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Căci sunt mulţi aceia care şi-au imaginat 
republici şi principate pe care nimeni nu le-a 
văzut vreodată 
şi nimeni nu le-a cunoscut ca existând în 
realitate.
Într-adevăr, deosebirea este atât de mare între 
felul în care oamenii trăiesc şi felul în care ei ar
trebui să trăiască, încât acela care lasă la o parte
ceea ce este pentru ceea ce ar trebui să fie, 
mai
curând află cum ajung oamenii la pieire 
decât cum 
pot să izbutească.

(Niccolò Machiavelli, Principele) 

Emis prin vocea unui personaj al dramelor sale, celebrul silogism al ”eternului 
nostru contemporan”, cum îl numeşte anglistul polonez Jan Kott, unul dintre 
magistralii săi exegeţi, pe Shakespeare: „cei mai buni oameni sunt constituiţi din 
greşeli”, care incumbă, e drept, şi o considerabilă doză de astuţie paradoxală, ar 
fi scandalizat până la indignare intransigenta ideologie melioristă promovată de 
arhitecţii utopiilor din epoca premodernă. Să nu uităm însă, pe de altă parte, că 
jocurile de cuvinte şi „comedia erorilor” sunt o specialitate elizabetană.1

Spre deosebire de Thomas Hobbes (1588-1579) şi Baruch Spinoza (1632-1677), 
care, în scrierile lor politico-filozofice, Leviathan, recte Tratatul teologico-politic, 
îşi exprimă adeziunea şi încrederea faţă de formele de agregare ale societăţii 
protoburgheze din Europa occidentală, considerându-le, în consonanţă cu legile 
eterne ale naturii, în conformitate cu imperativul moral suprem, certe garante 
ale fericirii diurne în existenţa terestră., vedetele consacrate ale genului utopic 
din secolele XVI-XVII, începând cu Thomas Morus (1477-1535) sau Tommaso 
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Campanella (1568-1639) şi sfârşind cu James Harrington (1611-1677) sau Jonathan 
Swift (1667-1745), proiectează în operele lor, într-o manieră critică patentă sau 
doar ironică, aluzivă, protestul disperat şi indignarea victimelor defavorizate, 
marginalizate, ale irepresibilului proces de tranziţie de la un sistem economic 
statornic validat la altul insolit. Primii sesizau în polarizarea de capital şi resurse 
o disimetrie economică salutară, stabilizatoare, iar în progresiva inechitate socială 
un factor inerent de congruenţă politico-statală, în timp ce ultimii vedeau, în 
celebrele „împrejmuiri” din vremea dinastiei Tudor, nişte soluţii egoiste ale 
„reacţiunii nobiliare”, perfect sincronizate cu procesul de refeudalizare din secolul 
al XVII-lea, iar în exerciţiul economic sistematic, întemeiat pe profitul colectat 
din comerţ şi marile manufacturi, în detrimentul cadrelor economice tradiţionale, 
corporatiste, manifestarea hegemonică a unei noi forme de producţie, debarasată 
de legitimitatea genealogică şi de componenta morală. În plus, edilii bovarici ai 
perfecţiunii sociale considerau aroganta pătură nobiliară, care, în Cinquecento 
şi Seicento, încă monopoliza tranşant poziţiile decizionale din ierarhiile politice 
şi religioase ale monarhiilor occidentale, o creaţie artificială, caducă, suspendată 
într-o glorie revolută.2

Probabil nu e o coincidenţă faptul că doi dintre teoreticienii consacraţi ai 
„Raţiunii de Stat” şi ai generozităţii filantropice, Morus şi Campanella, au fost 
catolici, reprezentanţi notorii ai umanismului creştin. Precum un segment 
semnificativ al populaţiei europene, cei doi umanişti, convinşi de grandoarea şi 
caracterul mântuitor al doctrinei religioase pe care o împărtăşeau, au rămas fideli 
credinţei lor funciare, în ciuda vicisitudinilor şi afronturilor pe care le-au avut de 
îndurat. Ideea catolică a unei umanităţi europene sau ecumenice, unită şi pacificată, 
având toate conotaţiile mitologice ale unu Graal postmedieval – în accepţiunea lui 
Campanella a unui imperiu mondial hispanico-papal (De Monarchia Hispanica) 
– intra într-o ireductibilă coliziune cu realitatea mizerabilă a unei societăţi 
traumatizate de un nemilos şi perpetuu catharsis, declanşat de configurarea unui 
model economic nou, anarhic şi concurenţial, acompaniat de geneza timidă dar 
ireversibilă a unui întreg cortegiu de state naţionale. Sub aceste auspicii, pledoaria 
utopică a celor doi autori de proiecte etatiste onirice a devenit o armă şi o tactică 
discursivă etalabilă în faţa adversarilor ipotetici de pe terenul de confruntare al 
ideologiilor şi practicilor socio-politice din zorii epocii moderne.3

