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ABSTRACT: This paper represents a short excursion through the labirynth
of „narrative forest” in order to analiye the mythical values of the Mateiu
Caragiale`s novel, even if not so deeply backgrounded. The myth which
we have identified may be considered relevant for the substantiality of
this novel, in spite of its hidden means, waiting for being revealed by a
myth-analitical interpretation. We do not intend to combat the realistic
character of the novel, this has its merits, but we have the opinion that
mythical-substrat can not be ignored.
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Am pornit într-o călătorie interpretativă într-o operă apreciată
de critica literară ca având rădăcinile înfipte în realitatea de la „Porţile
Orientului“. Nu ne propunem să combatem caracterul realist al romanului,
acesta are meritele lui, dar suntem de părere că nici substratul mitic nu
poate fi ignorat.
Printr-un exerciţiu mitanalitic am identificat mituri aflate în stare
latentă în romanul Craii de Curtea-Veche. Nimeni nu mai contestă astăzi
raporturile corelative dintre mituri şi diversele culturi sau curente cultu‑
rale, raporturi asupra cărora Friederich Nietzsche atrăgea atenţia cu mult
înaintea constituirii mitanalizei: „Fără mit (…) orice cultură îşi pierde
vitalitatea sănătoasă şi creatoare. Numai un orizont împrejmuit de mituri
făureşte unitatea unui curent de cultură“2.
Orice mitocritică implică o mitanaliză, o recunoaştere a caracterului
transcendent pe care scriitura încearcă timid să o surprindă. Prin această
acţiune practică intenţionăm să descifrăm miturile aflate în stare latentă în
textul literar şi să analizăm similitudinile dintre acestea şi text.
Funcţia principală a mitului este aceea de a fixa modelele exemplare în
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toate acţiunile semnificative săvârşite de oameni. Mitul apare ca un teatru
simbolic unde se desfăşoară luptele interioare şi exterioare date de om în
drumul care-l duce la evoluţie şi la cucerirea personalităţii sale.
Funcţia primă a mitanalizei ar fi aceea de a discerne structurile mitice
prezente într-o operă literară, pentru a ajunge la un inventar mitologic care
să dea startul pentru interpretarea textului.
Scopul acestei incursiuni prin labirintul „pădurii narative“ este de a
surprinde straturile mitice care intră în alcătuirea operei, chiar dacă nu în
starea lor pură. Fiecare mit identificat rezonează într-o mai mică sau mai
mare măsură cu substanţa romanului.
Apărută în 1929, după un lung proces de creaţie care a durat aproxi‑
mativ nouăsprezece ani, Craii de Curtea-Veche, de Mateiu Caragiale, este
o operă polivalentă, în care epicul se dizolvă în descrierea poetică şi pito‑
rească. Mateiu Caragiale oferă o proză aflată sub pecetea fantasticului şi,
totuşi, întâmplată în realitatea cea mai prozaică, ce îşi găseşte rezolvarea
în ideal şi vis.
Locul pe care scriitorul îl ocupă în literatura română a fost subliniat
spectaculos sau pus în lumină ca niciodată datorită unei deja bine cunos‑
cute anchete, făcute în 2001 de revista „Observator cultural“, în care scri‑
itori şi critici români au hotărât că romanul Craii de Curtea-Veche este cel
mai bun roman românesc al secolului XX.
Încă de tânăr păşeşte într-un labirint al căutării la sfârşitul căruia îşi
dorea să găsească cheia care, spera el, ţinea încuiată originea nobilă a fami‑
liei Caragiale. Imaginea pe care acest membru controversat al „clanului
Caragiale“ o are astăzi nu diferă substanţial de cea pe care o descria Tudor
Vianu, un admirator al scriitorului: „Fruntaş al grupării noastre literare,
în mijlocul căreia se bucură de înţelegere şi iubire de care nici firile cele
mai mândre nu se pot lipsi, a trecut printre noi ca o apariţie scumpă şi
rară. Marea lui rezervă, înaltul sau scrupul literar, un instinct aristocratic
care îl ţinea departe de formele zgomotoase ale publicităţii i-au înlesnit
să realizeze ceea ce alcătuieşte visul multor scriitori. Omul a izbutit să se
ascundă aproape pe de-a întregul în artist şi amintirea lui este menită să
reţie numai chipul poetului muzician care a topit din nou, în tainicele lui
retorte, limba aspră a gloatelor pentru a distila un suc mai dulce, cu puteri
vrăjite şi răscolitoare“3.
