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III. TRADIŢIONALISMUL
Tradiţionalismul este un curent cultural care preţuieşte, apără şi promovează tradiţia, percepută ca o
însumare a valorilor arhaice, tradiţionale ale spiritualităţii şi expuse pericolului degradării şi eroziunii. O
încercare importantă de conservare a valorilor tradiţiei româneşti se regăseşte în activitatea poporanismului şi
sămănătorismului, care s-au manifestat pregnant în primele două decenii ale secolului al XX-lea şi a căror
reacţie a avut şi un aspect negativ, deoarece adepţii acestor curente au respins cu fermitate orice tendinţă de
modernizare a literaturii naţionale.
În perioada interbelică, direcţia tradiţionalistă s-a regăsit, la nivel ideatic, în programul promovat, în
principal, de reviste cu orientări politice distincte:
- „Gândirea", revistă apărută la Cluj în 1921, s-a situat de la început pe o linie tradiţională, propunându-şi
să apere "românismul", adică ceea ce e specific „sufletului naţional". Ceea ce aduce nou ideologia gândiriştilor
este promovarea în operele literare a credinţei religioase ortodoxe, care ar fi elementul esenţial de structură a
sufletului ţărănesc. Opera cu adevărat românească trebuia să exprime în modul cel mai înalt specificul naţional
– „ethosul" - prin promovarea şi ilustrarea ideii de religiozitate, căutând să surprindă particularităţile sufletului
naţional prin valorificarea miturilor autohtone, a riturilor şi credinţelor străvechi. Dintre poeţii care au aderat
la aceste idei şi care le-au ilustrat în operele lor pot fi menţionaţi: Lucian Blaga, Ion Pillat, Vasile Voiculescu,
Nichifor Crainic.
- „Viaţa românească", revistă apărută în două serii la Iaşi, a avut în prima perioadă (1906-1916) o
orientare poporanistă, adică o simpatie exagerată pentru ţăranul obidit şi asuprit. în 1920 revista şi-a reluat
apariţia tot la Iaşi, sub conducerea lui Garabet Ibrăileanu, schimbându-şi atitudinea, deoarece după primul
război mondial ţăranii primiseră pământ şi drept de vot, de aceea în noua concepţie „va rămânea sentimentul de
simpatie şi solidaritate" faţă de ţărănime, „dar nu mila, nu vina, nu datoria". Orientarea generală a revistei va
continua să fie în spiritul unei democraţii rurale. Colectivul redacţional era alcătuit din hume de prestigiu
precum Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Ionel Teodoreanu, G. Călinescu, care au atras în paginile revistei
opere ale unor scriitori importanţi ai literaturii române: Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, Ion Pillat, Ion Barbu, Hortensia Papadat-Bengescu.
- „Sămănătorul", revistă de cultură şi literatură apărută la Bucureşti între 2 decembrie 1901 şi 27 iunie
1910, a fost condusă pe rând de Al. Vlahuţă şi G.Coşbuc (1901-1902), Nicolae Iorga (1905-1906) şi
A.C.Popovici (1909). Articolul-program intitulat „Primele vorbe" reactualizează direcţiile „Daciei literare"
(1840) şi cheamă scriitorii „în jurul aceluiaşi stindard pentru binele şi înălţarea neamului românesc".
Sămănătoriştii se opuneau influenţelor străine, considerate primejdioase pentru cultura naţională, Coşbuc
susţinând ideea necesităţii unui ideal, a unei literaturi care să lumineze poporul. Nicolae Iorga promovează
concepţia intrării în universalitate prin naţionalism, integrând esteticul în etnic. Cei mai reprezentativi poeţi au
fost G.Coşbuc, Al.Vlahuţă şi Şt.O.Iosif.
Trăsăturile tradiţionalismului:
- întoarcerea la originile literaturii;
- ideea că mediul citadin este periculos pentru puritatea sufletelor;
- promovează problematica ţăranului;
- pune accent pe etic, etnic, social;
- cultivă universul patriarhal al satului;
- proză realistă de reconstituire socială;
- istoria şi folclorul sunt principalele izvoare de inspiraţie, dar într-un mod exaltat;
- ilustrarea specificului naţional, în spirit exagerat.
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VASILE VOICULESCU
ÎN GRĂDINA GHETSEMANI
- Analiză literară –
„Isus lupta cu soarta şi nu primea paharul ...
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.
O mână nendurată, ţinând grozava cupă,
Se cobora-mbiindu-1 şi i-o ducea la gură...
Şi-o sete uriaşă sta sufletul să-i rupă...
Dar nu voia-s-atingă infama băutură.
în apa ei verzuie jucau sterlici de miere
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă...
Dar fălcile-ncleştându-şi cu ultima putere
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă!
Deasupra fără tihnă se frământau măslinii,
Păreau că vor să fugă din loc, să nu-1 mai vadă...
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
Şi uliii de seară dau roate după pradă."
Poezia În Grădina Ghetsemani face parte din volumul Pârgă din 1921, primul volum semnificativ
pentru opera lui Vasile Voiculescu.
Geneza poemului: Punctul de plecare al poeziei În Grădina Ghetsemani îl constituie „Evanghelia
Sfântului Luca", scena biblică ilustrată fiind „cina cea de taină", motivul rugăciunii lui Isus în grădina de la
poalele muntelui măslinilor înălţată lui Dumnezeu pentru a fi izbăvit: „Şi când a sosit în acest loc, le-a zis
„Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită". Şi el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră şi îngenunchind Se
ruga, zicând „Părinte, de voieşti treacă de la Mine acest pahar ... Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă!" Iar un
înger din cer s-a arătat Lui şi-1 întărea. Iar El, fiind în chin de moarte mai stăruitor se rugă. Şi sudoarea Lui s-a
făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ. Şi ridicându-Se din rugăciune, a venit la ucenicii Lui şi i-a
aflat adormiţi de întristare." (Luca 22,40-46).
Motivul biblic devine la Voiculescu un suport metafizic al neliniştii omului în aspiraţia lui spre Dumnezeu.
Rugăciunea lui Isus are loc în Grădina Ghetsemani, înainte de arestarea lui de către escorta înarmată,
condusă de Iuda, care îl trădează sărutându-1, fiind apoi înspăimântat de apropierea martiriului şi a patimilor
predestinate Fiului de Tatăl Ceresc, pentru a ispăşi omenirea de păcate.
Structură şi semnificaţii
Poezia este structurată în patru catrene, organizate în jurul elementelor ce ţin de natura duală a lui Isus,
de om şi de fiul lui Dumnezeu, integrându-se în formula lirismului obiectiv.