1. Genealogia utopiei

Dar ce este de fapt utopia? Termenul a fost brevetat de Thomas Morus, ctitorul 
amăgirilor moderne, „omul tuturor anotimpurilor” – vir omnium horarum -, cum 
îl numea prietenul său Erasm, în dedicaţia la Elogiul nebuniei, autorul celebrei 
lucrări etalon a socialismului utopic, Utopia sau cartea de aur, pe cât de utilă pe 
atât de plăcută, despre cea mai bună întocmire a statului şi despre noua insulă 
Utopia, apărută la Louvain (Löwen), în versiune latină, pe parcursul anului 

2  M. Winock, Le grand rêve des utopistes. Le bonheur pour tous!, în L’Histoire, nr. 237, 1999, 
p. 76-77; A. Brezianu, Dincolo de „Utopia”, în Secolul 20, nr. 10-12, 1978, p. 116-119.

3  H. P. Heinrich, Thomas Morus, Hamburg, 1984, p. 74-75; P.P. Negulescu, Filosofia 
Renaşterii, vol. III, Bucureşti, 1946, p. 262-274 şi p. 442-451
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1516. Etimologia autorizează două accepţiuni ale cuvântului: u-topos, adică ţinut 
intruvabil, situat nicăieri sau eu-topos, adică o regiune edenică, idilică, bucolică, 
în care e instaurată supremaţia binelui şi a fericirii. În construcţia vizionară a 
umanistului englez, cele două semnificaţii sunt inseparabile: ele conturează o 
insulă imaginară, unde locuitorii trăiesc fericiţi, feriţi de ravagiile proprietăţii, dar 
şi de orice tip de antinomie, datorită unui sistem politic ultraperfecţionat. Pentru 
psihanalistul Karl Kerény utopia e un substitut reparatoriu pentru frustrările 
şi dorinţele nesatisfăcute ale păturilor defavorizate şi exploatate. Ea derivă din 
coerenţa radiantă a simbolului condensat. Refractară la istorie şi diferită de mit 
prin tendinţele idilice, utopia manifestă tendinţa irepresibilă de a devora versiunile 
coerente ale lumilor reale în diverse maniere. Precum cosmosul filozofilor eleni, 
acest „paradis artificial”, din care au fost evacuate consecutiv tensiunile istorice, e 
finit, sferic şi organizat matematic, pentru a putea fi guvernat prin legi statice.4 

Contactul cu aceste sedii ale fericirii irevocabile e favorizat de o avalanşă 
de voiaje imaginare. Călătoriile de acest tip sunt gustate în epocă pentru 
singularitatea lor. Ele selecţionează şi subordonează deplasarea personajelor, de 
obicei mediocre şi schematice, unei finalităţi demonstrative. Substanţa narativă 
propriu-zisă e restrânsă la descrierea statică, monografică, a teritoriilor mundane 
sau extramundane vizitate. Aceste pseudorelatări de călătorie recurg la convenţii 
romaneşti pentru a dezvolta un rechizitoriu deghizat al moravurilor sau pentru 
a propune construcţii politice compensatorii. Ambele variante se caracterizează 
printr-o ariditate exasperantă, amortizată rareori printr-o eventuală dimensiune 
comică. O clasificare formală a voiajului imaginar spre destinaţii utopice, 
concepută în funcţie de natura itinerariului, ar evidenţia următoarele varietăţi: 
călătorii terestre, sub-terestre şi extraterestre. În sfârşit, o altă distincţie care 
se impune este aceea între preumblarea de tip peripatetic, ornată de reflecţii 
filozofice şi cea preponderent exploratorie sau pur miraculoasă. Raportate la 
cuplurile terminologice călător-spaţiu şi real-imaginar, aventurile imaginare pot 
fi sistematizate în următoarele categorii: călător real în spaţiu imaginar, călător 
imaginar în spaţiu imaginar şi călător imaginar în spaţiu real. Evident, numărul 
termenilor poate fi amplificat, conservându-se acelaşi principiu ordonator: un 
călător în mai multe spaţii imaginare, mai mulţi voiajori în acelaşi spaţiu sau în 
mai multe spaţii. Un asemenea sistem complicat oferă atât Rabelais în Gargantua 
şi Pantagruel cât şi Swift în Călătoriile lui Gulliver.5