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Titlul romanului Craii de Curtea-Veche provine, se pare, dintr-o anec‑
dotă publicată de I. L. Caragiale în revista „Vatra“, după cum precizează G.
Călinescu în Istoria literaturii române de la origini până în prezent: „O ceată
de mahalagii în frunte cu grecul Melanos s-a răsculat, sub mazilirea lui Gr.
Ghica, şi a început a jefui oraşul Melanos, cu cuca de domn în cap şi cu
haine voievodale furate, trecea prin oraş cu craii lui, beat mort, călare pe
măgar. Vechii crai erau deci un fel de boemi dezmăţaţi, bucureşteni, cărora
le corespund, la alta epocă, eroii cărţii“4, opinie care este contrazisă de
către Nicolae Manolescu, în Arca lui Noe: „G. Călinescu, după o lectură nu
prea atentă a romanului, crede că ar fi trei crai, Paşadia, Pantazi şi Pirgu, şi
că titlul ar fi fost sugerat romancierului de o anecdotă din „Vatra“, în care
se istorisea un episod de pe la 1802 când, după fuga domnitorului muntean,
mai mulţi mahalagii au furat tuiurile şi stindardele şi chiar o cucă dom‑
nească (...) Ş. Cioculescu (...) citează din Dionisie Fotino o altă versiune a
anecdotei, din care reţinem doar că oamenii fără căpătâi, care au profitat
de fuga domnitorului, se numesc în limba poporului crai (...). Dar nu văd
o adevărată asemănare între craii din roman şi craii ceilalţi5“. Considerăm
că titlul nu este decât o metaforă menită să desemneze mesagerii unei lumi
care abia începe să se nască.
Romanul depăşeşte limitele restrânse ale celor câtorva zeci de pagini
prin adâncimile simbolurilor şi profunzimile cuprinzătoare ale imagina‑
rului. Este foarte important să se poată descurca firele misterului sub care
se ascund personajele, în măsura în care destinul acestora este cel care
dă consistenţă textului. Pantazi, Paşadia, Pirgu şi chiar Povestitorul sunt
atraşi de un “ceva“ ce le guvernează existenţa şi, în final moartea, chiar
dacă aceasta echivalează cu o dispariţie, mai mult sau mai puţin bruscă.
Cei trei îşi urmează conducătorul, pe Pirgu, către un destin ce le va hotărî
statutul de „crai“.
Chiar dacă există diverse păreri în ceea ce priveşte numărul crailor,
trei sau patru, semnificaţia cuvântului „crai“ este diferită în funcţie de
personaj. Astfel, Paşadia, Povestitorul şi Pantazi se aseamănă cu cei trei
crai din Biblie, care merg călăuziţi de o stea pentru a i se închina lui Iisus.
„Dacă […] dăm la o parte masca mai mult sau mai puţin grotescă, mai
mult sau mai puţin şugubeaţă, dar incontestabil de nepătruns, pe care le-a
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pus-o Mateiu Caragiale, cu «trei crai, mari egumeni» şi ei preoţi (magi)
şi regi (crai)“6 observăm că prima le conferă statutul princiar, cea de-a
doua le motivează perpetua căutare, hagialâcul spre un centru personal al
pelerinului.
