere trebuie să descopere
drumul fără a se rătăci în teritoriile morţii. Dacă eroii găsesc ieşirea din
labirintul propriei conştiinţe, atunci constituirea eului poate urma două
direcţii opuse: pe de o parte personajul intră puţin câte puţin în posesia
unei raţionalităţi abstracte, iar pe de altă parte, personajul se lasă antrenat
de suprasarcina simbolică pe care o deformează şi o îmbogăţeşte pentru a
da naştere unei trăiri superioare.
Imaginile devin o sursă pentru evoluţia personajului cu origine în sur‑
sele conştiente şi inconştiente ale eului, cu rădăcini în reveria trează a
psihicului uman, disociindu‑se în funcţie de două polarităţi: animus–anima
(suflete tari–suflete slabe).
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1. Reluarea formelor de teatru antic la începutul
secolului al XX‑lea sub chipul măştii
Ceea ce îi apropie pe Henrik Ibsen şi pe Camil Petrescu la început de
secol XX se referă la teatru şi face apel la coincidentia oppositorum/unirea
contrariilor (termen care aparţine lui Heraclit), în două piese: Raţa sălbatică
şi Suflete tari. Unirea contrariilor nu presupune neapărat o formă a negaţiei,
ci apare ca o formă a afirmării prin joc fotografic/mimetic, întrucât orice
interpretare cere o cheie istorică şi religioasă simultan.
Teatrul de idei a fost ilustrat, prin excelenţă, în România de Camil
Petrescu (1894–1957). Spirit în continuă frământare, avid de lecturi filo‑
sofice, raţionalist lucid şi cunoscut pamfletar, Camil Petrescu se fixează
asupra problemelor intelectualului. Eroii pieselor sale sunt fiinţe însetate
de absolut, înzestrate cu aspiraţii înalte, care, negăsind ecou în lumea lor
meschină, se prăbuşesc striviţi. Dramaturgia lui Camil Petrescu arată o
preferinţă marcantă pentru dezbaterea de probleme, pe care personajele
sale le trăiesc cu intensitate, de unde şi caracterul accentuat intelectua‑
list al acestei dramaturgii şi tonul uneori discursiv, abundând în explicaţii
inserate în paranteze.
Teatrul realist scandinav a fost reprezentat de Henrik Ibsen (1828–
1906) care propune teatrului o violenţă deosebită în denunţarea moralei
burgheze şi, implicit, idealuri etice înalte, fundamentând şi o tehnică
dramatică sui‑generis. O serie de drame ibseniene vor dezvălui rezultatul
nefast al moralei opiniei publice burgheze şi instituţiilor ei care înăbuşă
şi doboară personalitatea umană. În aceste piese interesul dramatic se
restrânge, cu deosebire, asupra studiului psihologic al unor eroi.
Căsătoria, dragostea, ereditatea, sinceritatea actului de viaţă, datoria
de a servi, puterea de a rămâne egal cu tine însuţi şi dreptul la respect revin
în operele lui Camil Petrescu şi ale lui Henrik Ibsen precum în tragedia
greacă.
Teatrul antic se juca cu ajutorul oferit de o mască şi gândirea stilistică
prin mască se bazează şi pe o idee metaforică, aceea prin care se constru‑
iesc multe dintre personajele lui Henrik Ibsen şi Camil Petrescu.
La început, înainte de basm, a fost mitul, poveste despre o metamor‑
foză, întâmplată în afara timpului; derivată din mit este naraţiunea din
basm, petrecută „odată ca niciodată”, poveste care păstrează fulguraţia pri‑
mordială sacră a mitului în axul pământesc, poveste terminată, de data
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aceasta, cu o nuntă (hierogamie). Întâmplările oficiate în faţa unei divini‑
tăţi arată că misterele şi intervenţia unui mântuitor sunt chei ascunse în
tradiţiile primordiale teatrale, ori în frumoasele simboluri ale sufletului
nostru. Ambii autori ascund în piesele lor un mit al lui Oedip prin care
personajele încearcă să‑şi supracompenseze inferioritatea sufletului rănit
printr‑o căutare activă a unei superiorităţi dominatoare. Căutarea porneşte
din subconştient şi sfârşeşte prin cunoaşterea de sine şi a destinului său.
Simbol al sufletului omenesc şi al conflictelor sale, simbol al nervosu‑
lui capabil să se rătăcească şi să se îndrepte, Oedip, atras prin slăbiciunea
sa spre propria‑i cădere, dar aflând în chiar această cădere puterea de a se
ridica, ajunge până la urmă un erou‑biruitor. Oedip sintetizează constelaţia
psihică a nervosului şi a nervozatului, a impulsivului şi a excesivului, care
nu se va stăpâni decât acceptându‑şi moartea.
În metafora lumii ca teatru, răul joacă rolul opozantului şi caracterul
popular al măştii se edifică în revelarea unei relaţii cu patosul adevărului în
mijlocul teatrului lumii. În universul de idei şi de sentimente din operele
lui Henrik Ibsen şi Camil Petrescu se poate prevedea substituirea morală a
lumii prin intermediul dispariţiei autorităţii etice.
Înţelegerea literară a dramei de către actori şi public înseamnă o lec‑
tură competentă, conştientă că arta întrebuinţează o aspiraţie de a ieşi
din anonimat, de a remarca, prin magie simpatetică, un mod de a juca
altfel în faţa necunoscutului: „dacă această transfigurare prin mască este o
necesitate determinată de relaţiile oamenilor în societate a existat un timp
când ea era impusă de relaţiile lor cu puterile necunoscutului. Masca juca
atunci un rol pe care societăţile moderne nici nu ne pot face să‑l bănuim.
