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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 tried to view beyond the realistic 
features, so that we have associated the imaginary voyage of Pantazi 
around the whole globe with the myth of Great journey
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Repere pentru un exercițiu mitanalitic
Orice text literar este purtător de simboluri şi semnificaţii pe care lec‑

torul le descoperă şi le desluşeşte după fiecare lectură şi la orice incursiune 
făcută în operă. acesta poate fi văzut ca un scenariu cu fantasme ce se 
oferă unor consumatori capabili ei înşişi să suscite fantasme. a pierde din 
vedere această împrejurare fundamentală înseamnă a uita că «lectura» nu 
e decât în primă instanţă descifrare a unui mesaj lingvistic, dar această 
etapă imediată face loc unui soi de «viziune» fantastică – ce nu e în chip 
necesar însoţită de anumite imagini determinate. Fantasmele pot fi vagi, 
imprecise, însă existenţa lor e sigură. Căci fără fantasme n‑ar exista iden‑
tificare, iar fără identificare literatura ar fi lipsită de orice impact asupra 
consumatorului ei, adică de orice eficacitate2. Lectura mediază o formă de 
cunoaştere specifică, manifestată în actul întâlnirii cu lumea şi cu sinele. 
analiza şi interpretarea – privite în latura teoretică şi aplicativă – au la bază 
disocieri, conexiuni, judecăţi, evaluări asupra textului.

Mitul este modalitatea prin care omul se înţelege pe sine, înţelegând 
totodată şi lumea în care trăieşte. Ca şi limbajul natural, mitul se întâlneşte 
1 Profesor de Limba și literatura română la Școala Gimnazială „alexandru Sever” 

Moinești, județul Bacău.
2 Ioan Petru Culianu, Studii româneşti I, traduceri de Corina Popescu şi Dan Petrescu, 

Iaşi, Polirom, 2006, p. 123.
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în toate sferele vieţii spiritului, chiar dacă nu în aceleaşi proporţii şi nu cu 
aceeaşi funcţionalitate. Faptul că mitul este o „poveste adevărată”, acesta 
este adevărul hermeneuticii. Şi, paradoxal, este singurul adevăr al lumii 
occidentale. Dar adevărul mitului se sprijină pe nimic. acesta este adevărul 
ocult, rezervat celor ce‑l acceptă. Iar celor ce nu‑l acceptă, le trebuie mituri 
ca să‑şi justifice istoria. Ei trebuie scuturaţi, treziţi, căci a nu accepta nimi‑
cul nu înseamnă că nu trăieşti sub imperiul absolut al nimicului3. 

Pe „teritoriul” criticii româneşti există o relaţie de sinonimie între 
mitocritică şi mitanaliză. După Ioan Petru Culianu, mitanaliza repre‑
zintă un demers practic prin care sunt identificate miturile latente din 
textul literar. „Într‑o anumită măsură, mitanaliza poate avea aerul unei 
«metode»: ea îşi are propria «ipoteză», verificată de «fapte»”4. Teoria 
mitanalizei susţine că literatura conţine un material mitic latent pe care 
cercetătorul trebuie să‑l identifice şi să‑l scoată la suprafaţă. „Faptele” 
reprezintă materialul cu care trebuie lucrat şi, dacă acestea au existat, ele 
trebuie să semnifice ceva. Mitanaliza nu doreşte să pună graniţe semni‑
ficaţiilor posibile ale „faptelor”, ea limitându‑se la a constata semnificaţia 
lor. Mitanaliza constată fără să delimiteze, întreabă fără să afirme, prin 
urmare nu poate aspira la statutul unei ştiinţe5. aceasta implică opera‑
ţii complexe de contextualizare, decontextualizare şi recontextualizare a 
mitului. Operaţiile de acest tip sunt obligatorii, fiind cerute chiar de rea‑
litatea faptelor cercetate. 