În basme, cuvântul „crai“ este sinonim cu cel de împărat, rege sau
domnitor, desemnând o sorginte nobilă. Este cunoscut faptul că autorul
însuşi a căutat această origine întreaga viaţă, căutare care stă şi la baza
creaţiei sale, el făcând transferul din lumea reală în lumea ficţională a
scrierii sale.Un lector inocent poate da alte semnificaţii cuvântului „crai“:
cel de cuceritor sau om fără căpătâi, însuşiri care îl caracterizează pe Gore
Pirgu. Craii au o viaţă colectivă, existenţa fiecăruia depinzând, cel puţin
simbolic, de relaţiile cu ceilalţi. Ei par să nu existe pe axa prezent – vii‑
tor, ci doar într-o veşnică raportare la acea vârstă de aur situată undeva
în urmă într-un Trecut cu valenţe sacre. „Ele sunt apăsate de ereditate,
de mediul în care s-a concentrat o anume experienţă istorică şi de care
sunt legate fie direct, atunci când recunosc cu plăcere şi se laudă cu ea,
fie indirect, în inconştient, resimţind-o dintr-o dată ca pe o povară sau ca
pe un blestem“7.
Cea care intuieşte ontologia personajelor este Pena Corcoduşa, nebuna
care, în delirul ei, le strigă ca un blestem parcă: „Crailor, [...] crai de CurteaVeche“. Această „floare de maidan“ are rolul unui oracol, al unei voci a
destinului. Curios lucru este faptul că, deşi tulburată foarte tare, aceasta are
luciditatea de a-i recunoaşte şi a le prevesti viitorul. Titlul primului capitol,
„Întâmpinarea crailor“ poate avea două semnificaţii. Pe de o parte, poate fi
vorba despre intenţia naratorului de a-i prezenta lectorului pe cei trei şi pe
iniţiatorul lor, Gore Pirgu. Dar, mult mai semnificativă este „întâmpinarea“
pe care Pena Corcoduşa le-o face crailor: „Cu mare caznă vardiştii reuşiră
s-o ridice. Când se văzu în picioare şi dete iar cu ochii de noi, se zbârli din
nou, gata să reia de-a capul prietenoasa-i întâmpinare, fiind însă smuncită
se înecă şi glasul i se pierdu în bolboroseli”. Ea le ieşise înainte pentru a-i
introduce în lumea cu care ei se vor identifica în final.
Lectura simplă, liniară nu descoase ţesătura miturilor aşa cum o face
lectura critică şi (re)lectura, care conferă cărţii caracterul unui basm.
Romanul ne îndeamnă să parcurgem traiectoria propusă de Hegel să nu
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descifrăm misterul ca o şaradă sau ca un rebus, ci după toate regulile rigorii
logice.
Mitul Paradisului pierdut. Adam avea în raiul părintesc o stare de gra‑
ţie supranaturală, un singur lucru îi lipsea: dreptul de a se atinge de pomul
cunoştinţei binelui şi răului, care se afla în mijlocul grădinii. Această inter‑
dicţie a dus la căderea în păcat a omului. Iată descrierea acestui rai conform
Facerii: Apoi Domnul Dumnezeu a sădit rai în Eden, spre răsărit, şi a pus
acolo pe omul pe care-l zidise. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din
pământ tot soiul de pomi plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar
în mijlocul raiului era pomul vieţii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
Şi din Eden ieşea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru
braţe. Numele unuia era Pison: acesta înconjura toată ţara Havila, în care
se află aur. Aurul din ţara aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra
de onix. Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjoară toată ţara
Cuş. Numele râului al treilea este Tigru: acesta curge prin faţa Asiriei; iar
râul al patrulea este Eufratul. Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe carel făcuse, şi l-a pus în raiul cel din Eden, ca să-l lucreze şi să-l păzească. A dat
apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: «Din toţi pomii din rai
poţi să mănânci. Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci,
căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!» (Facerea 2, 8–17)8“.
În secolul al XX-lea studiul ştiinţific al începuturilor a cunoscut o altă
dimensiune prin psihanaliză. Prin aceasta, adevăratul primordial e „pri‑
mordialul uman“, prima copilărie. Copilul trăieşte într-un timp paradiziac.