Merită subliniat faptul că străinul din literatura utopică a secolelor XVI-XVII e 
predestinat să adopte conduita unui reporter insidios şi intransigent, care colectează 

4  H. P. Heinrich, op.cit., p. 70-73; A. Brezianu, op.cit., p.110-113; J. J. Wunenburger, Utopia 
sau criza imaginarului, Cluj-Napoca, 2001, p. 47; A. Neusüss, Schwierigkeiten einer 
Soziologie des utopischen Denkens şi H. Freyer, Die Gesetze des utopistischen Denkens, 
în A. Neusüss, Utopie. Begriff und Phänomen des Utopischen, Berlin, 1968, p. 45-46 şi 
302-303; M. Robert, Romanul începuturilor, Bucureşti, 1983, p. 114-115; T. Pavel, Lumi 
ficţionale, Bucureşti, 1992, p. 183-184.

5  M. Popa, Prefaţă, în Ludvig Holberg, Călătoria subpământeană a lui Niels Klim, Bucureşti, 
1975, p. 5-7; R. Munteanu, Un secol care durează doar câteva decenii, în Iluminismul, 
vol. I, Bucureşti, 1971, p. LXXIV-LXXV.
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cu acuitate fenomene exemplare sau aberante, din domeniul politicilor de guvernare, 
al instituţiilor administrative, economice sau ştiinţifice, al comportamentului 
colectiv şi al mentalităţilor, specifice mediilor sociale explorate. Autorii operelor 
în care ficţiunea străinului se conjugă cu voiajul imaginar adoptă o gamă extrem 
de diversificată de procedee narative, de la tehnica epistolară şi pseudojurnal la 
notaţia reportericească fictivă şi formula romanescă propriu-zisă. Configurând 
doar aparenţa unei dezangajări faţă de climatul lor existenţial originar, scriitorii 
utopici conturează o vastă literatură alegorică şi parabolică fundamentată pe atacuri 
indirecte, dar furibunde, la adresa instituţiilor şi moravurilor contemporane.6

Prin urmare, în pofida unui amplu evantai de disparităţi şi contraste elocvente, 
pot fi uneori detectate şi eventuale afinităţi de faţadă sau decor între statul utopic, 
închipuit de Morus şi regatul englez al Tudorilor. Acestea, e drept, trebuie mai întâi 
emancipate din savanta captivitate a încifrărilor de sorginte etimologică. Astfel, dacă 
Utopia era compusă din 54 de oraşe-state, Anglia din acea vreme era divizată în 53 
de comitate plus Londra. Asemănările dintre capitala statului himeric, Amauroton 
(din elenul amauros = întunecat, înnorat) şi reşedinţa ceţoasă a regelui Henric 
al VIII-lea sunt uşor de identificat. Fluviul Anydrus (în greaca veche anudros = 
fără apă) aduce aminte de Tamisa, iar podul de piatră monumental, care-i leagă 
malurile, seamănă vizibil cu London Bridge.7

În deceniile şi secolele următoare, utopia devine un gen reprezentativ pentru 
repertoriul literar al începuturilor epocii moderne, extrem de gustat la nivelul 
elitelor instruite. Respectiva specie narativă, populară în Europa renascentistă şi 
barocă, precum, de altfel, în toate perioadele critice ale istoriei, beneficiază de o 
genealogie destul de selectă şi ramificată, dar nu neapărat prolixă. Ca fenomen 
epic e un produs manierist, un para-roman intelectualist, care-şi extrage recuzita 
ficţională, seva speculativ-metafizică şi substanţiala ideologie paternalist-
consolatoare, dintr-o vastă nebuloasă originară, alcătuită din mai multe constelaţii 
de heteroclite ipoteze paradigmatice, viabile sau defuncte.8

Prima dintre sursele exemplare sau matricile teoretico-metodologice ale 
construcţiilor speculative utopice ar putea fi epopeea Marilor descoperiri geografice, 
care şi-a adus aportul inestimabil la decodarea exoticului, la convertirea peisajelor 
şi realităţilor antipodice în informaţii palpabile şi familiare pentru europeni. 
Respectivul balet cosmografic, asociat cu un ritual retoric exorcizant şi un proces 
autentic de dezenclavare, determină o modificare decisivă în modalităţile de 
percepere a civilizaţiilor din Lumile Noi, transoceanice, de către exploratorii şi 
călătorii Vechiului Continent. Ceea ce din punct de vedere etologic părea iniţial bizar, 
exotic sau paradoxal, devine legitim din perspectiva logicii autohtone şi ajunge 
chiar să sfideze prejudecata superiorităţii axiomatice a virtuţilor europene.9

