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MATEIU I. CARAGIALE (24 martie 1885 –17 ianuarie 1936), poet şi
scriitor român. S-a născut în Bucureşti, primul fiu al lui Ion Luca
Caragiale şi al Mariei Constantinescu. În anul 1889, părinţii săi s-au
despărţit, iar tatăl s-a căsătorit cu Alexandrina Burelly, aducându-şi
fiul în noua familie. A fost înscris în 1892 la Şcoala primară de băieţi
numărul 6 „Petrache Poenaru“ din Bucureşti, continuându-şi
studiile la Liceul „Sfântul Gheorghe“. În adolescenţă, Mateiu şi-a
descoperit pasiunea pentru heraldică şi pentru genealogie. În toamna
anului 1904, la nouăsprezece ani, a început la Berlin studiile de drept,
dar nu a frecventat cursurile. A revenit în Bucureşti în toamna anului
1907, încercând o perioadă să promoveze examenele Facultăţii de
Drept, însă a abandonat tacit studiile. Prin grija tatălui său, o parte
din sonetele din placheta de versuri Pajere au apărut în Viaţa
Românească. În 1921, i-a fost publica tă poves tire a Remember în
aceeaşi revistă. Din 1916 a început să lucreze la romanul Craii de
Curtea-Veche, finalizat în 1928 şi tipărit în 1929. Lucrarea a cunoscut
un mare succes, atât în rândul criticii, cât şi al publicului, iar la 1 mai
al aceluiaşi an a primit Premiul Societăţii Scriitorilor Români. În
februarie 1929, a început să lucreze la Sub pecetea tainei, iar din
octombrie la Soborul ţaţelor, scrieri rămase neterminate. Placheta de
versuri Pajere va apărea postum, chiar în anul morţii autorului, decedat
în urma unei congestii cerebrale.
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STUDIU INTRODUCTIV
O povestire, ca Remember, este [i Craii de Curtea-Veche,
de ast\ dat\ `n factura romanului, reconstituire istoric\
exact\ a peisajului sufletesc al autorului [i, prin aceasta, a
proiec]iei sale asupra societ\]ii bucure[tene a primului
deceniu al secolului nostru, iar, mai cuprinz\tor, asupra
celei române[ti de dinaintea Primului R\zboi Mondial. Din
Remember, Craii mo[tenesc persoana Povestitorului, cu
adev\rurile [i miturile ei, `ntocmai cum, din mai dep\rtatele Pajere revin, sublimate, personajele Cuceritorului,
Urma[ului trândav, Domni]ei, precum [i acela[i peisaj originar – Cur]ile vechi, adunate `n una singur\, concentrat\,
istoric consemnat\. ~n afara elementelor materiale, ce s-ar
putea `nmul]i, o exemplar\ continuitate de atmosfer\
caracterizeaz\, de asemenea, operele mateine, `ntre care
Craii de Curtea-Veche se instaleaz\ cu autoritate. Un dat
biografic explic\ natural conjunctura continuit\]ii, prin
punctul de plecare cronologic comun al respectivelor opere.
Ca [i Remember, romanul Craii de Curtea-Veche e scris
la persoana `ntâi, modalitate ce nu confer\ glasului ce se
roste[te nici ubicuitatea, nici deplina st\pânire a datelor
cu care lucreaz\, ci numai privilegiul unei geloase unit\]i.
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Ca [i Remember, Craii penduleaz\ asupra aceleia[i competi]ii dintre vis [i realitate, cu precizarea c\ visul este `nsumat
`n realitate [i nu invers, ca `n nuvela „berlinez\“. {i `n Craii,
Povestitorul v\de[te aceea[i mentalitate univoc\, `nsumabil\
celei complexe a celorlalte personaje, ceea ce nu `nseamn\
c\ ar fi incapabil s\ ni le restituie, c\ ni le-ar `ntoarce desfigurate. De altfel, dintre personaje, Pantazi [i Pa[adia, prin
spovedaniile lor, par a se rosti personal, dincolo de serviciile
naratorului, `n voletele ce le apar]in. Este, `ns\, numai efectul
unei optici `n[el\toare, o curs\ de felul acelora `n care numai
criticii pot c\dea, `n primejdioase clipe de extaz hermeneutic.