Nimeni nu mai contestă astăzi raporturile corelative dintre mituri şi 
diversele culturi sau curente culturale, 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”6. 
Mitanaliza cercetează mitul din toate contextele posibile, asociate sau nu 
contextului literar şi ilustrează mai degrabă un ideal: cel al „hermeneuticii 
integrale a mitului”7. G. Durand consideră că mitanaliza constă în aplicarea 
metodelor elaborate pentru analiza unui text care tematizează mitul la un 
câmp mult mai larg, format dintr‑o mulţime de contexte: „cel al practicilor 

3 Ioan Petru Culianu, op. cit., pp. 325–326.
4 Ioan Petru Culianu, op. cit., p. 84. 
5 Ibidem, p. 85.
6 Lucia Cifor, op. cit., p. 207.
7 Ibidem, p. 225.
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sociale, al instituţiilor, al monumentelor şi al documentelor; astfel spus, în 
trecerea de la textul literar la toate contextele care îl înglobează”8. 

Contribuţia antropologului francez în domeniul teoriei interpretării 
mitului este una din cele mai consistente, fiind rezultatul unei cercetări 
îndelungate asupra imaginarului cu principalele lui forme: arhetipuri, ima‑
gini, mituri, simboluri. În opinia acestuia mitocritica se sprijină pe straturi 
semantice mult mai implicante decât rândurile textului literar propus. 

Orice mitocritică implică o mitanaliză, o recunoaştere a caracterului 
transcendent pe care scriitura încearcă timid să o surprindă. Mitanaliza, 
în comparaţie cu mitocritica, constă, pentru Gilbert Durand, în aplicarea 
metodelor elaborate pentru analiza unui text care tematizează mitul la un 
câmp mult mai larg, format dintr‑o mulţime de contexte: cel al practicilor 
sociale, al instituţiilor, al monumentelor şi al documentelor. După Durand 
mitanaliza poate să se constituie pe două căi. Prima este calea literară, 
în care „mitanaliza prelungeşte în mod natural mitocritica”, iar cea de‑a 
doua aşa‑numita „cale filosofică”, care se întemeiază pe o concepţie (teorie) 
anume despre mit şi structura acestuia, cale pe care mitanalistul „pleacă de 
la secvenţele şi mitemele unui mit constituit şi le urmăreşte rezonanţele 
într‑o anumită societate sau la un anumit moment istoric”9. 

Mitul marii călătorii
Călătoria are un simbolism extrem de bogat în semnificaţii: căuta‑

rea păcii, a adevărului, a nemuririi, a descoperirii unui centru spiritual. 
Creaţiile literaturii universale ne oferă numeroase exemple de călătorii 
care, fără a avea deschiderea simbolurilor tradiţionale, se doresc semni‑
ficative în grade diferite – chiar şi numai statice şi moralizatoare – dar 
care sunt tot căutări ale adevărului. „Călătoria exprimă o dorinţă profundă 
de schimbare interioară, o nevoie de noi experienţe, mai degrabă decât 
o deplasare locală. După jung, ea este mărturia unei nemulţumiri care 
împinge la căutarea şi descoperirea de noi orizonturi. (...) În toate lite‑
raturile, călătoria simbolizează deci o aventură şi o cercetare, fie că este 
vorba de o comoară sau de o simplă dorinţă de cunoaştere, concretă sau 
spirituală. Dar această cercetare nu este în fond decât o căutare şi cel mai 
adesea o fugă de sine. adevăraţii călători sunt aceia doar pentru a pleca, 

8 Gilbert Durand, Introducere în mitodologie, Cluj‑Napoca, Editura „Dacia”, 2004, p. 192.
9 G. Durand, apud Lucia Cifor, op. cit., p. 232.
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spune Baudelaire. Mereu nemulţumiţi, ei visează la un necunoscut mai 
mult sau mai puin inaccesibil”10.

Pelerinajele imaginare nu sunt o invenţie a lui Mateiu Caragiale, se 
găsesc în literatura romantică, scriitorul român acordându‑le o importanţă 
aparte. Din autori, care îi erau de căpătâi, cităm pe Henri de Regnier, pe 
Villiers de l’Isle adam care i‑au servit drept pretext lui Mateiu Caragiale.