În opinia lui Mircea Eliade, acesta este motivul pentru care inconştientul
înfăţişează structura unei mitologii personale. Mai mult, el afirmă că nu
numai inconştientul este „mitologic“, ci şi că unele din conţinuturile sale
sunt purtătoare de valori cosmice, atlfel spus, că ele oglindesc modalităţile,
procesele destinele vieţii şi ale naturii vii. Se poate chiar spune că singurul
contact real al omului modern cu sacralitatea cosmică se efectuează prin
inconştient, fie că e vorba de visele şi de viaţa lui imaginară, sau de creaţiile
care izvorăsc din inconştient.
Al treilea hagialâc paradisiac este împlinit de Pantazi, este un extaz
spaţial cu caracter nirvanic. E cel mai static, cel mai lipsit de accidente,
căci toate se resorb în Okeanos şi în Tărie. Dincolo de el nu mai este decât
8
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Tăcerea. „Şi moartea lui e un «asfinţit de crai»; şi el îşi ia un zbor de lebădă
cu gâtul străpuns, «vers les cieux inconnus»“9. Taina lui Pantazi reprezintă
o simplă tactică, o strategie a anonimatului. El simte nevoia comunicării
directe cu ajutorul cuvântului, spovedania fiind o formă de a retrăi trecu‑
tul îndepărtat şi fericit. Prin intermediul amintirii Pantazi îşi retrăieşte
beatitudinea începutului: „Singura apropiere ce se poate statornici între
psihanaliză şi concepţia arhaică a beatitudinii şi a perfecţiunii originii se
datorează faptului că Freud a descoperit rolul decisiv al «timpului primor‑
dial şi paradiziac» al primei copilării (...) înainte ca timpul să devină pentru
fiecare individ un «timp trăit»10“.
Dragostea necondiţionată şi îngrijirile atente ale părinţilor i-au amâ‑
nat contactul cu realitatea dură a vieţii: „am fost copil unic. Asupra capului
meu se resfrângea via lor iubire, ei priveau cu duioşie oglindindu-se în fiinţa
mea contopite sufletele lor gemene, mă împresurau de mii de îngrijiri. Nici
laptele ce l-am supt n-a fost străin. Binecuvântat fie cerul că mi-a hărăzit o
pruncie fericită. La ea de câte ori mă gândesc mi se înfăţişează, fâlfâind în văzduhul senin al unei dimineţi de primăvară, zboruri albe de porumbei. E cea mai
îndepărtată din amintirile mele. E totdeodată un simbol“11. Sensibilitatea lui
era una nefirească, mângâierile îl făceau să sufere, iar plăcerile îl răneau,
în cele din urmă personajul recunoscând că până la moarte va rămâne
„un visător nepocăit, pururea tras de ce e îndepărtat şi tainic“. „Copilăria
este vârsta de aur a umanităţii; chemarea ei exprimă nostalgia paradisu‑
lui, năzuinţa ieşirii din timp pentru a redescoperi puritatea originară a
lumii“12.
Lumea în care a trăit Pantazi era de fapt un univers paradisiac învestit
cu toate atributele inocenţei. Mama Sia, cea care-i crescuse şi pe părinţii
săi era femeia care conducea toate treburile casei, bucurându-se de binele
pe care îl pusese în slujba acestei familii şi ignorând schimbările din viaţa
cotidiană. Mama sa este un înger – „parte integrantă a acestui paradis“ –
portretul pe care i-l realizează vine să întărească această idee: „Mama era
o păpuşă, păpuşa cea mai drăgălaşă, cea mai dulce. De frumuseţea ei mersese
vestea; s-o fi văzut despletindu-şi bogatul păr ca mierea arsă şi să fi întâlnit
adânca privire a ochilor ei albaştri cu sprâncene negre, ai fi zis că una din acele
9
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albe Magdalene zugrăvite în zilele cele mai galeşe ale decăderii şcoalei italieneşti pogorâse însufleţită din cadră“13.