Strofa întâi. Primele două versuri ale poeziei sintetizează dramatismul interior al lui Isus, care „lupta cu
soarta şi nu primea paharul", fiind conştient de menirea ce-i fusese hărăzită, aceea de a lua asupra sa păcatele
omenirii, metaforizate aici prin „pahar", pe care trebuia să le izbăvească prin suferinţă. Versul al treilea
ilustrează natura duală a lui Isus, opoziţia uman-divin, imaginile vizuale „sudori de sânge" exprimând
omenescul, iar „chipu-i alb ca varul" sugerând puritatea, divinul. Latura umană domină în această primă strofă,
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suferinţa lui Isus fiind exprimată prin „căzut pe brânci în iarbă", care capătă dimensiuni cosmice prin tragismul
ei, „stârnea în slăvi furtuna".
Strofa a doua debutează cu porunca divină, „o mână ne-ndurată", dată Fiului pentru a prelua asupra lui
păcatele omenirii, exprimate prin metafora „grozava cupă". Setea „uriaşă" sugerează dorinţa lui Isus de a se
sacrifica prin pătimire, de a-şi împlini destinul, deşi „nu voia s-atingă infama băutură", din cauza slăbiciunii
umane pentru chinurile pe care urma să le îndure pentru izbăvirea omenirii.
În strofa a treia, metaforele „apa ei verzuie" şi „veninul groaznic" sugerează chinurile pe care Isus le va
îndura pentru „mierea" şi „dulceaţa" ce semnifică izbăvirea omenirii prin jertfa divină, fericirea ce urmează să
vină. Veninul este o metaforă pentru conţinutul cupei pline de păcate, dar şi pentru chinurile pe care urma să le
îndure Isus. Teama de moarte îl face pe Isus să se împotrivească „cu ultima putere", uitând că numai aşa va
putea să salveze omenirea, căpătând în schimb viaţă veşnică, "uitase de viaţă!".
Strofa a patra. Suferinţele lui Isus sunt apocaliptice, personificarea măslinilor, „se frământau măslinii"
oferă o imagine terifiantă a întregului univers: „Păreau că vor să fugă din loc, să nu-1 mai vadă.../ Treceau bătăi
de aripi prin vraiştea grădinii". Ultimul vers al poeziei anticipează chinurile lui Isus, în urma trădării lui Iuda,
martiriul şi moartea Fiului, care izbăveşte astfel omenirea de păcate şi lumea de toate relele care se
manifestaseră pe pământ.
Limbajul artistic este de un mare efect plastic, metaforele având profunde semnificaţii ideatice şi
biblice: „paharul", „grozava cupă", „infama băutură", „apa verzuie", „veninul groaznic" sugerează chinurile şi
suferinţele lui Isus pentru izbăvirea omenirii, iar „sterlici de miere" şi „dulceaţă" sugerează fericirea ce va
pogorî asupra omenirii după mântuirea ei de păcate. Epitetele potenţează chinul lui Isus, „apa verzuie",
„veninul groaznic", „infama băutură", iar personificarea măslinilor, care „se frământau" şi voiau „să fugă",
înspăimântaţi de suferinţele pe care urma să le îndure Isus, oferă dimensiuni cosmice zbuciumului divin.
Isus Hristos a fost Mântuitorul omenirii, pe care a izbăvit-o de păcate şi a plătit cu chinuri fizice şi
morale binele suprem făcut numai din dragostea pentru oameni şi pentru mântuirea lor.

4

IV. NEOMODERNISMUL
Neomodernismul poetic sau Generaţia '60 (1960-1980) a însemnat o revigorare a poeziei, o revenire a
discursului liric interbelic, la formulele de expresie metaforice, la imaginile artistice, la reflecţii filozofice. Poeţii
acestei perioade se întorc, după perioada întunecată a realismului socialist, la metafore subtile, la ironie, Ia
marile teme filozofice ale poeziei interbelice, la mit şi intelectualism.
Poeţii tineri ai vremii au înnoit poezia şi au înălţat-o pe culmi neatinse: Nichita Stănescu, Marin Sorescu,
Ana Blandiana, Ion Alexandru. Acestora li s-au alăturat poeţii maturi, cu opera cenzurată de factorii politici ai
vremii: Emil Botta, Ştefan Augustin Doinaş, Geo Dumitrescu.

NICHITA STĂNESCU
Descendenţa spirituală a lui Nichita Stănescu (1933 - 1983) vine, fără îndoială, din lirismul lui Mihai
Eminescu, căruia îi şi dedică poezia sa de debut, „O călărire în zori", din poetica filosofică a lui Lucian Blaga,
din ermetismul lui Ion Barbu, fiind, asemenea lui Arghezi, un inovator al Cuvântului. Eugen Simion defineşte
opera Iui Nichita Stănescu ca fiind „Poezia poeziei. Criza de identitate. Un poet al transcendenţei", concepţie
sugerată încă din titlul studiului; care face parte din lucrarea Scriitori români de azi, în care criticul sesizează
originalitatea artistică a poetului.
Privitor la concepţia sa, literară Nichita afirma într-un eseu de tinereţe: „clasicul vede idei, romanticul
sentimente, modernul vede deodată ideile şi sentimentele, dar le vede cu cuvintele". Pentru Nichita, Cuvântul
are materialitate, fiind „preumblare prin şinele lucrurilor", iar Poezia e definită ca „aventura cuvântului", aşadar
Poezia este comunicarea Sinelui cu Sine, prin cuvânt. Lumea, ca atare, nu există în afara cuvântului, ci se naşte
o dată cu revelarea eului, a cunoaşterii de sine.
Particularităţi ale poeziei neomoderniste cultivate în lirica lui Nichita Stănescu:
- poezia contrariază permanent aşteptările cititorului;
- o poetică a existenţei şi a cunoaşterii;
- lupta sinelui cu şinele;
- confruntarea dintre creator şi gânditor;
- redefinirea poeticului;
- lupta cu verbul (necuvintele);
- cunoaşterea deplină numai prin poezie, ca gest de participare la creaţie;
- intelectualismul;
- reinterpretarea miturilor;
- reflecţia filozofică, abordarea marilor teme ale liricii;
- ironia, spiritul ludic;
- reprezentarea abstracţiilor în formă concretă are ca efect plăsmuirea unui univers poetic original, cu un
imaginar propriu, inedit;
- transferul dintre concret şi abstract funcţionează bivalent, punând în discuţie relaţia dintre conştiinţă şi
existenţă;
- ambiguitatea limbajului împinsă până la aparenţa de nonsens, de absurd; răsturnarea firescului;
- ermetismul expresiei;
- subtilitatea metaforei;
- insolitul imaginilor artistice.