Magia simpatetică, al cărei loc este atât de important printre instituţiile
societăţii primitive, impunea numeroase împrejurări, asumarea unei măşti
şi simularea unei acţiuni pe care primitivul dorea să o vadă împlinindu‑se
în realitate”2.
La personajele moderne masca devine interioară şi apare în titlurile
pieselor. Aparent, personajele teatrale pot să fugă de logică. Gândirea duală
a personajelor moderne transformă negativul în pozitiv şi induce în criză
sentimentul unor fiinţe care trăiesc doar în firea raţiunii.
În piesele lui Camil Petrescu, personajele au întotdeauna o individua‑
litate precisă, o stare civilă şi un nume propriu. Sunt întotdeauna legate de
2 Tudor Vianu, Scrieri despre teatru, Ediţie, Studiu introductiv, Notă asupra ediţiei şi
bibliografie de Viola Vancea, Editura Eminescu, Bucureşti 1971, pp. 33–34.
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un context social bine determinat şi nu avem de a face cu figuri anonime,
simbolice sau atemporale. Eroii lui Camil Petrescu săvârşesc, de fiecare
dată, aceeaşi greşeală izvorâtă din încercarea disperată de a da existenţei
o unitate deplină. Este greu de spus dacă eroarea constă pur şi simplu în
confruntarea monadelor cu aparenţele îmbietoare ale efemerului sau dacă
ea este provocată de ambiţia înnobilării prin ultradimensionare spirituală
a unor pasiuni terestre.
Personajele lui Henrik Ibsen sunt conştiinţe frământate de întrebări
mai mult decât de pasiuni. Trăirea lor intensă nu se consumă în acţiuni
exterioare, în situaţii şi peripeţii, ci se concentrează în sufletele lor. În
lumea personajelor ibseniene, iubirea nu deţine un loc important nici în
căsătorie. Pentru Ibsen dovada marii afecţiuni nu este iubirea înflăcărată,
ci predominanţa prieteniei totale, a perfectei comuniuni spirituale. Eroii
lui Ibsen sunt fiinţe complexe, originale şi profunde, conştiinţe agitate
de întrebări, contradicţii şi revolte morale. Înainte de acţiona, eroii săi
se apleacă asupra lor înşişi, se întreabă, discută, discern, sunt preocupaţi
să‑şi înţeleagă condiţia lor umană. Au pasiuni, dar au mai multă conştiinţă.
Comportamentul de mască duală, cu sfârşit tragic poate fi observat în
toată opera lui Henrik Ibsen şi Camil Petrescu, tensiunea tragică presupu‑
nând vase comunicante similare. Există un semn al dublului prin calchierea
psihicului fiinţei iubite, dialog raportat la un sentiment de culpabilitate şi
la ideea metamorfozei prin metafore istorice sau imaginare.
Subiectul piesei Suflete tari este uşor de rezumat: Andrei Pietraru,
tânăr cu origine ţărănească iubeşte pe Ioana, fiica lui Matei Boiu‑Dorcani,
boier de viţă nobilă şi conservator convins. Iubirea îl determină să renunţe
la o logodnică pe care credea sau spera să o iubească; şi tot iubirea îl trans‑
formă dintr‑o speranţă intelectuală într‑un ratat. Pentru a se afla în preajma
Ioanei stă de şase ani în casa tatălui ei ca bibliotecar. Incitat de prietenul
său Culai, venit într‑o zi să‑l readucă în meleagurile natale, Andrei alege
o soluţie disperată, propunându‑şi ca până la 12 noaptea s‑o cucerească
pe Ioana. Actul de voinţă este eficace. Pentru că însă Ioana nu poate iubi
în taină, Andrei este constrâns să spună adevărul tatălui ei. Din dialogul
tranşant care are loc, Matei este zdrobit, iar Andrei îşi duce la îndeplinire
planul, încercând să se sinucidă.
În Raţa sălbatică eroul principal al dramei este un om mediocru, foto‑
graful Hjalmar Ekdal. Acesta s‑a căsătorit cu Gina, o femeie simplă, dar
sinceră, harnică, întreprinzătoare şi foarte devotată soţului şi căminului.
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Au şi o fetiţă, Hedvig, scufundată toată ziua în lectură, deşi este iremediabil
condamnată să‑şi piardă în curând vederea. Gina duce toata grija căminului
şi chiar a atelierului soţului ei. Într‑o zi, apare tânărul Gregers Werle, mora‑
listul exaltat până la absurd, care nu adminte ca oamenii să‑şi întemeieze
viaţa pe o mincună. El îi va spune lui Hjalmar adevărul: Gina, care înainte
fusese în serviciul bătrânului Werle, a fost amanta acelui om de afaceri şi
nici Hedvig n‑ar fi fata lui Hjalmar. Gina recunoaşte tot. Hjalmar uită că
de la data căsătoriei lor Gina fusese o soţie model şi căminul lor urmează
să se destrame. Drama se termină cu sinuciderea micuţei Hedvig, care pre‑
simte catastrofa familială. Putem transfera simplitatea subiectului operelor
celor doi dramaturgi în profunzimea interpretativă a teatrului civilizaţiei
egiptene.
Formele incipiente de teatru din civilizaţia magică egipteană se ilustrau
în ritualul naşterii şi în misterul lui Osiris. În mitul lui Osiris se regăsesc
cele trei faze ale individualităţii psihice:
a) Osiris în cufăr: imagine a integrării eului;
b) Osiris mutilat: imagine a disocierii şi a dezintegrării;
c) Osiris reconstituit: imagine a înzestrării cu un suflet veşnic sub
formă elevată, având o semnificaţie spirituală.