Ca arhitectur\ propriu-zis\, romanul prezint\ o structur\ alc\tuit\ din mai multe segmente narative, `n[iruind
un lan] sintagmatic astfel `ncatenat `ncât fiecare episod `n
parte `l implic\ pe cel urm\tor, a[a cum este implicat `n
precedentul, f\r\ elemente de leg\tur\ `ns\. ~n aceast\
ordine a succesiunii (unde, deocamdat\ grada]ia nu ne
intereseaz\), Craii se impun ca un text fundamental; cele
patru volete care `l compun – ~ntâmpinarea Crailor, Cele
trei hagialâcuri, Spovedanii [i Asfin]itul Crailor –, cu nucleul
lor comun, impun, `n principiu, [i primul nivel de lectur\,
respectiv de formulare a problematicii c\r]ii.
Un narator, eventual cunoscut nou\ mai dinainte,
refer\, din perspectiva lui, istoriile individuale ale lui Pantazi [i Pa[adia, ispr\vile lui Pirgu etc., cu care `mprejurare
pl\smuie[te [i un punct de vedere social determinat, ce d\
perspectiv\ romanului. Povestitorul se situeaz\ hot\rât pe
pozi]iile neutraliste ale martorului c\ruia nu i se `ntâmpl\
nimic [i care intervine cât de pu]in se poate, doar atât cât
s\ nu provoace dubii c\ ar fi fost de fa]\. ~n schimb, el ia
asupr\-[i, prin chiar calitatea asumat\, gradul de pasiune,
nelini[tile, fr\mânt\rile personajelor pe care le-a selectat
spre a ne transmite reflexul lor, [i aceasta mai pu]in prin
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ac]iuni de adeziune, cât prin reprezentarea concret\ a
vorbirii – discursul s\u. Nu trebuie deci s\ uit\m nici o
clip\ c\ nici un personaj `n afara Povestitorului nu ni se
adreseaz\ direct, cu toate c\ se acord\, pe larg, fiec\ruia
cuvântul – prin delega]ie.
Tematic, Craii de Curtea-Veche istorise[te avatarurile
a doi feciori de boieri, feciori b\trâni, ajun[i `n pragul unor
ultime decizii existen]iale. Categoria social\ a feciorilor
de boieri, inexistent\ `n realitate, viiaz\ `n universul lui
Mateiu I. Caragiale, ca un laitmotiv, `ntâlnindu-se mai `ntâi
`n coresponden]a lui cu N.A. Boicescu, apoi `n Pajere [i,
desigur, `n Remember, unde „Sir“ Aubrey de Vere e un
astfel de presupus exemplar, pe când Povestitorul, un
aspirant la imposibil. ~n Craii, Povestitorul d\ o lupt\
surd\ spre a deveni ceea ce destinul i-a refuzat din na[tere.
Ca s\ l\murim aceast\ paradoxal\ situa]ie, va trebui s\ ne
punem sacramentala `ntrebare-sesam, care a fost mereu
formulat\: cine sunt Craii, câ]i sunt la num\r [i, de asemenea, care [i de ce natur\ sunt raporturile dintre ei, sub
raport ierarhic.
Patru cheflii ie[ind de la un birt sunt `ntâmpina]i cu
expresia de „Crai de Curtea-Veche“ de c\tre o b\trân\
smintit\ [i, dintre ei, lui Pirgu, cel mai stricat dintre to]i,
i s-ar face o nedreptate strig\toare la cer când i s-ar refuza
„cinstea“ de scelerat pe care i-o confer\ noul rang. Porecla
ce se va transforma `n renume presupune `ns\ [i o anumit\
m\re]ie, [i atunci situa]ia se modific\ esen]ial. A fi Crai
se arat\ ceva mult prea bun pentru Pirgu, maestru `ntru
ale deprav\rii, artist `nn\scut, dar nu [i cultivat [i, `n
consecin]\, lipsit de acea con[tiin]\ a artei care face din
crim\ una din posibilele belle-arte. Nici Povestitorul, prin
pozi]ia sa de fundal, nu e copt s\ primeasc\ râvnitul Ordin:
el este un [colar `n ale vie]ii [i cunoa[te r\ul din lecturi,
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nu din frecventare. Povestitorul se `nf\]i[eaz\ mai degrab\ ca un delator al deprav\rii, ca viitor autor de romane
de moravuri. ~ntr-o asemenea aspectare, indeterminarea
titlului, care nu precizeaz\ num\rul Crailor, creeaz\ o
enigm\ `n plus. Ei pot fi patru, trei [i chiar numai doi,
dup\ treptele pe care `i a[ez\m. ~n nici unul din cazuri nu
gre[im, ceea ce nu `nseamn\, fire[te, c\ toate sunt exacte!