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LEOAICĂ TÂNĂRĂ, IUBIREA
- Analiză literară "Leoaică tânără, iubirea
mi-a sărit în faţă.
Mă pândise-n încordare
mai demult.
Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,
m-a muşcat, leoaica, azi de faţă.
Şi deodată-n jurul meu, natura
se făcu un cerc, de-a-dura,
când mai larg, când mai aproape,
ca o strângere de ape.
Şi privirea-n sus ţâşni,
curcubeu tăiat în două,
şi auzul o-ntâlni
tocmai lângă ciocârlii.
Mi-am dus mâna la sprânceană,
la tâmplă şi la bărbie,
dar mâna nu le mai ştie.
Şi alunecă-n neştire
pe-un deşert în strălucire
peste care trece-alene
o leoaică arămie
cu mişcările viclene,
încă-o vreme,
şi-ncă-o vreme..."

Poezia Leoaică tânără, iubirea face parte din volumul O viziune a sentimentelor din 1964, în care
Nichita Stănescu (1933 -1983), prin cuvântul poetic esenţial, vizualizează iubirea ca sentiment, ca stare extatică
a eului poetic, reflectând lirismul subiectiv.
Este considerată o capodoperă a liricii erotice româneşti, individualizându-se prin transparenţa
imaginilor şi proiecţia cosmică, prin originalitatea metaforelor şi simetria compoziţiei.
Tema o constituie consecinţele pe care iubirea, năvălind ca un animal de pradă în spaţiul sensibilităţii
poetice, le are asupra raportului eului poetic cu lumea exterioară şi cu şinele totodată.
Poezia Leoaică tânără, iubirea este o confesiune lirică a lui Nichita Stănescu, o artă poetică erotică, în
care eul liric este puternic marcat de intensitatea şi forţa celui mai uman sentiment, iubirea.
Titlul este exprimat printr-o metaforă în care transparenţa imaginii sugerează extazul poetic la apariţia
neaşteptată a iubirii, văzute sub forma unui animal de pradă agresiv, "leoaica tânără", explicitată chiar de poet
prin apoziţia „iubirea".
Structură, compoziţie, limbaj poetic
Poezia este structurată chiar de către Nichita în trei secvenţe lirice, corespunzătoare celor trei strofe.
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Prima strofă exprimă vizualizarea sentimentului de iubire, sub forma unei tinere leoaice agresive, care îi
sare „în faţă" eului liric, având efecte devoratoare asupra identităţii sinelui, înfigându-şi „colţii albi [...] în faţă"
şi muşcându-1 „de faţă". Pronumele la persoana I, „mi", „mă", „mi", „m", potenţează confesiunea eului poetic
în sensul că el era conştient de eventualitatea ivirii sentimentului de dragoste, care-l „pândise-n încordare/ mai
demult", dar nu se aştepta ca acesta să fie atât de puternic, să aibă atâta forţă devastatoare „mi-a sărit în faţă",
„mi i-a înfipt în faţă", „m-a muşcat [...] de faţă".
Strofa a doua accentuează efectul psihologic al acestei neaşteptate întâlniri cu un sentiment nou,
necunoscut - iubirea, care degajă asupra sensibilităţii eului poetic o energie omnipotentă, extinsă asupra
întregului univers: „Şi deodată-n jurul meu, natura". Forţa agresivă şi fascinantă a iubirii reordonează lumea
după legile ei proprii, într-un joc al cercurilor concentrice, ca simbol al perfecţiunii: „se făcu un cerc de-a dura,/
când mai larg când mai aproape,/ ca o strângere de ape". Eul liric se simte în acest nou univers un adevărat
„centrum mundi", un nucleu existenţial, care poate reorganiza totul în jurul său, după alte percepţii, cu o forţă
impresionantă.
Privirea, ca şi auzul, pot fi simboluri al perspectivei sinelui, se înalţă „tocmai lângă ciocârlii", sugerând
faptul că apariţia iubirii este o manifestare superioară a bucuriei supreme, a fericirii, care este percepută cu toate
simţurile, mai ales că se spune că ciocârlia este pasărea care
zboară cel mai sus şi are un viers cu totul aparte. Eul liric este extaziat de noul sentiment neaşteptat, care-l
copleşeşte, „Şi privirea-n sus ţâşni,/ curcubeu tăiat în două", curcubeul, ca simbol al unei fericiri nesperate,
poate semnifica un fenomen rar şi fascinant, ca şi iubirea, sau poate fi un adevărat arc de triumf, de izbândă
cerească, reflectat în sufletul prea plin al eului poetic.
Strofa a treia revine la momentul iniţial, „leoaica arămie/ cu mişcările viclene" fiind metafora iubirii
agresive, insinuante, devoratoare pentru eul liric. Şinele poetic îşi pierde concreteţea şi contururile sub puterea
devastatoare a iubirii, simţurile se estompează: „Mi-am dus mâna la sprânceană,/ la tâmplă şi la bărbie,/ dar
mâna nu le mai ştie", poetul nu se mai recunoaşte, simţindu-se confuz şi bulversat de „atacul" surprinzător al
unui sentiment extrem de puternic. Eul liric identifică sentimentul, nu mai este o „leoaică tânără" oarecare, ci
„arămie", ştie că iubirea este perfidă, are „mişcările viclene", dar fericirea trăită acum vine după o perioadă
ternă a vieţii, „un deşert", care capătă brusc „strălucire". Iubirea, ca formă a spiritului, învinge timpul, dând
energie şi profunzime vieţii „înc-o vreme,/şi-ncă-o vreme...". Sau poate, temător, eul liric este nesigur, nu poate
şti cât timp iubirea îl va ferici.
Poezia este o romanţă cantabilă a iubirii, sentiment materializat, vizualizat de Nichita Stănescu, stare
sufletească ce capătă puteri demiurgice asupra „sensibilităţii eului poetic, înălţându-1 în centrul lumii care, la
rândul ei, se reordonează sub forţa miraculoasă a celui mai uman sentiment.
Imaginile poetice se individualizează prin transparenţă, dinamism şi sugestie semnificativă pentru
„obiectul" iubire, întreaga poezie concentrându-se într-o unică metaforă.