Teatrul propriu‑zis semnifică o mistică stăruire care închide o
atmosferă magică, o izolare sacră, cu date privind intrarea şi ieşirea din
templul teatral. Ideea greacă de teatru porneşte de la cetăţeanul liber
să conceapă esenţa şi atributele divinităţii, ştiind că geniul vegetaţiei,
Dionisos, trebuie asociat cu zeităţile vieţii, care însă cuprind în germene
o dublă luptă: omul se raportează la relaţia cu un destin, dar se luptă şi
cu forţele interne, mai ales că personajele din teatru sunt eroi care medi‑
tează, nu doar se luptă.
Mutaţia spirituală modernă în teatru se bazează pe trecerea funcţiei
corului tragic antic către publicul spectator şi pe transformarea dionisiilor
campestre şi urbane din secolul al VI‑lea î. Hr. într‑o procesiune sacrificiu,
în care, pro‑agon se modifică (anunţarea poeţilor şi actorilor se face prin
intermediul pieselor publicate şi a afişelor precum şi a jocurilor anterioare
ale actorilor), banchetul însoţit de dansuri, cântecele şi mascaradele sunt
spectacolul propriu‑zis, iar concursul dramatic organizat cu premii acum
două milenii şi jumătate cade în sarcina contemporanilor, care la începutul
secolului al XX‑lea erau fascinaţi de reflexele naturaliste şi psihologice din
piesele lui Henrik Ibsen sau Camil Petrescu.
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Nu contează dacă piesele sunt structurate în versuri sau proză, teatrul
reprezintă o formă de iniţiere pentru scriitorul care consideră scrisul ca pe
un act de eliberare existenţială, prin care spiritul se descoperă şi se măr‑
turiseşte: „Un roman de adâncire a sentimentelor metafizice se lucrează
cu atenţia şi răbdarea unui covor de preţ”3, acelaşi element fiind necesar
pentru scrierea piesei.
Comunicarea individuală a personajelor cu ele însele, cu celelalte
personaje, cu eul ascuns al autorului şi cu spectatorii intervine în spaţiul
scenic prin trăirea intensă a autorului şi a personajelor, receptorul/specta‑
tor, percepând mesajul poetic şi realizând faptul că recurgerea la decorul
contemporan intelectual înseamnă cunoaşterea prin prezenţa imediată a
limbajului.
Rezultat al unei substituiri, adecvate pentru vorbitor, metafora din lim‑
bajul teatral de idei combină spaţiul şi timpul, este receptată în funcţie de
experienţa spectatorilor, studiul textului dramatic, în calitatea lui de ini‑
ţiere în idei, presupune alte scopuri decât acelea de a avea drept finalitate
reprezentarea pe scenă. Iniţierea poate aparţine criticii de dramaturgie, în
sensul larg al cuvântului, dar iniţierea îşi propune să analizeze modul în
care textul este orientat de finalitatea cunoaşterii de sine, aceea de a acţi‑
ona asupra unui public, prin intermediul eventualei transpuneri scenice.
Scriitorul Camil Petrescu a „văzut idei” – e „dintre acei cu ochi haluci‑
naţi”, a „trăit în mreaja culmilor imense nebănuite, sosite în noapte”. Prin
menţinerea teatrului în zonele concrete, dramaturgul dă o replică teatrului
interbelic, ce promova cazul patologic psihanalist. Caracteristica marilor
unităţi ale structurării textului dramatic e aceea că acestea presupun între‑
ruperea evidentă, vizibilă, indicată textual de toate elementele textului şi
ale reprezentării. Această ruptură este materializată sau nu printr‑o pauză
în reprezentare, dar e figurată prin spaţiul „alb” în text (şi prin indicaţia
textuală a unui nou act sau tablou), în reprezentare, prin căderea cortinei.
Camil Petrescu va vorbi despre teatrul său ca despre o ilustrare a diso‑
luţiei unei personalităţi în conflict cu o altă personalitate („o dramă nu
poate fi întemeiată pe indivizi de serie, ci axată pe personalităţi puter‑
nice”). În sens substanţialist, personajele nu mai sunt caractere, ci cazuri
de conştiinţă, întrucât caracterele nu au revelaţii de conştiinţă, pentru că
ele nu sunt situate dilematic. Chiar şi lumea are un caracter nedilematic:
3 Camil Petrescu, Teze şi antiteze, Eseuri alese, ediţie îngrijită, prefaţă şi tabele cronologic
de Aurel Petrescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 236.
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„Dreptatea este deasupra noastră şi e una pentru toată lumea şi pentru
toate timpurile.”; „Cum ar fi să fie dreptatea, dacă nu absolută?” Teatrul
camilpetrescian va refuza conflictul moral, cazul aberant, patologic şi va
opera numai cu personalităţi plenare, care pot trăi existenţa ca paradox:
„Câtă conştiinţă atâta pasiune, deci atâta dramă.” E un teatru de probleme,
şi nu de evenimente, un teatru de situaţii, şi nu de caractere. Contemplând
timpul în întindere transcedentală, Camil Petrescu are mereu în vedere
semnificaţiile esenţiale conţinute în existenţă. Mutând drama din inte‑
riorul în exteriorul conştiinţei, din înfruntarea eroului cu lumea, din
încercarea de a concilia împrejurările cu ideile, Camil Petrescu schimbă
nu numai concepţia despre modalitattea de construire a unei acţiuni, ci şi
felul de a concepe structura personajului dramatic.