Relaţia cu tatăl său se defineşte tot în termenii afectivităţii şi admira‑
ţiei. „Zidurile“ care înconjurau familia personajului încep să se fisureze o
dată cu moartea celei care îl învăţase că locul lui e deasupra „muritorilor
de rând“. Aceasta era mătuşa sa care venea dintr-o lume ce semăna mai
mult a basm decât a realitate. Întreaga ei existenţă fusese pusă sub semnul
smaraldului, „piatră tainică, a fost considerat pe aproape întreaga suprafaţă
a pământului drept cel mai puternic dintre talismanuri“14.
Pantazi recunoaşte în mătuşa sa pe adevăratul său educator: „De la
dânsa am învăţat că fac şi eu parte din aceia cărora le e de la Dumnezeu dat
să poruncească, cei ce prin avuţie şi faimă se înalţă deasupra muritorilor de
rând. Iar ananghia clipelor hotărâtoare de mai târziu ale vieţii mele, am înfruntat-o numai cu ajutorul amintirii ei; în frigurile îndoielii şi ale obidei, vedenia
Luminăţiei sale mi-a răsărit întotdeauna înainte, mult senină, în veşmînt verde,
scânteind din cap până-n picioare de pietre verzi15“.
Ispitit de dorinţa de a pleca la război „hotărâre de la care nimic pe lume
n-ar fi fost în stare să mă abată“, Pantazi renunţă la cupola protectoare a
familiei şi se aruncă în vârtejul tumultos al vieţii. Pe front îl cunoaşte pe
Serghie De Leuchtenberg şi moartea acestuia este punctul din care pornesc
loviturile dureroase pe care personajul le va primi. „Cu moartea lui, la care
am fost martor, începea pentru mine un dureros şir de încercări“. Întors din răz‑
boi, Pantazi nu mai găseşte lumea pe care o lăsase la plecare. Nici nu putea
să fie altfel deoarece mama sa plecase dintre cei vii, iar tatăl său a urmat-o
după câteva luni. Cea care îi purtase de grijă, „mama Sia“, îl părăseşte şi ea:
„Şi rămâneam singur pe lume“.
Nostalgia paradisului pierdut este mai puternică atunci când singură‑
tatea îl cuprinde în totalitate. Până atunci fusese parte a unui întreg familial
şi nu ştia cum să-şi asume răspunderea unei decizii individuale, nu tulbu‑
rase cu nimic armonia prestabilită. „Din mărturisirile lui Pantazi rezultă,
fără echivoc, că fericirea din copilărie şi din adolescenţă era reflexul în
conştiinţa sa al dragostei şi al îngrijirilor revărsate din belşug asupra lui“16.
13
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Nici amintirile copilăriei nu-l mai ajută să-şi găsească liniştea şi să
se simtă liber în locul în care s-a născut, are sentimentul unui exilat: „Cu
tot farmecul atâtor amintiri scumpe şederea în oraşul acesta mi-a părut din
ceasul sosirii un surghiun şi aşa-mi pare oriunde mă aflu pe uscat cu pământul
mă împacă numai patima florilor, singura pe care dorul de mare n-a putut-o
înnăbuşi în mine“17.
Neascultarea primilor oameni a dus la pierderea locului în Paradis şi
căderea pe pământ, unde timpul nu mai era învestit cu valenţa veşniciei.
Dacă clepsidra timpului nu s-ar mai fi răsturnat, Pantazi nu ar fi pără‑
sit niciodată lumea paradisiacă a copilăriei, pe care încearcă să o reînvie
urmând prin povestire „firul Ariadnei“, care îl conduce spre o lume demult
apusă.