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GENUL DRAMATIC
TRĂSĂTURI
- ca denumire termenul provine de la cuvântul “drama“ care înseamnă acţiune;
- prin definiţie opera dramatică este scrisă cu un scop precis: de a fi pusă în scenă;
- întâmplările nu sunt relatate, ci ele se desfăşoară în faţa cititorului;
- modul de expunere specific este dialogul, prin care personajele comunică idei, sentimente, concepţii;
- naraţiunea şi descrierea au un rol secundar, ele apărând în indicaţiile scenice sau fiind legate de vorbirea
directă a personajelor;
- apar indicaţiile scenice care aduc precizări legate de loc, timp, atmosferă sau stări sufleteşti;
- structural operele dramatice sunt împărţite în acte şi scene: actele reprezintă diviziuni care structurează
subiectul, reprezentând o etapă a desfăşurării acţiunii;
- scenele sunt subdiviziuni ce marchează intrările şi ieşirile personajelor din scenă;
- identificăm în opera dramatică un conflict deosebit de puternic şi dinamic; adesea conflictului principal i se
subordonează o seriede conflicte secundare; de asemenea putem vorbi despre un conflict exterior, dar şi de unul
interior;
- specii literare ale genului dramatic sunt: comedia, drama, tragic-comedia, vodevilul, melodrama, tragedia.
Comedia (fr. comédia; lat. comoedia; gr. Komoida, „cântec de sărbătoare”) este o specie a genului
dramatic, în proză sau în versuri cu acţiune şi deznodământ vesel şi care satirizează realităţi sociale, slăbiciuni
general – umane sau prezintă situaţii hazlii.
„Prin conţinut şi prin modul de rezolvare a conflictului, comedia se subordonează comicului, care este o
categorie estetică fundamentală, care denumeşte una dintre atitudinile esenţiale în faţa vieţii şi a artei, avându-şi
sursa în dezvoltarea unui contrast sancţionat printr-o gamă larga de reacţii morale, de la compasiune la dispreţ,
provocând o participare afectivă specifică, de la zâmbet la râsul cu hohote.” (Dicţionar de termeni literari)
În antichitate, specia era definită prin contrast cu tragedia, insistându-se asupra caracterului obişnuit al
faptelor şi al oamenilor prezentaţi, spre deosebire de evenimentele pline de măreţie şi de caracterul nobil – din
punct de vedere social şi moral – al personajelor tragice.
În viziunea lui Aristotel, comedia este „imitaţia unor oameni neciopliţi, nu însă o imitaţie a totalităţii
aspectelor oferite de o natură inferioară, ci a celor care fac din ridicol o parte a urâtului. Ridicolul poate fi
definit ca un cusur şi o urâţenie de un anumit fel, ce nu aduce durere, nici vătămare; aşa cum masca actorilor
comici este urâtă şi frământată, dar nu până la suferinţă.”
Cu o bogată ilustrare în cultura universală, fapt ce întăreşte spusele lui François Rabelais, potrivit căreia
„râsul este propriu omului”, comedia şi-a inventat numeroase subspecii: de situaţii, de moravuri, de caracter, de
intrigă, de salon, ori bulevardieră (vodevilul), cea eroică sau tragică, dar şi cea grotescă, satirică ori amară;
aşadar o categorie estetică la fel de diversă ca viaţa însăşi. Râsul este arma imbatabilă a spiritului omenesc
împotriva ridicolului, a derizoriului, a grotescului, a absurdului din sfera socială, îndeosebi. Prin umor, ironie,
sarcasm, după împrejurări, comedia biciuieşte vicii şi moravuri, urmărind corijarea sau extirparea lor.
Drama este o specie a genului dramatic, caracterizată prin ilustrarea vieţii reale prin intermediul unui
conflict complex şi puternic al personajelor, cu întâmplări şi situaţii tragice, în care eroii au un destin nefericit.
Dramele acoperă o mare varietate tematică: socială, istorică, mitologică, psihologică etc. Drama are tendinţa de
a reflecta întreaga complexitate a vieţii reale, fiind o specie supusă convenţiilor, altfel decât tragedia, folosind
atât personajele individualizate, cât şi personaje tipice, din care de altfel a evoluat. Drama apelează la un limbaj
solemn, ce alternează cu cel familiar, dar poate să recurgă şi la resurse lexicale comice. Componenta esenţială a
acestei specii literare rămâne însă conflictul prin care se conturează personalitatea eroilor dramatici.
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COMEDIA
I. L. Caragiale - O scrisoare pierdută
Punctul cel mai înalt al dramaturgiei lui Caragiale, O scrisoare pierdută, este în acelaşi timp cea mai
valoroasă comedie din literatura română. Satiră a moravurilor politice şi familiale din ultimele decenii ale
secolului trecut, comedia aduce în scenă evenimentele legate de fixare candidatului guvernamental în capitala
unui judeţ de munte.
În O scrisoare pierdută partizanii a două fracţiuni de grupări guvernamentale aparţinând claselor
posedante se duşmănesc, se luptă şi se împacă. Ridicolul lor este subliniat şi mai mult prin inconsecvenţa dintre
intransigenţa lor iniţiată şi compromisul final la care ajung.
Acţiunea se petrece în anul 1883, într-un oraş de provincie, capitală a unui judeţ de munte. Suntem în
preajma alegerilor pentru revizuirea constituţiei. Lupta se dă între guvernamentali şi independenţi din o poziţie.
Candidaţii la deputat ai celor două organizaţii locale sunt, Farfuridi şi Nae Caţavencu. Caţavencu, vechi
politician, ştie că succesul este condiţionat de sprijinul organizaţiei guvernamentale şi, spre a şi-l asigura, ajutat
de împrejurări, foloseşte şantajul. Descoperind la Cetăţeanul turmentat o scrisoare de amor trimisă de prefectul
Ştefan Tipătescu soţiei lui Trahanache, Zoe, şi-o însuș eşte pentru ca, după aceea să ameninţă cu publicarea ei
în Răcnetul Carpaţilor, în cazul cînd nu va fi susţinut. Asupra lui se exercită presiuni, este arestat şi bătut,
percheziţionat coriporal şi la domiciliu, i se propun funcţii importante în judeţ, şi moşii, dar Caţavencu rămâne
intrasigent în opţiunea sa. Când se pare că adversarul Caţavencu va obţine voturile organizaţiei guvernamentale,
încurcătura se dezleagă în mod neprevăzut: candidatul oficial, desemnat de centru, este Agamemnon
Dandanache, iar Caţavencu nu-şi poate pune în aplicare şantajul plănuit. Prins cu o poliţă falsificată şi lipsit de
scrisoarea compromitătoare pentru Zoe şi Tipătescu, scrisoare pe care o pierduse în timpul unei întruniri
electorale, este nevoit să conducă manifestaţia în cinstea noului ales.
Folosind metoda realismului critic, I. L. Caragiale a intreprins în comedia O scrisoare pierdută o vastă
acţiune de demascare, dezvăluind cu o maiestrie excepţioanlă trăsăturile caracteristice vieţii noastre publice sub
regimul burgheziei şi moşieriunii. Constituţia şi legile erau călcate în picioare cu dezinvoltura, ori de cîte ori
interesele conducătorilor o cereau. În constituţia burgheză erau înscrise inviolabilitatea domiciliului, libertatea
cuvîntului, a persoanei, a întrunirilor, a presei, secretul corespondenţei, exprimarea liberă a votului. Dar cine
ţine seamă de prevederiile constituţionale? Prefectul Şetafan Tipătescu taie şi spînzură, după bunul său plac.