Ce este important în teatrul lui Henrik Ibsen este imaginea relaţiei cu
morţii, ca suflete rătăcitoare, care se pot răzbuna, cu o meditaţie asupra
religiei şi asupra suflării, ca organ al respiraţiei, dar şi al spiritului, care
trimite spre divinitate.
Pe de altă parte aerul, ca principiu vital (după cum spiritul respiră şi
inspiră) desemnează sediul sentimentelor şi, mai ales, inexistenţa unui
paradis terestru. Mica moarte prefigurată de dragoste şi de somn, precum
şi ochii memoriei transformă omul modern într‑un căutător al sensului
vieţii, din care moartea, accident major, este elementul sigur. De aceea,
Ibsen oferă tot ceea ce poate să separe omul convins de dreptate în viaţă, de
nedreptatea morţii. Am putea observa măsura în care morţii acuză barbar
noua existenţă imorală în Raţa sălbatică, în care nevoia de a hrăni puterea
tatălui, pierdută sau câştigată, este taina prin care se construieşte dialogul
piesei. Episodul raţei sălbatice este folosit de dramaturg pentru a simboliza
liric tema dramei. De obicei, o raţă sălbatică rănită caută să se scufunde
spre a‑şi da sfârşitul – asemenea prăbuşiţilor vieţii care caută să dispară
în moarte sau într‑o existenţă cenuşie. Dar raţa lui Ekdal a fost scoasă la
suprafaţă de un câine de vânătoare (asemenea lui Gregers); ea însă nu‑şi
poate relua existenţa dinainte, întocmai ca înfrânţii vieţii înainte de prăbu‑
şirea lor morală. Plumbul înfrângerii le rămâne mereu în aripă şi, pentru
a‑i suporta durerea, un astfel de înfrânt are nevoie de minciuna vitală ca
de o iluzorie tonică. Pentru ei adevărul este de‑a dreptul nefast. Numai
oamenii moralmente puternici şi sănătoşi pot suporta asprimea adevărului
şi acţiunii. Slabului Hjalmar trebuie să i se lase minciuna care îi poate asi‑
gura fericirea căminului, iar celor învinşi în lupta vieţii, cum este bătrânul
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Ekdal, trebui să li se lase „podul casei”, un loc de refigiu din viaţa activă, un
loc rezervat iluziei şi idealului. Toate personajele din casa lui Hjalmar sunt
nişte raşe sălbatice purtând în aripă plumbul ratării în minciună şi pe care
Gregers – asemenea câinelui de vânătoare – vrea să‑i „salveze”, să‑i aducă
la suprafaţă, în loc să‑i lase să se sfârşească în fundul mediocru dar liniştit
al bălţii unei existenţe cenuşii.
2. Fotografie? Artă sau viaţă?
Un element cheie din sistemul teatral al lui Henrik Ibsen şi al lui
Camil Petrescu este metafora fotografiei interioare, a sufletului feminin şi
masculin privit drept un suflet tare, căci ritualul teatral reprezintă pentru
ambii scriitori un mod de eliberare de sistemul complexelor din viaţa lor.
Fotografia reprezintă pozitivul şi negativul, minciuna şi adevărul şi ajută
la pătrunderea în adâncuri a imaginii autentice a sufletului cu un adevăr
ascuns sau vizibil. Hjalmar Ekdal este un fotograf ce doreşte să introducă
arta în această meserie.
Piesa Raţa sălbatică este în întregime un rezultat al meditaţiei asupra
universului fotografiei. Jocul tragic desfăşurat între această familie şi pri‑
etenul din tinereţe al lui Hjalmar reprezintă o formă a artei fotografice
existenţiale. Hjalmar nu cunoştea, până la sosirea lui Gregor Werle, decât
aspectul luminos, confortabil apoi află minciuna ca temei al existenţei
familiei sale, soţia, Gina Ekdal era specialistă în retuşul fotografic. În Raţa
sălbatică simbolul realist al imitaţiei se referă la masca fotografului şi la
puritatea inexistentă. Pentru Henrik Ibsen fenomenul fotografic traduce
fidel personalitatea personajului, cu două chipuri simultan opuse, demons‑
trată pe tot parcursul poemului dramatic: „o poză două imagini are,/
numite: pozitiv şi negativ”. Pentru Camil Petrescu, fotografia depinde de un
portret intern, aparent fără cusur, dar care se autodistruge, căci libertatea
este iliuzorie. În Raţa sălbatică Henrik Ibsen aplică sensurile dobândite din
meditaţia asupra artei fotografice la evenimentele grupului social burghez
şi la căutarea adevărului ascuns de o societate bolnavă (împotriva căreia
dramaturgul norvegian s‑a ridicat în numeroase rânduri), demonstrează
şi o cunoaştere practică temeinică a tehnicii şi teoriei fotografice, fără de
care, desigur, n‑ar fi putut folosi fotografia ca simbol în opera sa. Scriitorul
se vrea să reflecte în opera sa tot ce este viu, ca şi tot ce poate contribui
la crearea unui univers complex. Fotografiile au fost de mult timp adop‑
tate în universul omului ca nişte mărturii esenţiale ale existenţei sale, ale
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prosperităţii şi ale bucuriei, ale momentelor cruciale din viaţa individului,
a micului grup prietenesc, familial, de muncă sau a societăţii.