Mitul Sodomei şi al Gomorei. Sodoma şi Gomora, oraşe mitice pales‑
tiniene, din Valea Sidim, amintite în Biblie, distruse din voinţă divină ca
represalii morale. Mitul a fost interpretat în moduri deosebite. „El pare
memorial şi s-ar putea să fie o aşchie din corpul mai amplu al unui mit
pierdut sau să facă parte din ciclul escatologic al scufundării continentelor
mitice“18.
Reminiscenţe acestui mit se regăsesc în romanul Craii de Curtea-Veche:
„Lumii lui Mateiu Caragiale nu-i sunt străine aproape nici unul din viciile
erotice: pederastia, lesbianismul, fetişismul, sodomia, incestul; fără a ne
fi descrise, avem sugerată practica lor, oriunde aruncăm privirile“19. Gore
Pirgu este cel care le dezvăluie celor trei lumea sodomică a Bucureştiului:
„(...) în mai puţin de o lună, am văzut perindându-se tot ce Bucureştii avea
mai năbădăios, mai zănatic, mai teşmenit şi defăimat – jegul, lepra şi trânjii
societăţii“.
Tot Pirgu este cel care îl introduce în scenă şi pe Poponel, un alt ele‑
ment reprezentativ al dezmăţului bucureştean: „În făptura sa (...) sălăşluia mistuit de toate flăcările Sodomei, un suflet de femeie, sufletul uneia din
acele slujnici împuţite ce dau târcoale seara cazărmilor“. Pirgu este cel care
se integrează şi întreţine această lume pe care se pliază extrem de bine.
17
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pp. 650–651.
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Din roman rezultă clar că el este un rău necesar pentru a întregi această
imagine a desfrâului: „Ca argintul-viu, el aluneca de la masă la masă, stârnea hohote de râs, mulţumită lui chiolhanul prindea chiag şi se înfierbânta; el
spunea lăutarilor ce să cânte, le da de băut, se pupa cu ei în gură, apoi îi lua la
înjurături şi la palme“20.
Bucureştiul era plin de birturi unde împărăţeau beţia şi desfrâul prac‑
ticate de negistorese sulemenite, de oameni dubioşi, unde lăutarii cântă
la urecehea muştiriilor. „Erotismul pervers şi secret, mascat de dantele
şi rafinament aristocratic, obscenitatea distinsă şi monstruozitatea fasci‑
nantă, vraja morbideţii, palorile letale evocă un stil: El aparţine momen‑
tului 1900“21. Oamenii sunt cu chef, se lasă dominaţi de viciu şi se dedau
plăcerilor sexuale: „fineţea şi inteligenţa contrabalansând cu impulsurile
morbide“22.
Povestitorul recunoaşte că înainte de a-l fi cunoscut pe Pirgu a orbe‑
căit prin Bucureşti, ignorându-i faţa nevăzută şi blestemată. La început, el
proiectează asupra capitalei o lumină ireală, care o scoate din spaţiul real
pentru a o situa într-un univers de coşmar, undeva în vecinătatea Sodomei
sau a Babilonului: „Mi se dezvălui astfel o lume nebănuită, cu blestemăţii la
cari de n-aş fi fost în fiinţă martor şi le-aş fi auzit de la altcineva, le-aş fi crezut
că ţin de tărâmul născocirii“.
În limbajul lui colorat, de talentat măscărici, el e – la antipodul kitschului – capabil să se auto-ironizeze: ca atunci când spune că s-a „băgat nemţoaică la hodorogi“, sau atunci când naratorul îl întreabă de câinele pe care îl
avea în lesă şi el răspunde: „E al lui Haralambescu (...), are Tinculina Gaiduri
o căţeluţă în dârdoră, tot «Carlin», fată mare, şi i-l duc. M-am făcut codoş de
câini“. Cu sau fără auto-ironie, Pirgu îşi etalează desigur fără ruşine gustu‑
rile sexuale bizare, pe care le descrie naratorul, în stilul său vetust, savant
ritmat, cu sugestii balcanice, (în enumerarea pestriţă se amestecă multe
cuvinte de origine turcească şi slavonă): „Simţurile sale ce arătau respingere
tocmai de ce e venust şi pur, nu se mai deşteptau decât la beţie şi atunci îi trebuiau femei schiloade, ştirbe, cocoşate şi borţoase şi mai ales peste măsură de grase
şi de trupeşe, huidume şi namile rupând cântarul la Sfântul-Gheorghe, geamale,
baldâre, balcâze. Iar de greţoşeniile la cari se deda cu ele, vorbea atât de zdrenţăros încât ar fi făcut să se ruşineze dacă l-ar fi înţeles porcii chiar şi maimuţele“.