Funcţionarii, unelte docile în mâinile guvernanţilor, execută, umili şi servili, toate ordinele, chiar dacă ele sunt
ilegale. Poliţaiul Pristanda repetă aprobator tot ce-i spune prefectul, ticul său verbal (curat) indicând pe omul
lipisit de personalitate, în acord totdeauna cu superiorul.
Scriitorul obeservă că între partidele şi grupările reprezentînd interesele moşieriunii şi burgheziei nu
există deosebiri principale. Între ele nu este un conflict adânc ideologic, ci numai o ceartă zgomotoasă pentru
putere. Nae Caţavencu, şeful opoziţiei, cere să fie sprijinit de guvernamentali, iar acestia sunt gata, la un
moment dat, să-l accepte. În orice caz, el, opozantul, e în fruntea manifestaţiei organizate de tabăra adversă,
aflată atunci la putere.
Lucrarea este o comedie în 4 acte şi evocă viaţa publică şi de familie de la sfârşitul secolului trecut.
Tema ei este demascarea prostiei umane şi a imoralităţii publice şi private, înscriindu-se între comediile de
moravuri şi caracter.
Piesa este remarcabilă, în primul rând, prin arta compoziţiei. Tehnica este cea a amplificării treptate a
conflictului. Scriitorul creează un conflict fundamental (pierderea scrisorii), care dă unitate operei; dar şi altele
secundare (cuplul Farfuridi-Brnzovenescu se tem că nu sunt consideraţi membri marcanţi ai partidului lor;
apariţia lui Dandanache)
Complicaţiile se amplifică din ce în ce mai mult, ca urmare a repetiţiei, evoluţiei inverse şi interferenţei
diverselor serii de personaje aflate în conflict. (tehnica bulgărelui de zăpadă)
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Caragiale însa, este şi cel mai mare creator de caractere din literatura română, personajele lui fiind
realizate într-o viziune clasica. Ca urmare, ele se încadrează într-o tipologie comică, avînd o dominantă de
caracter; aceasta nu presupune o lipsa de interes pentru omul social, pentru culoarea localî sau pentru
particularităţile psihice sau de limbaj.
Autorul alege ca modalităţi de caracterizare pe cele specifice genului dramatic: prin acţiuni, limbaj,
onomastica şi prin intermediul celorlalte personaje.
Având convingerea că oamenii sunt turnaţi după calapoade diferite, dramaturgul îşi înzestrează eroii cu
trăsături distincte. Astfel, Zaharia Trahanache este un vanitos înşelat, un înrăit de o viclenie rudimentară
(pregăteşte abil un contraşantaj, dezarmându-l pe Caţavencu). Posedând o gândire plată, este capabil să se
entuziasmeze de o expresie de genul „într-o sotietate fără moral şi fără prinţipuri, care vasăzică ca nu le are”.
Temperamentul său domol, într-un fel, şi el expresie a şireteniei, este sugerat de ticul verbal „ai puţintică
răbdare”, dar şi de numele care creeaza impresia de zahariseală, de capacitate de a se modela uşor (“trahanaua”
este o cocă moale). Este încadrat în seria încornoratului simpatic, deoarece refuză să creadă în autenticitatea
scrisorii de amor.
Ştefan Tipătescu, este tipul junelui-prim, fixat într-un triunghi conjugal banal şi tihnit, bănuit de toţi. El
administrează judeţul ca pe propria moşie având o mentalitate de stăpân medieval: e orgolios, abuziv, încalcă
legea şi admite micile matrapazlâcuri ale lui Pristanda, pentru că acesta îi foloseşte. Însă, de fapt, este ţinut din
scurt de o femeie voluntară şi se multumeşte cu tihna burgheză pe care i-o asigură Zoe: “muşia-i moşie,
foncţia-foncţie, coana Joiţica-coana Joiţica: trai neneo, cu banii lui Trahanache” (tip=june prim, abil, rafinat).
Zoe Trahanache este cea mai distinsă între femeile teatrului lui Caragiale, reprezentând tipul cochetei,
adulterinei, ambiţioasei, voluntarei. Ea încheie triunghiul conjugal prin care Caragiale dezvăluie imoralitatea
vremii. Speriată de şantaj şi pentru a păstra aparenţele Zoe face uz de lacrimi, leşinuri şi alte arme din arsenalul
lamentaţiei feminine. Pendulând între soţ şi amant, conduce din umbră toate sforile politicii din judeţ. Învins,
Caţavencu e consolat de d-na Trahanache cu perspectiva “altei camere”; comportamentul natural, fără ranchiună
este explicaţia puterii de seducţie pe care o exercită asupra tuturor celor din jur.
Nae Caţavencu este un arivist, care umblă cu “machiavelacuri” şi este conştient de acest lucru pentru că
citează deseori propoziţia lui Machiavelli “scopul scuză mijloacele”, pe care însă o atribuie “nemuritorului
Gambetta”. Motivaţia acţiunilor lui porneşte de la dorinţa anulării decalajului dintre condiţia sa politică umilă şi
convingerea că le e superior celorlalţi. Demagog, parvenit, şantajist grosolan, şi totusi ambiţios, dar fără
tenacitate, are o evoluţie inversă faţă de momentul iniţial. Pierzând scrisoarea se resemnează rapid, se gudură pe
lângă Zoe şi se supune imediat, intuind că şansa de câştig rămâne tot femeia. (Caţavencu  caţaveică = haină
cu două feţe  ipocrizie).
Farfuridi intra în aceeaşi categorie a demagogului, dar este însă un prost de o teribilă fudulie. Părerea
despre sine este superlativă, şi şi-o mărturiseşte admirându-se în ipostazele sale civice (“Eu am, n-am
să-ntâlnesc pe cineva, la zece fix maâă duc în târg”) şi ideologice (“trădare să fie, dar s-o ştim şi noi”).
Insuficienţa intelectuală a personajului, obtuzitatea minţii se relevă prin totala confuzie semantică şi gramaticalî
a discursurilor, delicioase mostre ale umorului absurd.
Împreuna cu Brânzovenescu, Farfuridi alcătuieşte un cuplu comic, o pereche contrastantă.
Temperamentului coleric al celui din urmă i se opune firea domoală, precaută a lui Brânzovenescu. Ambii
trăiesc cu spaima de trădare, vor să anunţe centrul de cele ce se petrec în judeţ, dar se tem să nu li se
“recunoască slova la telegraf”. Numele lor, cu rezonanţe culinare, sunt derivate subtil cu sufixe onomastice
greceşti sau româneşti.