Titlurile pieselor alese: Raţa sălbatică şi Suflete tari sunt metafore ale
sistemului de a înţelege lumea, o analogie existentă în piesa lui Henrik
Ibsen cu o falsă raţă sălbatică, ucisă virtual şi real datorită relaţiilor: vir/
femina, ori un pariu existenţial la Camil Petrescu al unui aparent suflet
tare, care se distruge şi distruge (în virtutea ideii de a disloca vechea aris‑
tocraţie). Pe de altă parte sistemul comparativ la Henrik Ibsen şi la Camil
Petrescu arată că modul de tratare este modificat: la Henrik Ibsen apare
discuţia care rezolvă dilema, la Camil Petrescu apare deznodământul care
este ambiguu.
Relaţia cu celălalt poate fi:
– o comunicare, prin forţe de opoziţie,
– între personajele dramatice în text,
– pentru un regizor cu textul,
– pentru un actor cu textul, cu regizorul,
– pentru spectator cu textul reprezentat, scris, mental,
– cu toţi interpreţii cu textele anterioare, cu reprezentările anterioare,
fiecare dintre aceştia deturnând sensul iniţial.
Se poate crea o analogie a situaţiilor personajelor care gândesc şi sunt
distruse şi cei care au moştenit dezastrul, cu toate că fiecare personaj tinde
spre un spaţiu propriu, real sau intelectual, crezut ideal.
Suflete tari un text teatral din 19224 de Camil Petrescu reprezintă o
cheie stilistică de intrare în labirintul întregii creaţii noi şi speciale a lui
Camil Petrescu, întrucât propune noul contact între teatru, proză şi lirică,
un mod de scriere la fel de dificil de rezolvat precum cel psihologic: al
relaţiei sufletului şi al intelectului cu trupul.
3. Scheme sau realităţi?
În acelaşi mod, cei doi autori, Henrik Ibsen şi Camil Petrescu orga‑
nizează scheme dramatice, aparent similare cu viaţa epocii, piese cu
personaje/eroi fragili în esenţă, oarecum monovalenţi/suflete tari, în con‑
trast cu toţi cei din jurul lor, aparent suflete moi/slabe. Meseriile celor
doi protagonişti sunt aparent apropiate de o reproducere: fotografia şi
reportajul.
4 Camil Petrescu, Suflete tari, în Teatru, Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic de
Florica Ichim, Editura Gramar, 2007, pp. 109–191.
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Evident că viaţa oamenilor, precum a creatorilor, depinde de jocul inte‑
ligenţei, pe care cei care studiază principiile lumii le tratează ca pe un joc
suprem. Jocul intelectual presupune imitarea unor caracteristici ale vieţii
într‑un cadru deosebit de acela în care acestea se manifestă.
Aceste caracteristici există, de obicei, în mod filogenetic în memorie şi
atunci jocul înseamnă o iniţiere, o pregătire. Jocul teatral există pentru că
ceva anume împiedică exprimarea unor sentimente, astfel că exprimarea
lor se face prin joc. În primul caz jocul se face din curiozitate, iar în cel
de‑al doilea, se face dintr‑o necesitate specifică.
În ambele cazuri, jocul se prezintă ca o caracteristică iluzorie a siste‑
mului cognitiv, care este însă implicată în comportament, devenind astfel
fantasmatică. În acest caz obiectele cunoaşterii nu sunt acceptate după
dimensiunea lor pragmatică, dimensiune care apare numai dacă este înde‑
lung experimentată, ci acestea iau o altă conotaţie prin două modele: fie
prin insuficienţa de elaborare a sistemului cognitiv, adică a lipsei experien‑
ţei pragmatice care dă unui obiect statutul de obiect al cunoaşterii, fie prin
exagerare a sensibilităţii sufleteşti într‑o direcţie sau alta.
4. Delimitarea metodei de analiză este posibilă?
Ambii autori aparţin unui sistem social care poate fi oarecum compa‑
rat, căci pot învinge societatea nobililor din burghezie prin intermediul
unui comportament eroic, nu ca o luptă pe o scenă a războiului, ci ca o
luptă pe o scenă a societăţii de tip burghez, cu anumite metode, imitându‑le
pe cele nobile şi la fel de stranii.
La Camil Petrescu s‑au descoperit multe elemente similare cu ale lui
H. Ibsen, a cărui operă l‑a impresionat. Oricât l‑ar nega pe Dumnezeu,
omul nu poate să nege faptul că el creează. Caracteristica similară a celor
doi creatori, Henrik Ibsen şi Camil Petrescu este că ei „nasc” persoane şi
personalităţi şi pornesc de la un mod similar de a gândi: despre om; des‑
pre natură, creativitate, creaţie, libertate, divinitate, om şi sentiment al
alterităţii; despre relaţia dintre putere şi intelectualitate; despre probleme
legate de limbă; despre imaginar; despre simbol, gnoză, mistică, ştiinţă,
magie, relaţia dintre spiritual şi artă, adică încearcă să observe tiparele unei
meditaţii asupra unor elemente esenţiale în funcţionarea gândirii.
„Fenomenul religios nu este unul unitar. Dacă se poate vorbi despre
un fenomen religios, acest lucru este mai degrabă din raţiuni de simplifi‑
care a limbii. Căci, în realitate, religiile sunt producţii spirituale relative
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nu la arhetipuri originare, identice, ale psihicului, aşa cum spune Jung,
ci la contextul social pe care acestea se grefează. În fapt, un credincios ar
putea recunoaşte drept religie propria sa credinţă, însă credinţa popoarelor
ce nu o împărtăşesc pe a lui sunt luate drept falsităţi, iluzii şi închinare
la zei mincinoşi. Este clar că a vorbi despre religie, în care să fie incluse
toate credinţele lumii, aşa cum au făcut ateii, presupune de la început o
viziune areligioasă asupra lumii. Religia este, în acest caz, înţeleasă nu ca
o problemă individuală, ca pe un curent, ci ca pe un fenomen universal,
asemenea formelor pure platoniciene”5.