20
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Din paginile romanului se degajă un farmec şi o savoare neobişnuită
care captivează lectorul, dar sunt câteva pasaje care îl şi trimit pe acesta
către o lume ce aminteşte de mitul biblic. Cititorul este condus prin „funduri de maidane pline de gunoaie“ unde desfrâul este un ingredient al maha‑
lalei bucureştene. Tot din acest decor face parte şi casa Arnotenilor, cuib al
viciului şi al maleficului. Fetiţa mută şi surdă pe care Povestitorul o întâl‑
neşte la Arnoteni este, după spusele lui Pirgu, rezultatul unui păcat ce ne
trimite tot la mitul Sodomei şi Gomorei: „întrebându-l pe Pirgu ce era cu ea,
mi-a spus că, în felul lui Lot pesemne, Maiorică o făcuse cu una din fete la beţie“.
Punctul de plecare în interpretarea noastră îl constituie prezentarea făcută
de Victor Kernbach pe care o vom reda pentru a evidenţia similitudinea
dintre cele două texte: cel literar şi cel mitic: „Tatăl nostru este bătrân şi
nu mai este niciun bărbat pe pământ, care să intre la noi după obiceiul
pământului. Vino, să-l facem pe tatăl nostru să bea vin în noaptea aceea;
şi cea întâi născută s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei; el n-a ştiut nici când s-a
culcat ea, nici când s-a sculat. Şi a doua zi, cea dintâi născută i-a spus celei
mai tinere: «Iată, eu m-am culcat noaptea trecută cu tatăl meu; hai să-l
facem să bea vin şi la noapte; apoi vei merge şi te vei culca tu cu el, ca să
ne putem păstra seminţia prin tatăl nostru». Aşadar ele l-au făcut pe tatăl
lor să bea vin şi în noaptea aceea; iar cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu
el; n-a ştiut nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. Amândouă fiicele
lui Lot au rămas însărcinate de la tatăl lor“23.
Prin aceste conexiuni literatură-mitologie s-a scos la iveală un alt mit
care sălăşluia într-o operă ce părea la o primă lectură că se deschide doar
cu o cheie realistă. Dimpotrivă, ea poate fi interpretată şi în cheie mitică
prin analogie cu un mit religios destul de cunoscut.
Mitul lui Cain şi Abel. Pe măsură ce străbatem romanul, constatăm
că între Paşadia, Pirgu, Pantazi şi Povestitor se înfiripă o prietenie care
capătă, mai degrabă, atributele unei frăţii de cruce prin faptul că ei sunt
nedespărţiţi. Totul decurge bine, petrec împreună, se înfruptă din plăcerile
vieţii şi ajung să se lupte pentru aceeaşi femeie.
Pirgu pune la cale „vânzarea“ Ilincăi, fapt care îl scoate din minţi pe
Pantazi şi-l face să uite de frăţia cu Paşadia şi să se încaiere în sufrageria
Arnotenilor: „La Arnoteni, înainte de masa de la prânz, la care Paşadia fusese
23
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tocmai fusese poftit de Pantazi, din salon, unde aceştia rămaseră singuri la aperitiv, se auziră deodată răcnete, buşeli, bufneli, zgomot de lucruri răsturnate şi
de sticlă ce se sparge şi cred că se poate închipui fără caznă mutrele făcute de
aceia ce alergând acolo văzură pe Paşadia şi pe Pantazi încăibăraţi în chelfăneala cea mai deznădăjduită, trăgându-şi palme, pumni, picioare, rostogolinduse pe jos, când unul deasupra, când celălalt. Şi Pantazi fu omul cel mai ciufulit
şi mai hărtănit ce vreodată ceru, cum făcu el atunci, mâna unei fete chiar nu
adevărată Arnoteancă“24.