Agamemnon Dandanache este un ticălos demagog, întruchipare a răului cel mai rău: „mai prost decât
Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu” (după mărturisirea autorului). Şantajul este pentru el o formă de
diplomaţie. Agamiţă e un stupid peltic, lovit de amnezie, mândru însă de familia sa de la “patruzsopt”. Portretul
său e caricatural-grotesc, stârnind deopotrivă râsul şi dezaprobarea, prin contrastul izbitor cu numele pe care îl
poartă.
Cetăţeanul turmentat este un tip realmente simpatic, dar nu inocent pentru că înainte de a aduce
scrisoarea “andrisantului”, o citeşte mai întâi sub felinar. Stăruinţa lui în acţiune este de fapt un tic profesional
al unui fost poştaş. Devenit “apropitar”, cetăţeanul are acum drept de vot, iar veşnica sa enigma este: “eu cu
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cine votez ?”. Prin replica lui: “…apoi, dacă-i pe poftă, eu nu poftesc pe nimeni…” se descoperea mecanismul
găunos al campaniei electorale.
Ghiţă Pristanda este tipul poliţaiului slugarnic, marioneta în măna puternicilor zilei, cu o etică modelată
după interes. Se dedă la mărunte afaceri, dupa o deviză practică: “dacă nu curge, pică”, ori îndemnat de soţie:
“Ghiţă, Ghiţă, pupă-l în bot şi-l papă tot, ca sătulul nu crede la ăl flămând”. Încalcă legea din ordinul
superiorilor săi, şi e gata să-şi ofere serviciile celui mai puternic. Personajul este admirabil caracterizat verbal:
foloseşte frecvent termeni populari (mai ales regionalisme), deformează neologismele (“bampir”, “famelie”,
“catrindală”, “renumeraţie”), şi încalcă fără complexe regulile gramaticale. Ticul sau verbal: “curat” produce
asociaţii comice (“curat murdar”). Numele personajului, luat de la un joc moldovenesc în care se bate pasul
într-o parte şi alta, fără să se pornească niciunde, este de o mare putere de sugestie, potrivindu-se cu şiretenia
primitivă a lui Pristanda.
Autorul “Scrisorii pierdute” pune în slujba satirei toată gama comicului: ironia, zeflemeaua, batjocura,
invectiva, grotescul.
Există, în primul rând, un comic al situaţiilor, rezultat din fapte neprevăzute şi din prezenţa unor grupuri
insolite (triunghiul conjugal Zoe-Trahanache-Tipătescu, cuplul Farfuridi-Brânzovenescu, diversele combinaţii
de adversari). Caragiale foloseşte scheme tipice, modalităţi cunoscute în literatura comică universală, cum ar fi:
încurcătura, confuzia, coincidenţa, echivocul, revelaţiile succesive, quiproquo-ul (substituirea de personaje),
acumularea progresivă, repetiţia, evoluţia inversă, interferenţa).
În al doilea rând, există un comic al intentiilor, care reiese din atitudinea scriitorului faţă de evenimente
şi oameni. Caragiale nu iartă trăspturile care îi fac pe oameni ridicoli, tratîndu-i cu ironie, cu umor, punându-i în
situaţii absurde sau groteşti, demontînd mecanismele sufleteşti şi reducându-i uneori la condiţia simplificată a
marionetei.
Comicul caracterelor surprinde, în comedia clasică: avarul, fanfaronul, orgoliosul, ipocritul, mincinosul,
gelosul, lăudarosul, pedantul, păcălitorul pacalit, prostul fudul. Personajul purtător al unui astfel de caracter este
rezultatul unui proces de generalizare a trăsăturilor unei categorii mai largi, devenind un exponent tipic al clasei
umane respective. Caragiale creează şi el o tipizare comică, dar eroii lui au întotdeauna elemente care îi
particularizează, astfel ca nici unul nu seamănă cu celălalt.
Comicul de limbaj este cu totul admirabil prin capacitatea cu totul ieşiză din comun a dramaturgului de a
reţine cele mai fine nuanţe ale limbii vorbite. Râsul în acest caz este stârnit de:
a) prezenţa numeroaselor greşeli de vocabular. Cuvintele (mai ales neologismele) sunt deformate prin
pronunţie greşită (“famelie”, “renumeraţie”, “andrisant”, “plebicist”) sau prin etimologie populară
(“scrofuloşi”, “capitalişti”-locuitori ai Capitalei), dar şi prin lipsa de proprietate a termenilor
(“liber-schimbist”  elastic în concepţii).
b) încălcarea regulilor gramaticale şi a logicii, cum ar fi: polisemia (“ne-am răcit împreuna”),
contradicţia în termeni (“după lupte seculare care au durat aproape zece ani” sau “12 trecute fix”),
asociaţii incompatibile (“Industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipseşte cu
desăvârşire”), nonsensul (“din două, daţi-mi voie, ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se
schimbe nimica…”), truismele-adevăruri evidente (“un popor care nu merge înainte stă pe loc”, sau
“o soţietate fără prinţipuri, care va să zică că nu le are”), expresii tautologice (“intrigi proaste”) sau
construcț ii prolixe (“care va să zică…cum am ziţe…în sfârşit să trăiască”).
c) repetiţia aproape obsedantă a unei specificităţi de limbaj care deplasează atenţia de la fondul
comunicării la forma ei. La multe personaje, nu mai e important ce spun, ci cum spun, ele fiind
pecetluite în propria lor vorbire, pentru că prin limbaj se verifică ceea ce se pretind şi ceea ce sunt în
fond.
d) nepotrivirea rezultată din interferenţa stilurilor. Multe personaje folosesc un registru al limbajului
(stil) în totală contradicţie cu situaţia concretă a momentului (ex. discursul lui Dandanache)
Există, în sfârşit, un comic de nume, de o savoare inimitabilă. Caragiale dovedeşte mai mult rafinament
decat înaintaşul său Alecsandri, şi alege nume care să sugereze dominanta de caracter a personajelor, originea
sau rolul lor în desfăşurarea evenimentelor.
Geniul comic al celui mai mare dramaturg român este profund original şi rezultatele lui ţin de o
combinare inimitabilă a tuturor mijloacelor.