6  R. Munteanu, op. cit., p. LXXIV-LXXV.
7  H.P. Heinrich, op. cit., p. 77.
8  G.R. Hocke, Manierismul în literatură, Bucureşti, 1977, p. 308-309; R. Roa, Utopie, 

ideologie şi mit în politica epocii contemporane, în Antologia eseului hispano-american, 
Bucureşti, 1975, p. 78-79; S. Antohi, Metoda şi discursul. Note asupra utopiei narative, în 
Revista de istorie şi teorie literară, (XXXVI), nr. 3-4, 1988, p. 63-68.

9  Al Cizek, Motive utopiene la Nicolae Milescu, în Secolul 20, nr. 9-10, 1975, p. 20-25.
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În această ordine de idei, numeroşi autori de utopii narative din perioada „clasică” 
a genului, extinsă pe durata secolelor XVI-XVII, imaginează insule îndepărtate, 
nemaculate de viciile Vechiului Continent, situate în geografia secretă a mărilor 
tropicale sau australe, pe coclauri aproape inaccesibile, dincolo de mările recent 
descoperite de navigatorii vremii, unde comunităţi de „buni sălbatici” trăiesc într-o 
armonie impecabilă, practicând un sistem ireproşabil de convieţuire, care ar putea 
furniza lecţii de conduită socială şi morală pretinşilor civilizaţi. În respectivele 
arhipelaguri exotice, colectivităţi arhaice, coerente şi coezive, remodelează sistemul 
social european, în conformitate cu o schemă ideală şi raţională, articulând un 
veritabil paradis terestru, extrem de seducător dar de facto irealizabil.10 

Diverşi exegeţi consideră că însuşi Thomas Morus şi-a alimentat ficţiunea narativă 
cu sugestii extrase din două prototipuri, la fel de adevărate sau la fel de infidele: 
relatările de călătorie ale florentinului Amerigo Vespucci (1454-1512), condensate în 
epistolele pe care le-a expediat bancherilor din familia Medici, cărora le administrase 
o vreme filiala din Sevilla, sau concitadinului său, Piero Soderini şi scrierea cu tentă 
memorialistică, Decades de Orbe Novo (Decadele Lumii Noi - 1511), elaborată, sub 
patronajul papei Leon al X-lea (1475-1521), de Pietro Martire/Pedro Martir d’Anghiera 
sau Angleria alias Petrus Martyr (1457/1459-1526), un umanist de origine italiană, 
născut la Milano, dar naturalizat în Spania şi intrat în serviciul Regilor Catolici, 
întemeietorul aşa-zisei „istoriografii etnografice” şi inventatorul expresiei Lumea Nouă, 
care rămâne o sursă fundamentală pentru perceperea civilizaţiilor precolumbiene din 
Antile şi a procesului incipient de penetrare europeană pe continentul american. Prin 
urmare, Utopia umanistului englez ar fi în planul ficţiunii o copie fidelă a unei entităţi 
geografice reale, mai precis, a insulei Cuba.11

Un al doilea model care a suscitat cristalizarea universului artificial şi schematic al 
utopiilor provine din literatura, istoria şi filozofia clasică greco- latină. Astfel, sistemul 
politic utopic, populist sau autoritar, care nivelează anacronismele, discriminările, 
anomaliile, rafinamentele, deci toate distincţiile, are drept paradigmă polisul, cetatea 
ideală, imaginată de Platon (428/427-348/347 î.Hr.) în dialogurile sale de notorietate: 
Republica, Legile, Critias şi Timeu. Alte posibile izvoare ar putea fi descrierea cetăţii 
Ecbatana, din Istoriile lui Herodot (485-425 î.Hr.), relatarea lui Xenofon (426-355 
î.Hr.) despre statul spartan şi cel atenian sau enigmaticul mit al Atlantidei, proliferat 
în perimetrul unor opere platoniciene deja amintite. Acestor repere clasice li s-ar 
putea ralia „cetatea celestă” imaginată de autorul creştin timpuriu, Sfântul Augustin 
(354-430 d.Hr.), în monumentala sa De civitate Dei. Drept prefigurări utopice pot 