Relaţia dintre cei doi autori, Henrik Ibsen şi Camil Petrescu poate fi
realizată ca o apropiere de ordin biografic, amândoi acceptă ideea că sim‑
bolul cunoaşterii depinde de o etică specială de tip hermeneutic, existentă
la acceptarea unei apropieri de adevărul suprem. De fapt, hermeneutica
sugerează o dorinţă a interpretului de a fi liber faţă de metodă.
5. Cum sunt cele două piese comparate?
Personajele din Raţa sălbatică şi Suflete tari sunt prezentate ca fiinţe
reale, vii (teatrul cu teză, teatrul de idei) cu meserii, cu relaţii între ei, în
funcţie de un spaţiu/decor real, cu trimiteri directe către sistemul epocii
în care apare textul. Fiecare personaj caută adevărul, în vederea explicării
libertăţii de a gândi creaţia, care vorbeşte despre creator şi indică unitatea
dintre artist şi fiinţa divină. Libertatea de a gândi, creaţia, are rolul de a
schimba, de a transforma şi elibera fiinţa umană de raţionalizări ce‑o îngus‑
tează şi o alienează. Problema cu care se confruntă omul contemporan este
că „uită” de chipul divin ascuns în el şi că prin actul creator, omul ia contact
cu firea divină. Titlul, cu raportarea la motivul antic, devine metaforă şi
simbol (sfârşitul şi o confruntare cu absolutul, ideatic, fie într‑o iubire, fie
într‑un act istoric). În cazul poeziei simbolului ideea poetică transfigurează
celălalt termen al analogiei, slăbindu‑i prea puţin şi nu în mod necesar
consistenţa realistă iar impresia se realizează mai puternic şi mai artistic
decât printr‑o expresie directă.
Personajele parcurg stări de conştiinţă, analizate minuţios, într‑o trăire
a timpului, marcată de discontinuitate, între durata interioară şi durata
exterioară. Aceste trăiri depind de micro – textul textului şi de macro‑tex‑
tul interpretării, fiecare epocă devenind sensibilă la alte motive esenţiale,
5 http: // www.scribd.com/doc/229932/dictionar‑de‑psihanaliza
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motivul măştii exterioare devenind unul al relaţiei interioare. Semnificativă
este prezenţa didascaliilor şi rolul acestora în teatrul lui Camil Petrescu.
În actul III, scena 7 din Suflete tari, discuţia dintre Ioana şi Andrei
se desfăşoară sub influenţa unei tensiuni maxime; cititorul nu ar putea
percepe apăsarea personajelor sau zbuciumul lor interior fără lectura în
prealabil a didascaliilor. Ioana e „pradă unei dureri groaznice”, „crispată”,
„scânceşte ca un copil bolnav” sau „trupul şi sufletul ei au ceva din cris‑
parea unei meduze”; Andrei este „nervos, neregăsindu‑se”, e „e îngrozit,
simte că pierde totul”, „înnebunit, palid, descompus”, „furios şi deznădăj‑
duit”, „rămâne o clipă pierit (...) străin de el însuşi”, „cu un zâmbet alb, cu
o linişte de mort”.
Concluzia ar fi că, prin didascaliile sale, Camil Petrescu creează un
teatru destinat lecturii. Libertatea psihică are două atribute importante:
spontaneitatea şi originalitatea. Viaţa sufletească a personajelor se va des‑
făşura dincolo de legi, iar timpul care‑i dă mobilitate va face ca desfăşurarea
vieţii psihice să se producă spontan. Conceptul de timp, integrându‑se în
viaţa sufletească a eroilor camilpetrescieni, le‑a stabilit o notă dominantă
– spontaneitatea. Andrei Pietraru, „eroul” din Suflete tari, e considerat a fi
personajul cel mai spontan din galeria personajelor, întrucât gestul sinuci‑
derii lui e neprevăzut.
Spontaneitatea şi originalitatea prezintă elemente distincte cu privire
la textul dramatic:
– textul dramatic este prezent în interiorul reprezentării sub formă de
„voce”, având o dublă existenţă: precede reprezentarea şi o însoţeşte
totodată;
– textul dramatic poate fi citit întotdeauna, ca un non‑teatru, căci în
acest tip de text nu există nimic care să interzică citirea sa ca pe un
roman, sau interpretarea didascaliilor ca pe dialogurile unui roman
sau ca pe descrieri.
6. Ca şi în teatrul antic, subiectul este un mister legat de origini?
Din punct de vedere artistic, Camil Petrescu aduce o serie de inovaţii
in teatrul românesc, preluând stilul lui Henrik Ibsen din literatura univer‑
sală, şi aducând în literatura română teatrul de idei, bazat pe drama de idei.
Semnul teatral reprezintă o realitate codificată prin abreviere, prin
similaritate, prin simbolizare, prin metonimie şi metaforă a sistemului de
semne începând cu publicitatea şi terminând cu povestirile din text.
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În domeniul semiotic, cu care se interferează teatrul, intră elemente
de antropologie (jocul şi măştile), de sociologie (spectacol pentru rege,
pentru popor, ori pentru divinitate), de psihologie socială (succesul tele‑
viziunii în defavoarea spectacolului), de filozofie (rolul mesajului teatral),
de lingvistică (spectacolul pornind de la textul, pretext pentru spectacol)
şi de la disciplinele comunicării (arte).