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DRAMĂ POSTBELICĂ
MARIN SORESCU, IONA
1. Încadrare în opera scriitorului
Publicată în 1968 în revista "Luceafărul" şi subintitulată "tragedie în patru tablouri", lona face parte din
trilogia dramatică, semnificativ intitulată Setea muntelui de sare, alături de Paracliserul şi Matca. Gruparea nu
este întâmplătoare, ci are în vedere unitatea problematicii întrucât metafora din titlu sintetizează de fapt ideea
esenţială a pieselor: setea fără limite de absolut a omului.
lona a intrat în literatura înainte de a fi reprezentată pe scenă, înscriindu-se în curentul mondial al
"teatrului absurdului" şi în continuarea filonului dramaturgiei lui Becket (Aşteptându-l pe Godot).
2. Geneza operei
Piesa are la origine cunoscutul mit biblic al lui lona. Fiu al lui Amitai, lona este însărcinat în taină să
propovăduiască cuvântul Domnului în cetatea Ninive, căci fărădelegile oamenilor ajunseseră până la cer. Vrea
însă să se ascundă şi, cu ajutorul unei corabii, fuge la Tarsis, dar Dumnezeu îl pedepseşte pentru neascultare.
Trimite un vânt ceresc care răscoleşte marea şi corăbierii, pentru a potoli urgia îl aruncă pe fuga rul lona în
valuri. Un monstru marin îl înghite, din porunca divină. După trei zile şi trei nopţi petrecute în pântecele
pestelui, în rugăciuni: „Domnul a poruncit peştelui şi peştele a vărsat pe lona pe uscat".
Echivalenţele cu fabula bibilică sunt vagi şi nu pot explica întru totul sensurile pe care drama le conţine,
întrucât Marin Sorescu nu s-a gândit să facă din lona o dramă creştină. Mai mult chiar mitul este desacralizat,
golit de conţinut religios.
Autorul însusi, trebuind să-şi explice opera, rămâne în ambiguitate: „Am fost întrebat dacă burta chitului
simbolizează călătoria în cosmos sau singurătatea intrauterina. În ce măsura lona e primul şi ultimul om? Dacă
dau o accepţie freudista, mistică, politică sau cabalistică experienţei acestui personaj? Şi mai ales, ce
semnificaţie are gestul final şi dacă nu mi-e milă de umanitate? Nu pot să vă răspund nimic(...).Totul mi se
încurcă în memorie. Ştiu numai că am vrut să scriu ceva despre un om singur, nemaipomenit de singur."
3. Tema
lona este o piesă despre insatisfacţia relativului şi nevoia acută de absolut ale cărei sensuri ating relaţia
fundamentală dintre om şi univers, ca şi aspectele diverse ale căutării unei ieşiri din condiţia tragică existenţială
şi depăşirea acesteia. În acelaşi timp ea se înscrie ca o replică evidentă atât la adresa teoriilor care clamează
moartea tragediei, cât şi a celor optimiste care refuză ideea existenţei tragicului în viaţă.
Plecând de la metafora lui Nietzsche „Solitudinea m-a înghiţit ca o balena", lona este expresia strigătului
tragic al individului insingurat, care face eforturi disperate spre a-şi regăsi identitatea ("mi-aduc aminte: Iona eu
sunt, lona!, îşi spune în final personajul"), precum şi a neputinţei de a înainta pe calea libertăţii, condiţie
imanentă a asumării responsabile a destinului propriu.

Pe de altă parte, amplul monolog al lui Marin Sorescu este şi o demonstraţie a unei problematici filosofice de natură
existenţială, cu privire la raportul dintre individ şi societate, libertate şi necesitate, sens şi nonsens.
El dezvoltă, într-o reprezentare de tip telescopia, imaginea lumii ca "ierarhie de sfere" sau "serie biologică de stereotipii
"prelungită în timp şi spaţiu, căreia omul se străduieşte să-i reziste în efortul său de a-şi păstra unicitatea.
4. Structura
- "tragedie" în patru tablouri, piesa este construită ca un uriaş monolog sau dialog cu sine al omului ajuns într-o situaţielimită.
- replicile sunt, de fapt, mici poeme pe care personajul, dedublat, şi le adresează lui însuşi, dar şi lumii care acţionează
asupra lui şi asupra căreia, la rândul sau, acţionează, interogându-i sensurile.
- fiecare tablou, fiecare scenă, fiecare replică, fiecare cuvânt reprezintă o încercare de cunoaştere dincolo de realitatea
conceptelor;
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- aparţinând prin excelenta "teatrului absurdului", piesa nu are, prin definiţie, nici "final", iar oniricul depăşeşte realul.
De fapt, lona este realizată ca o mare metafora ce urmăreşte avatarurile devenirii protagonistului, experienţele sale
ontologice în trecerea de la starea de inconştienţă la starea de luciditate.

- indicaţiile scenice care precedă fiecare tablou sunt motive anticipative întrucât cititorul este avertizat asupra
conflictului de conştiinţă al lui lona:
Ex:
"lona stă în gura peştelui, nepăsător, cu năvodul aruncat peste cercurile de cretă. E întors cu spatele spre
întunecimea din fundul gurii peştelui uriaş".(tabloul I)
"Interiorul peştelui l. (...) Eventual colţurile mai întunecoase ale scenei se pot mişca ritmic «lnchide» şi
<deschide»: peştele mistuie. (...) în mijloc, lona în picioare, cu mâinile dibuind năuc". (tabloul 2)
- este utilizată tehnica ambiguităţii, proprie tearului metaforic, Iona fiind un dialog viu despre raportul dintre
conştiinţă şi eternitate. Nu contează ce se întâmplă cu lona, ci setea sa de certitudini, nevoia congenitală
(=înnăscută) de eternitate, de depăşire a învelişului efemer care intemniţează viaţa.
5. Semnificaţii
- dominantele piesei - obiectivitatea constatării;
- candoarea conştiinţei şi tristeţea resemnării;
- disperarea luptei şi aureola iluminării;
- optimismul iluziei şi dramatismul deziluziei;
- tragismul lucidităţii şi gravitatea apolinică a contopirii cu sine.
lona este pescar, adică omul aflat în faţa mării (=libertate, aspiraţie sau iluzie). Asemenea eroilor lui
S.Becket, el trăieşte într-un perpetuu orizont al aşteptării. Dar fiindcă peştele fabulos întârzie să apară, iar
ghinionul îl persecută, lona încearcă, prin joc, să-şi contrafacă destinul, ca expresie deşirată a libertatii: îşi aduce
de acasă un acvariu şi, distrîndu-se, imită gestul ancestral: vânează câte o"fâţă", pe care o aruncă apoi in
năvodul nenorocului.
În semiobscuritatea din interiorul peştelui, lona îşi dă seama că a fost înghiţit şi meditează la soarta
peştilor şi a oamenilor, celor morţi şi a celor nenăscuţi.