10  R. Roa, op.cit., p. 78-88.
11  E. Martinez Estrada, Lumea Nouă. Cuba şi Utopia lui Morus, în Secolul 20, nr. 9-10, 

1975, p.11-17; E. Papu, Călătoriile Renaşterii şi noi structuri literare, Bucureşti, 1967, p. 
190-192; J. Delumeau, Civilizaţia Renaşterii, vol. I, Bucureşti, 1995, p. 54; O. Mureşan, 
Judecata lui Paris, Cluj-Napoca, 1996, p. 45; Dictionnaire des explorations, Paris, 1966, 
p. 244-245; S. Goldenberg, S. Belu, Epoca marilor descoperiri geografice, Bucureşti, 
1971, p. 235-236 şi 248-249; Fr. Morales Padrón, Istoria descoperirii şi cuceririi Americii, 
Bucureşti, 1979, p. 112-118 şi 122-127; J. Favier, Marile descoperiri de la Alexandru 
Macedon la Magellan, Bucureşti, 2001, p. 233, 350 şi 404-405; M. Eliade, Eseuri, 
Bucureşti, 1991, p. 140-143.
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fi estimate şi inspiratele programe mistico-egalitariste ale ereziilor din perioada 
crepusculară a evului mediu, potenţate de anonima dramaturgie milenaristă.12

În antichitatea elină pot fi identificate şi primele cazuri de distopii sau mai 
bine-zis de parodieri ale spartanismului politic intransigent şi ale democratismului 
demagogic atenian, care ar fi putut, eventual, constitui o sursă de inspiraţie pentru 
modelul antiutopic de funcţionare al nonconformistei abaţii Thélème, încorporat 
de François Rabelais (1483-1553), carnavalescului său roman Gargantua şi 
Pantagruel. E vorba de două vesele utopii satirice, concepute într-un registru 
burlesc, care persiflează şi încriminează vehement anumite realităţi incomode 
sau chiar bezmetice din universul politic elen al secolelor V-IV î.Hr., orchestrate 
din umbră de prebendarii avizi după alocaţii bombastice, mentorii incivismului 
dizolvant şi propagandiştii agorafili ai superstiţiilor populiste, prin intermediul 
unei hilare societăţi aviare, adăpostită de fortăreaţa „Néphélokokkiougas”, adică 
„Cetatea-Cucului-din-nori” şi a ridicolului proiect politic matriarhal-feminist 
dintr-un polis grecesc (Atena), ambele înglobate în comediile lui Aristofan (455-
380 î.Hr.), Păsările şi Adunarea femeilor.13

Pe de altă parte, un stimul imaginativ pentru utopiile de factură science fiction din 
veacul al XVII-lea, precum naiva călătorie selenară născocită de abatele Francis Godwin 
(1562-1633) şi editată sub titlul Omul în Lună (1631), în care astronautul utilizează 
drept aparat de zbor un stol de 28 de lebede dresate sau ficţiunile lui Savinien Hercule 
Cyrano de Bergerac (1619-1655), Statele şi imperiile lunii şi Statele şi imperiile soarelui, 
populate de gigantice fiinţe nefamiliarizate cu mersul biped, locuind în oraşe mobile 
(acestea, la nevoie, imerg în subsolul lunar), comunicând prin melodii, utilizând 
versuri în locul banilor şi dormind pe aşternuturi florale, ar putea fi povestirea stranie 
din epoca elenistică, intitulată Istoria adevărată, care-l are drept autor pe Lucian din 
Samosata (125-192/194 d.Hr.) sau textul postum Somnium (1634), unde Johann Kepler 
(1571-1630) descrie fiinţele selenare şi le atribuie o înfăţişare reptiliană, în pofida 
faptului că, atropomorfismul extratereştrilor primise cauţiunea teologică din partea 
umanistului Nicolaus Cusanus, în De docta ignorantia (1440).14

Unii exegeţi, e drept, nu prea numeroşi, consideră că, inclusiv ordinea riguroasă 
de funcţionare a activităţilor cotidiene şi stricta ierarhizare din instituţiile monahale 
medievale, ar fi putut stimula aplicarea unor norme intransigente la scara unei 
întregi societăţi, precum în utopiile renascentiste.15

12  S. Antohi, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Bucureşti, 1991, p. 82-95; J. Servier, 
Histoire de l’utopie, Paris, 1991, p. 37-53; G. Uscătescu, Proces umanismului, Bucureşti, 
1987, p. 359-361.