~ntr-un scenariu verosimil am avea `n vedere o ordine de
tip feudal, `n care Pantazi [i Pa[adia ar fi Comi]i, pe când
Povestitorul doar Cavaler, iar Pirgu Conetabil – mânuitor
de argin]i. Cu toate c\ admonestat la tot pasul `n nara]iune,
deci cu cuvintele Povestitorului, Pirgu se afl\ `n realitate
pe o treapt\ mai sus decât acesta. El are, mai `ntâi, o
ascenden]\ cunoscut\, nu faimoas\, dar una care, totu[i,
`ntr-un moment al ac]iunii, `i va aduce o mo[tenire –
privilegiu nobiliar, `ntr-o anumit\ mentalitate [i anume
aceea care nu desparte aristocra]ia de sursele ei de venituri.
E de remarcat astfel c\ pe când Pantazi, de[i incognito, [i
deci frustrat de numele s\u autentic, `[i etaleaz\ cu
voluptate originea [i `[i paradeaz\ neamurile, din rândurile
c\rora nu lipse[te c\m\tarul, c\ pe când Pa[adia [i le trece
`n revist\ pe ale sale, bune-rele cum sunt, ba pân\ [i Pirgu
se refer\ la paternelul Sumbasacu, fie [i deplângându-i
longevitatea, Povestitorul nu sufl\ o vorb\ despre ai s\i,
foarte neutrala scrisoare care `i sose[te, `n primele
momente ale nara]iunii, dovedind doar c\ avea un tat\,
[i anume [tiutor de carte, alfabet! Când, `ns\, `n casa Arnotenilor, mincinosul, intrigantul Pirgu `l trece pe Povestitor
drept nepot al lui Pa[adia, cel vizat nu restabile[te adev\rul,
ci se folose[te de alibi. Povestitorul tinde s\ devin\ fecior
de boier prin adop]iune. De unde `mprejurarea de a descoperi `n Pantazi un alter-ego, un fel sui-generis de `nrudire,
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de unde aerul patern cu care `i vorbe[te Pa[adia, atunci când
`i repro[eaz\ raporturile cu Pirgu.
O scar\ ierarhic\ a Crailor dep\[e[te `ns\ proiectul
c\r]ii, unde tov\r\[ia la chefuri instaureaz\ o anumit\
egalitate – cea convivial\ – [i unde comunicarea `ntre
personaje nu este st\vilit\ de vreo restric]ie social\. Deci
nici constituirea celor patru personaje `n dou\ perechi,
instructiv\, edificatoare chiar, nu intr\ `n inten]iile autorului, atât cât s-ar l\sa citite `n opera sa. ~ntr-o asemenea
a[ezare, Pirgu `l sluje[te pe Pa[adia, alimentându-i desfrâul,
`n n\dejdea c\p\tuirii, dar [i din temperament, c\ci e o
unealt\ a dezalc\tuirii [i nu poate tr\i f\r\ s\ provoace
suferin]\. Are un contract tacit cu protectorul s\u, `n
virtutea c\ruia nu-l deconspir\, a[a `ncât Povestitorul trebuie
s\ recurg\ la mai multe izvoare pentru a afla despre Pa[adia
ceea ce acesta nu-i m\rturise[te. La rândul s\u, Povestitorul
`l asist\ pe Pantazi, este chiar Ucenicul acestuia `n privin]a
unui mod de trai prin mijlocirea artei, adic\ `nconjurat de
ceea ce via]a ofer\ mai frumos [i mai `mb\ls\mat. Pantazi,
ca mul]i oameni retra[i, are nevoie de un stimulent, de un
auditoriu, prin mijlocirea c\ruia s\-[i risipeasc\ n\p\ditoarea
melancolie a unui ins c\ruia via]a i-a oferit totul, afar\ de
dragoste. Pare a se `n]elege c\, `ntrucât `l prive[te, Povestitorul ar prefera partea lui Pantazi, chiar cu restric]ia
existen]ial\ numit\. Ucenicul petrece zile `ntregi `n apartamentul luxos, plin de flori [i bine `nc\lzit `n care locuie[te
Pantazi, `ntr-o ambian]\ foarte deosebit\ de a unei c\m\ru]e modeste, `n care po[ta[ul putea da buzna. Povestitorul
face [i el servicii lui Pantazi, dup\ mintea sa: `l determin\
s\ cear\ mâna Ilinchii Arnoteanu [i, `n numele patronului,
`i face fetei o discret\ propunere pe care aceasta o accept\
f\r\ s\ stea pe gânduri, `ntr-atât e de atr\g\toare sub aspect
material. Desigur, datele proveneau de la surs\...