Treptat, pescarul descoperă că existenţa se consumă între marginile unui univers piscicol în care peştii se
înghit, inexorabil, unii pe alţii. O nelinişte de început de lume îl cuprinde şi astfel se gândeşte la lucruri
dispărute din lumea de odinioară: cărăbuşi, furnici, albine, soţie, mama ( = semne ale libertăţii nterioare).
Reflecţia lui se prelungeşte de-a lungul lanţului existenţial, culminând cu un strigăt deznădăjduit, simbol al
disperării omului care conştientizează îngrădirea: "Mai naşte-mă o data mamă. Prima viaţă nu prea mi-a ieşit,
dar poate a doua, poate a treia..."
În al patrulea tablou, lona iese din ultimul peşte, fericit, exaltat, pe o plajă nisipoasă murdară de alge şi
scoici. Dar în zare se vede orizontal o burtă de peşte, apoi alta, un şir nesfârşit de burţi "ca nişte geamuri puse
unul peste altul". lona se simte un Dumnezeu care nu mai poate învia, fiindcă problema e "dacă mai reuşeşti să
ieşi din ceva odată ce te-ai născut". Peste aceasta întindere fără devenire şi în această nesfârşită cuprindere de
peşti într-unul singur, stăpâneşte UITAREA. lona înţelege că totul e invers şi pleacă, sinucigaş prin moarte, spre
o nouă şi ipotetică lumină amintind de o halucinantă replică a lui Godot din Aşteptându-i pe Godot de S.
Becket: "Călare pe mormânt - iataă o naştere dificilă. Din fundul gropii, visitor, groparul mână forcepsul."
* metafora peştelui :semnificaţii:
- în interiorul său lona se descoperă pe sine ca ins captiv: într-un labirint în care fiinţele au dublă
identitate, de vânat şi vânător, de jucărie a destinului şi destin (peştele mare înghite pe cel mic);
- spaţiu prin excelenţă închis, în care insul e condamnat să fie un etern prizonier;
- universul limitat, închisoarea existenţială în care nu există ferestre, adică omul nu are acces la
cunoaştere si nici posibilitatea de a evada;
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- societetatea mărginită, anosta, care agresează şi depersonalizează fiinţa umană, în care omul este supus
unor legi pe care le nu le aprobă şi nu le înţelege şi în care se dă o cumplită luptă pentru existenţă ("veşnica
mistuire");
- în întunericul lumii în care trăieşte, lona afla că este "trestie gânditoare", devine conştient de rostul
său, se opune unui univers ostil şi trece de la starea de inconştienţă la demersul lucid: "Un sfert de viaţă îl
pierdem făcând legături. Tot felul de legături între idei, fluturi, între lucruri şi praf. Totul curge aşa de repede şi
noi tot mai facem legături între subiect şi predicat".
* marea - spaţiu instabil care face să alunece printre valuri orice fel de certitudine;
- spaţiu visceral, matriceal, vilonzat negativ întrucât nu este posibilă renaşterea / evadarea;
- înşelătoare, univers închis ca şi burţile peştelui, simbol al macrocosmosului care închide iremediabil
microcosmosul;
- existenţa înţesată de un şir neîntrerupt de capcane:
"Apa asta e plină de nade, tot felul de nade frumos colorate. Noi, peştii, înotam printre ele atat de
repede, încât părem gălăgioşi. Visul nostru de aur e să înghiţim una, bineînţeles, pe cea mai mare. Ne punem în
gând o fericire, o speranţă, în sfârşit ceva frumos, dar peste câteva clipe observăm miraţi ca ni s-a terminat apa."
* ceilalţi doi pescari muţi - evidenţiază lipsa de comunicare în acest univers ostil; nu funcţionează în acest
spaţiu închis niciunul dintre atributele umanului: nevoia de comunicare cu ceilalti, sentimentul solidarităţii
umane, setea de aspiraţie, cautarea identităţii de sine, nostalgia stabilităţii, dorinţa de libertate.
* scândura din mijlocul mării pe care lona visează să o instaleze - este un simbol al statorniciei în jocul neobosit
al apelor, fragil popas în calea "rătăcirii înainte", pe care să se odihnească pescăruşii;
- dorinţa de a găsi un reazem în aceasta existenţă sordidă, lipsită de idealuri.
* Semnificaţia gestului final
- unii exegeti - gestul lui lona de a-şi spinteca burta = înţelegereanevoii de a se înfrânge sau de a se
stăpâni pe sine însuşi după ce înfrânge colosul;
- alţii - îndreptând cuţitul spre sine, lona nu mimează gestul sinuciderii, el pleacă în marea călătorie a
cunoaşterii, într-o simbolică însoţire cu unica certitudine pe care a putut-o afla: Omul.
Lupta lui lona e lupta omului cu natura, cu condiţia lui exterioara: tragică e încearcarea lui de a ieşi la
lumină ,spintecând burţile succesive ale peştelui; tragică e victoria lui lona asupra peştilor. Înaintea ochilor
omului, care a silit natura să-l asculte, nu se întinde decât pustiul, plaja aridă de nisip murdar. Pentru că acest
sfârşit reprezintă abia un început, căutând să-şi cucerească libertatea el a devenit mai puţin liber ca oricând; în
lunga şi torturanta lui luptă, el şi-a uitat numele, trecutul, viaţa. Reamintitndu-şi-le, lona înţelege că trebuia să
înceapă, de fapt, cu sine:
"...drumul, el a greşit-o. Trebuia s-o ia în partea cealaltă. (Strigă) lona, lonaaa! e invers.Totul e invers."
"Gestul final al eroului nu e o sinucidere, ci o salvare. Singura salvare - care înseamnă că lupta continuă
şi după ce condiţia tragică a fost asumată. De aici, bucuria cu care lona îşi spune cele din urmă cuvinte de
încurajare, înainte de a înfrunta, înca o dată, destinul:
«Gata,lona! (Îşi spintecă burta). Răzbim noi cumva la lumină». Adevărata măreţie a lui lona este de a fi
luat cunoştinţa de sine, de forţa sa: de aici înainte, el va putea fi ucis, dar nu înfrânt" (Nicolae Manolesu)
"Sinuciderea nu este în cazul lui lona o soluţie a ieşirii din «comedia existenţei» ca pentru eroii lui
Camus."(E.Simion). Pe eroul lui M.Sorescu il preocupă, în primul rând posibilitatea ieşirii "din ceva", "odată ce
te-ai născut", credinţa că moartea nu este decât un prag simbolic, un nou capăt de drum şi nu un sfârşit" în
efortul individului de a se înstăpâni asupra necesarului şi asupra lui însuşi. Tragicul nu rezidă deci în moartea
propriu-zisă, ci în curajul confruntării destinului propriu (destinul-jucărie) cu destinul implacabil al lumii.
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