Modul de precizare al substanţei din piesele Suflete tari şi Raţa sălbatică depinde de câţiva parametri ai metaforelor ce combină elemente ale
spaţiului şi ale timpului:
• semnificaţia titlurilor, precum Raţa sălbatică, Suflete tari reflectă
starea interioară a personajelor, sugerând esenţa dramatică a con‑
ştiinţei, a aspiraţiei spre absolut, cu o căutare a combinării dintre
sistemele simbolice teatrale: luminozitate, decor, voce, linie, vizua‑
lizare, mişcare;
• în piese, autorii se identifică cu personajul principal (naraţiunea la
persoana I), identificarea cu spaţiul epic cu valoare simbolică, repli‑
cile altor personaje exprimă concepţia şi opiniile omului Henrik
Ibsen sau Camil Petrescu;
• stilul lui Henrik Ibsen şi Camil Petrescu este o problemă de expresie,
care începe cu titlul. Substanţialismul este susţinut de dialog şi de
indicaţii de regie: pot fi folosite efecte sonore ale sunetului paşilor,
care se apropie din ce în ce mai mult, ori alte elemente din indicaţiile
de regie;
• textele sunt pline de noutăţi, precum sunt formulele estetice
moderne, prin interesul pentru stările difuze ale eroilor, de exal‑
tare a trăirilor şi dintr‑o sondare până în zonele cele mai adânci
ale subconştientului, realizate printr‑o trimitere spre fantomele
shakespeariene. Personajele sunt obsedate să mintă din delicateţe
ori să spună adevărul din interiorul sufletului tare. Un moment din
viaţa personajelor, din viaţa unui om bun, de fapt, înlocuieşte în
ochii societăţii întreaga ei desfăşurare ce, de altfel, contrazice acel
moment; atomisticul înlocuieşte holisticul, la ambii autori apare o
situaţie metonimică prin excelenţă (cine este Tatăl, cine este inco‑
ruptibil, cine este iubitorul, cine este iubitul);
• un desăvârşit echilibru şi o simetrie a compoziţiei; o manieră pro‑
ustiană a fluxului memoriei; conştiinţa selecţionează în scene
fapte care vor duce la opţiunea finală; se observă, în structurarea
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conştiinţei personajului, căutător de genealogii şi comportamente
demne, nevoia de a domina prin ceva, un secret, un adevăr propriu;
de fapt, Andrei Pietraru este laş, groaza şi dragostea (sau groaza
datorată iubirii) este mutată într‑o realitate falsă dar liniştitoare;
sentimentul şi imaginaţia sunt nişte revelatori ai lumii, a cărei fiinţă
o dezvăluie la un alt nivel decât raţiunea, dar cu drepturi egale;
• o preferinţă pentru monologul interior, ca mod de exprimare a
trăirilor lăuntrice, de reflectare a existenţei individuale (afectul şi
intelectul sunt într‑o luptă permanentă); de fapt, personajele mono‑
loghează şi preiau fără să vrea, tocmai comportamentul abominabil
pe care îl înfierează. Personajele disimulează, minciunile fac din per‑
sonaje fiinţe cu două chipuri, rareori în interesul unei mici plăceri
personale (dreptul de a sta lângă bibliotecă, de fapt iubită). Intrarea
în criza metaforică sugerează fuga de logică de unde personajul
începe să trăiască o situaţie dihotomică‑antonimică;
• limbajul este remarcabil prin imaginile intelectuale; personajele disi‑
mulează: omul nu dă nimănui prilejul să vadă ori să ghicească ce este
el; disimularea, în sens negativ, când omul lasă să se înţeleagă că nu
este ceea ce este de fapt; simularea, în sens afirmativ, când omul
caută să dea impresia că este ceea ce de fapt nu este (situaţiile par
un şantaj).
Camil Petrescu creează „teatrul de cunoaştere”, ai cărui eroi parcurg
crize morale de ordin cognitiv şi în care pasiunile şi sentimentele sunt
strict condiţionate de manifestările unei conştiinţe lucide, setoase de certi‑
tudini absolute, pe care să le opună relativităţii lumii fenomenale (se pune
problema categoriei din care trebuie să facă parte un asemenea personaj,
care să trăiască, de această dată, în „plenitudinea personalităţii”, capabil de
crize de conştiinţă „de ordin cognitiv, nu moral”).
În ceea ce priveşte preferinţele lui Camil Petrescu pentru literatura
vremii, acesta îi citeşte pe William Shakespeare (Hamlet), pe Henrik Ibsen
(Hedda Gabler), pe Bernard Shaw (Sfânta Ioana). Operele precizate au con‑
stituit, într‑o mai mică sau într‑o mai mare măsură, un punct de reper
pentru piesele camilpetresciene. Îl respinge însă pe Pirandello pentru că
„serveşte pseudocultura care uzează de filozofia comună”. Se face distinc‑
ţia între teatrul lui Camil Petrescu şi teatrul lui Luigi Pirandello. Piesele
acestuia din urmă propagă două teze cu privire la ideea de personalitate:
„pierderea personalităţii” şi „dubla personalitate”. În acest sens, teatrul lui
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Camil Petrescu este departe de teatrul lui Pirandello, al lui Samuel Beckett,
sau al lui Eugen Ionescu, la care disoluţia personalităţii şi a personajelor e
completă. Consecinţa acestui fapt sunt sumarele apariţii groteşti ca simbo‑
luri ale condiţiei umane degradate.