Făcând referire strict la structura compoziţională a operei, se observă 
o inversare a ordinii obişnuit cronologice: capitolul al doilea prezintă eve‑
nimente premergătoare celor din primul capitol, ca o întoarcere spre ceva 
uitat. Primele rânduri ale romanului au rolul de a deschide cititorului nu 
doar un drum către ficţiune, ci şi spre o temporalitate aflată sub semnul 
unor alte legi decât cele ale duratei convenţionale. Suntem întâmpinaţi de 
un Povestitor ce se află sub stăpânirea unui timp căruia parcă nu‑i mai apar‑
ţine. autorul, intenţionat parcă, aşază evenimentele şi durata lor într‑un 
timp căruia nu‑i mai poţi afla misterul. Povestitorul pare atins de o stare 
de somnolenţă, dorind parcă să uite o existenţă anterioară: „Noaptea mă 
apuca în aşternut. Pierdusem răbojul timpului.Aş fi dormit înainte, dus, fără 
zgomotoasa sosire a unei scrisori pentru care trebuia să iscălesc de primire. 
Trezit din somn sunt mahmur, ursuz, ciufut”11.

autorul acordă o atenţie deosebită construcţiei romanului, neţinând 
cont de canoanele literaturii realiste, stabilind o relaţie de continuitate 
între primul şi al treilea capitol. Se produce o inversiune între al doilea 
şi al treilea capitol pentru a releva existenţa unui plan ezoteric disimulat 
dincolo de desfăşurarea propriu‑zisă a evenimentelor. 

Termenul hagialâc are o triplă semnificaţie: „în tradiţia musulmană 
are sensul de pelerinaj la locurile sfinte, într‑un sens mai larg, călătorie, iar 
în sens degradat, petrecere”12.

Povestitorul prezintă, aşa cum arată şi titlul, cele trei „hagialâcuri”, 
adică acele „călătorii”, pe care le face în lumi închipuite, de vis. Itinerariul 
unui hagialâc este labirintic, fapt cunoscut de când lumea, de la labirin‑
tul din Creta, care conduce pe Teseu, ca firul ariadnei (...) în centrul lui, 
partitiv la Minotaur până la labirintul sculptat deasupra gurii de Infern 
de la Cumae, pe unde coboară Enea, şi la labirinturile înscrise în tinda 

10 jean Chevalier, alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Volumul 1, Bucureşti, Editura 
artemis, pp. 269–270.

11 Mateiu Caragiale, Craii de Curtea‑Veche, Bucureşti, Editura Tineretului, 1968, p. 99.
12 Ovidiu Cotruş, Opera lui Mateiu Caragiale, Bucureşti, Editura Minerva, 1977, p. 146.
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catedralelor Evului Mediu, al căror parcurs ritual înlocuia pelerinajul la 
Ierusalim pentru cei ce nu puteau să‑l facă”13. Primul hagialâc este spaţial, 
geografic şi constă în minunatele imagini ale unor ţinuturi exotice pe care 
Pantazi le evocă în faţa Povestitorului, ca şi când le‑ar fi văzut în nesfârşi‑
tele lui călătorii pe mare.

al doilea hagialâc este temporal, istoric şi constă în reînvierea lumii 
splendide a trecutului, lume pe care un cercetător de valoarea lui Paşadia o 
cunoaşte atât de bine. ambele călătorii sunt iluzii, modalităţi de abstragere 
din prezent. 

al treilea hagialâc ar putea fi considerat prezentul real, iadul în care 
Pirgu îi conduce pe cei trei prieteni. În opinia lui N. Manolescu „singurul 
hagialâc care conduce în realitate are şi el latura lui de vis”14.

Cea dintâi călăuză este Pantazi „împreună cu care craii călătoresc în 
locuri depărtate: «trâmba de vedenii» pe care acesta le‑o desfăşoară în 
faţa ochilor este rodul unei bulimii de spaţii geografice. Ca un căpcăun, 
Pantazi s‑a hrănit toată viaţa cu ţări şi mări”15. El este personajul care 
pleacă într‑o „mare călătorie”, refugiindu‑se din spaţii în Spaţiu. Îi sleiesc 
toate posibilităţile particulare, aburcând munţii, vânturând cetăţile, pusti‑
urile, junglele, porturile, scuturându‑se de ele ca de accidente, şi mai ales 
de oameni, cu desăvârşire absenţi în hagialâcul lui, pentru a se revărsa ca 
toate fluviile în Mare, matricea noastră comună. E o trecere de la particu‑
lar la general, pentru că marea e simbolul apelor Primordiale unde lumile 
zac ascunse. 