Paşadia şi Pantazi renunţă pentru moment la frăţia lor, propunându-şi
chiar să se răfuiască unul cu celălalt, nu oricum, ci pe calea armelor, fiecare
dintre ei dorind să îşi apere onoarea în faţa Ilincăi: „Mă încunoştinţă de
acestea toate, aiurit încă, Pirgu, după ce primisem de la cei doi luptători câte un
răvăşel; fiecare mă ruga ca, în vederea unei răfuieli cu celălalt pe calea armelor,
să-i slujesc de martor şi să-i găsesc un al doilea“25.
Paşadia „este virtual un scelerat măreţ, care şi-a reprimat energiile pen‑
tru a nu dezlănţui în lume cine ştie ce cataclisme neprevăzute. Trăsăturile
individualizatoare ale eroului ţin de repertoriul byronian, dar ele ne
divulgă, în acelaşi timp, un urmaş al«regilor păgâni, vânători de zimbri,
asupritori de noroade.» pentru un astfel de tip din rasa lui Cain, crima sau
orice altă nelegiuire este o formă specifică de afirmare existenţială“26.
Dincolo de latura realistă a episodului prezentat, ne-am permis o inter‑
pretare mitică, făcând o conexiune cu mitul biblic: nu numai prin faptul
că cei doi reamintesc de fraţii Cain şi Abel, ci în mod special tăinuirea
conflictului de către Paşadia reprezintă o aluzie clară la mitul amintit: „(...)
ca totul să rămâie îngropat în tăcere şi uitare (...)“. Aceeaşi dorinţă este şi
înlăuntrul lui Cain, în momentul în care refuză să vorbească despre fratele
său: „Atunci Yahweh a grăit către Cain: «Unde este Abel, fratele tău?» Iar
el a răspuns: «Nu ştiu; sunt eu oare paznicul fratelui meu?» Atunci Yahweh
a spus: «Ce-ai făcut? Glasul fratelui tău strigă către mine din pământ. Şi
acum blestemat eşti tu de pământul care şi-a deschis gura ca să primească
sângele fratelui tău, din mâna ta! Când îţi vei munci ţarina, să nu-ţi mai dea
vlaga roadelor ei; fugar şi pribeag vei fi pe pământ!» (Vechiul Testament,
Geneza IV, 9–12)“27.
24
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Nu părăsim coordonatele acestui mit fără să mai inserăm o trimitere
la răfuiala dintre cele două Arnotence (Mima şi Tita) şi la bătăile pe care
acestea i le administrau mamei lor: „La Arnoteni, în casă, se întâmpla să fie
zile fără pâine, fără ceartă însă nu, şi, să se fi mărginit numai la atâta, nu ar fi
fost nimic, dar fetele se încăierau şi se păruiau în lege, aruncau una într-alta cu
ce le venea la îndemână, se zgârâiau, se muşcau, îşi rupeau ce aveau pe ele şi
apoi tăbărau pe mama lor amândouă, o snopeau în bătăi“28.
Prin această interpretare mitanalitică am dorit să scoatem la iveală un
mit destul de cunoscut care zăcea într-o stare letargică în ţesătura narativă
a fragmentelor luate în discuţie. Nu putem pretinde că accentele mitice
sunt extrem de puternice, dar la o lectură conştientă, cititorul nu poate
face abstracţie de ele: prietenii adevăraţi nu se trădează, surorile se iubesc,
părinţii se respectă. Aşa cum Cain şi-a omorât fratele şi normalitatea a fost
răsturnată, aşa şi în text limitele normalităţii au fost încălcate.
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