Resortul dramatic al personajelor sale se află tocmai în discrepanţa
între nevoia lor intensă de absolut şi ordinea pragmatică a realităţii.
În piesele lui Camil Petrescu didascaliile domină, cantitativ, replicile,
prozatorul protestează indirect în paranteze împotriva limitelor teatru‑
lui, adevărat manual de artă interpretativă, atât în roman cât şi în teatru.
Pentru cititor, luate ca parte integrantă din text, notele sunt excelente,
fiind fie portrete şi construcţii, fie analize ale psihologiei de moment.
În literatura universală, piesa de idei îşi are originea în teatrul lui
Henrik Ibsen. Camil Petrescu accentuează prin didascalii ţinuta de reali‑
tate proprie teatrului lui Ibsen, plasând dezbaterea într‑un cadru de viaţă
autentică şi o sprijină pe fapte fireşti.
Relaţia impusă de piesele lui Camil Petrescu este una între un autor
omniscient dar absent, şi un actor prezent dar subestimat, obligat să
reproducă mecanic. Aproape în fiecare piesă a sa vom întâlni termenul
paranteză, ce devine termen de comparaţie în didascalii, reper concret în
indicaţiile scenice: „într‑o paranteză către Penciulescu”(Gelu) „preocupat
de altceva, doar ca o paranteză severă” (Pietro), „explică în mod firesc (...)
subliniind numai ici colo, neglijând detaliile poetice, ca pe nişte paran‑
teze” (Culai), „şi în paranteză” (Casierul), „ca între paranteze” (Danton).
Regăsim la Camil Petrescu ca şi la Hnrik Ibsen multe dintre categoriile
comune majorităţii operelor aparţinând genului dramatic. Acestea ar fi
titlul (şi subtitlul) piesei de teatru; indicarea numărului de acte, scene,
tablouri; lista de personaje (ordinea lor denotă implicarea, o selecţie ope‑
rată de autor); indicarea, înaintea fiecărei replici, a numelui personajului
căruia i se atribuie replica respectivă. Aceasta din urmă e singura obliga‑
torie, e absolut necesară pentru reuşita comunicării între autor şi cititor.
De menţionat că singurul lucru care nu poate fi modificat e corespondenţa
între numele personajelor şi replicile lor.
Semnificanţii timpului se încadrează şi în discursul personajelor, sub
forma unor micro-secvenţe informaţionale, anunţând progresul acţiunii,
evoluţia timpului, desfăşurarea evenimentelor. „Andrei (de aici încolo,
lăsând joc liber vieţii din el, înfrigurat, vorbeşte repede, clocotind iar, cu acea
uluitoare, unică respiraţie din seara iatacului): Ei da! Am tăcut până acum...
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ţi‑am respectat durerea absurdă... dar sfârşeşte odată... nu uita că nu‑mi
vorbesc nici spătari, nici palate, nici „poziţie” socială... Ţi‑e silă?”.5 „Hedvig:
A plecat de la noi, mămico! A plecat! Nu se mai întoarce niciodată” 6.
Camil Petrescu se deosebeşte de Henrik Ibsen prin gradul mare de
cerebralitate din lucrările sale, prin amintire şi prin personaje problema‑
tice, chiar dacă sunt oarecum înafara filozofiei. Accentului etic din opera
lui Henrik Ibsen i se substituie accentul de factură cognitivă. Conflictele
ce ţin de domeniul conştiinţei morale sunt înlocuite de conflicte ce ţin de
reprezentările „conştiinţei pure”.
În esenţă, Camil Petrescu evidenţiază două extreme ale reprezentării
teatrale: primatul textului şi primatul jocului teatral. Dramaturgul reţine
un teatru al textului în teatru pur şi un teatru al spontaneităţii. Camil
Petrescu nu optează însă pentru nici una dintre aceste noi formule, ci figu‑
rează un nou concept: „regia autentică” (sau „regia sintetică”); în această
situaţie, opţiunea autorului merge către un teatru de integrare al factorilor
reprezentaţiei printr‑un echilibru dat de regizor.
Conform evoluţiei criteriilor în aprecierea operelor de artă, se poate
afirma că valoarea acesteia se dezvăluie în măsura în care ea pune la dis‑
poziţia a cât mai feluriţi oameni de teatru şi cititori (deseori ajungându‑se
chiar la puncte de vedere de‑a dreptul opuse) materialul necesar clădirii
unei optici specifice asupra vieţii şi a omului. Interesul lui Ibsen pentru
arta de a fotografia faţa ascunsă a lumii substituie aceeaşi temă gravă a celor
două feţe ale omului. Ca şi Henrik Ibsen, folosindu‑se de aceeaşi imagine a
reversibilităţii procesului fotografic, sufletele tari sunt autosuficiente prin
ele însele şi întăresc remarcile privitoare la aspectul filosofic pe care îl
adoptă procesul reversibilităţii fotografice.
Conflictul conjugal la Henrik Ibsen şi la Camil Petrescu este sfâşietor
în dansul morţii şi ceea ce contează în interpretarea teatrului depinde de
ritualul dintre vis şi ecoul acestuia în realitate. Ideile pe care le personifică
eroii lui Henrik Ibsen şi ai lui Camil Petrescu devin pasiuni, transfigurate
fiind de intensitatea visului lor: această aspiraţie continuă spre perfecţi‑
onarea morală este ceea ce duce spre crize psihologice şi spre prăbuşirea
eroilor.
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