Pantazi contemplă multiplele ipostaze ale mării, celebrând‑o ca pe o 
matrice a existenţei: „lucie ca o baltă, oglindind, la adăpostul toartelor coas‑
tei, pirozeaua tăriei şi mărgăritarul norilor, florie ca o pajişte sau scânteind ca o 
mişună de licurici, searbădă şi domoală sau vie, verde şi vajnică, avântându‑se 
spumegând spre cerul căruia îi e fiică, de ea vorbea cu păgânească evlavie, 
pomenindu‑i doar glasul i se pogora tremurător ca şi cum ar fi mărturisit o taină 
sau îngânat o rugă. 

Pentru slăvirea ei, uriaşa putere în mişcare a rotundului, matca a tot ce viază 
neîncătuşată şi neprihănita, i se părea că graiul omenesc nu e îndeajuns vred‑
nic şi că înşişi poeţii cei mai cu renume încumetându‑se a o cânta păliseră. la 
dânsa îi era gândul, ca într‑o scoică, ea răsuna în inima lui fără sfârşit, într‑însa, 

13 Vasile Lovinescu, op. cit., p. 9.
14 Nicolae Manolescu, op.cit., p. 591.
15 Ibidem, p. 590–591.
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care fusese patima întregii lui vieţi, dorea să‑şi afle şi mormântul...”16. Marea, 
„simbol al dinamicii vieţii, totul se iveşte din mare şi totul se întoarce în 
ea (...)”17, îndeplineşte un rol important în toate concepţiile tradiţionale, 
iar simbolismul ei se întrepătrunde cu cel al apei şi al oceanului. aceasta 
devine axis mundi, simbol primordial al finalităţii şi al resorbirii în infinit, 
spre care converg cu necesitate toate pâraiele, râurile, fluviile. Traversarea 
ei oferă posibilitatea de a naviga, iar unul dintre aspectele esenţiale ale 
navigaţiei este „modalitatea de a ajunge la pace, la starea centrală sau la 
nirvana. Cartea morţilor la egipteni, legendele societăţilor chineze vorbesc 
despre o călătorie pe apă care conduce la Cetatea Păcii (...)”18. 

Hagialâcul paradisiac al lui Pantazi reprezintă un extaz spaţial cu 
caracter nirvanic. El este unul static, lipsit de accidente, căci toate se resorb 
în „Okeanos”. Moartea lui e un „asfinţit de crai” şi o îndepărtare de o lume 
apusă: „Şi mi‑am adus aminte de acela care încetase să mai fie, de omul ce‑mi 
păruse un prieten de când lumea şi adesea chiar un alt eu‑însumi, de Pantazi, 
când m‑a întrebat ce s‑ar putea să bem”19. 

analiza făcută de ochiul „mitocritic” al lui Vasile Lovinescu vizavi de 
această călătorie imaginară conduce către următoarea concluzie: „Sub 
vălul irizat al poeziei, se arată schema unei foarte precise tehnici herme‑
tice: timpul şi spaţiul îşi împrumută unul altuia calităţile. Spaţiul este 
«calificat» prin timpul necesar pentru a‑l parcurge, operaţia se numeşte în 
hermetism «temporalitatea spaţiului», «circulatura»; operaţia inversă, cu 
caracter definitiv, este «spaţializarea timpului» care constituie rezolvarea 
«cvadraturii cercului». Wagner, în Parsifal, numeşte muntele Graalului, 
Montsalvat, «locul unde timpul devine spaţiu»: Tinereţe fără bătrâneţe şi 
viaţă fără de moarte a lui Ispirescu nu se situează pe un punct al timpului, ci 
este un loc. Iar Eminescu exprimă cvadratura cercului într‑un vers suveran: 
«Timpul mort şi‑ntinde trupul şi devine veşnicie»”20. 

În făptura lui Pantazi se reflectau distincţia şi strălucirea unei lumi 
apuse, peisajele străbătute reprezintă reflecţia sufletului său melancolic. 
autorul găseşte răspunsuri la întrebările sale în capitolul „Spovedanii”. El 

16 Mateiu Caragiale, op. cit, p. 122.
17 jean Chevalier, alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Volumul 2, Bucureşti, 

Editura artemis, p. 269
18 Ibidem, p. 332.
19 Mateiu Caragiale, op. cit, p. 208.
20 Vasile Lovinescu, op. cit., pp. 104–105.
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le va comunica cititorului numai după ce vor fi filtrate de „sfiala sa, metodic 
cultivată, faţă de laturile de taină ale vieţii preaslăviţilor săi eroi”21. 

autorul este conştient că vedeniile sunt doar amăgiri, însă pentru el 
amintirea peisajelor închipuite pare mai reală decât amintirea peisajelor 
reale. Imaginaţia are ochi mai pătrunzători decât privirea obiectivă. 

Călătoria în trecut îi prezintă pe cei trei astfel: „Eram trei odrasle de 
dinaşti cu nume slăvite, tustrei cavaleri‑călugări din tagma Sfântului Ioan de 
la Ierusalim, zişi de Malta, purtând cu fală pe piept crucea de smalţ alb şi încu‑
nunatul trofeu spânzurate de panglica de cănăvăţ negru. Răsărisem în amurgul 
Craiului‑Soare, părinţii iezuiţi ne crescuseră şi ne înarmase în Villena. (...)”22.

Ca nişte adevăraţi eroi din basme şi‑au trecut probele de vitejie pe mare 
şi pe uscat, sub steag francez, au început viaţa rătăcitoare, ocazie cu care 
sunt trecute în revistă luxoasele palate care îşi deschideau porţile pentru 
a‑i primi pe aceşti cavaleri: „curteni de viţă, de la un capăt al Europei la altul 
nu fu Curte să rămâie de noi necercetată, tocurile noastre roşii sunară pe scările 
tuturora, oglinzile fiecăreia ne răsfrânseră chipurile înţepate şi zâmbetele nepă‑
trunse; de‑a rândul cutreierarăm Curte după Curte; bine primiţi şi bine priviţi 
pretutindeni eram oaspeţii Măriilor, Sfinţiilor şi luminăţiilor toate, ai domni‑
torilor mari, de mijloc şi mărunţi, ai prinţeselor‑stariţe, ai Prinţilor‑egumeni şi 
ai Prinţilor‑episcopi; la Belem şi Granja, la Favorita şi la Caserta, la Versailles, 
la Chantillz şi la Sceaux, la Windsor, la Amalienborg, la Nymphenburg şi la 
Herrenhausen, la Schöbrunn şi la Sans‑souci, la Haga‑pe‑Maelar, la Ermitage 
şi la Peterhof cunoscurăm «dulceaţa traiului»”23.

această „expediţie” întreprinsă de „odraslele de dinaşti” se aseamănă 
cu drumul iniţierii pe care îl parcurg eroii din basme, trecând palatul de 
aramă, palatul de aur şi palatul de cleştar. Cei trei crai se comportă în „hagi‑
alâcul timpului ca nişte S.I (Superiores Ignoti, Superiori Necunoscuţi), 
prezenţi în evenimente, pricinuindu‑le chiar, dar neparticipând la ele, cu 
masca frivolă dar nepătrunsă: «oglinzile fiecărei (Curţi) ne răsfrânseră 
chipurile înţelepte şi zâmbetele nepătrunse...», «amestecaţi din umbră la 
toate urzelile şi uneltirile, fără noi nu se fereca nici defereca nimic»”24.

Dând la o parte vălul realist în care autorul învăluie această incursiune 
în trecut constatăm că i se acordă visului o funcţie estetică pentru a suplini 

21 Ovidiu Cotruş, op. cit., p. 162.
22 Vasile Lovinescu, op. cit., pp.130–131.
23 Ibidem, p. 131.
24 Vasile Lovinescu, op. cit, p. 103–104.
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lipsa de strălucire a realităţii. Răsturnarea de valori produsă de Revoluţia 
Franceză i‑a determinat pe urmaşii vechiului regim să se refugieze în trecut 
unde găsesc gloria de altădată. 

Prin această călătorie, îndrăznim să credem, că autorul şi‑a găsit ori‑
ginea nobilă pe care a căutat‑o întreaga viaţă. Este piatra Graalului pe care 
Mateiu Caragiale o găseşte doar în visul său. 
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