13  M. Popa, Comicologia, Bucureşti, 1975, p. 129; Aristofan, Teatru, Bucureşti, 1956, p. 111-
216; Idem, Adunarea femeilor, Bucureşti, 1974, p. 7-79; V.-H. Debidour, Aristophane par 
lui-même, Paris, 1962, p. 60-63; J. Defradas, Literatura elină, Bucureşti, 1968, p.111; R. 
Flacelière, Istoria literară a greciei antice, Bucureşti, 1970, p. 312-313; M. Marinescu-Himu 
şi A. Piatkowski, Istoria literaturii eline, Bucureşti, 1972, p.310; J. Servier, op.cit., p. 30-37.

14  Lucian din Samosata, Istoria adevărată, Bucureşti, 2000, p. 25; I.M. Ştefan, Luna. Cinci 
milenii de vise, în Magazin istoric, nr. 7-8, 1969, p. 170-175; A. Brezianu, op.cit., p. 114; 
I. Hobana, Science fiction. Autori, cărţi, idei, vol. I, Bucureşti, 1983, p. 52-53.

15  L. Boia, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, 2000, p. 149; E.I. Diaconu, Utopia în 
literatura engleză, Cluj, 1936, p. 23-25.
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2. Anatomia utopiei

O clasificare meticuloasă a utopiilor e destul de dificil de realizat, datorită 
elasticităţii conceptului. O trăsătură comună a genului ar fi aspiraţia de a elabora o 
soluţie, un panaceu universal pentru toate nenorocirile şi conflictele seculare care 
subminează societatea umană. În scenariile utopice, imaginarul se debarasează 
până la urmă de realitatea nemiloasă, agasantă şi terifiantă. În plan literar, 
utopiile postulează posibile remedii cu caracter homeopatic, menite să întremeze 
defectuoasele expresii morale şi sociale ale vremii. Aceste edificii armonioase 
ficţionale propun întotdeauna un nou model de viaţă socială din care prinde 
contur mitul cetăţii ideale. În acest sens, utopia decretează o ruptură decisivă între 
aspiraţiile unei elite de a instaura o morală desăvârşită a vieţii publice, într-un 
tărâm insular, cu valenţe aproape taumaturgice, care reuneşte toate elementele 
paradisului terestru şi anomaliile secrete, indecente şi tragice ale unor modele 
sociale reale din Cinquecento şi Seicento, compromise de o sursă capitală: 
decrepiţii monarhi ai Europei şi prestaţiile lor politice debile. Toate construcţiile 
din respectiva gamă tipologică au structura unui diptic. În prima secvenţă pun 
la îndoială instituţiile prezentului, iar în următoarea glorifică virtuţile unei lumi 
ideale.16

Din perspectiva varietăţii de conţinuturi politice, utopiile pot fi sistematizate 
în profetice şi satirice sau în aristocratice, liberale, anarhiste, socialiste etc. Dacă 
ţinem cont de modelul economic predominant, aceste „sere ale fericirii veşnice” 
pot fi delimitate în două categorii: egalitare (Morus, Campanella), care substituie 
cooperaţia competiţiei şi suprimă proprietatea privată, convertind-o în bun 
obştesc şi inegalitare (Burton, Bacon), care o perpetuează, dar îi atenuează efectele 
inechitabile prin oferte virtuale de ultraperfecţionate dexterităţi tehnocratice. 

Istoria interioară a imensului Compendium Utopiarum distinge două tipuri 
de discurs: primul se reclamă de la Utopia lui Thomas Morus şi se plasează 
sub cupola utopiei narative, iar al doilea de la Republica lui Platon şi ilustrează 
modelul raţionalist utopic. Utopia narativă este un tip ideal, dar concomitent 
hibrid, al genului literar rebutant al utopiei (alcătuit din ansamblul ficţiunilor 
dedicate societăţii ideale, care includ în procesul descriptiv protagonişti şablonarzi 
şi uneori o monotonă şi indigestă intrigă literară – chiar stereotipă). În schimb 
modelul raţionalist utopic e paradigma proiectelor de legislaţie ideală. Există şi 
„magi ai societăţilor trucate” care au formulat exerciţii utopice în ambele maniere: 
atât naraţiuni cât şi proiecte teoretice. 

Luând în considerare schema teleologică a acestor expediente de tip literar, 
teoreticianul american Northrop Frye (1912-1991) conturează o clasificare în 
funcţie de modul cum autorii îl imită pe Morus în accentuarea structurii legale 
a societăţii utopice pe care o proiectează sau pe Francis Bacon (1561-1626) în 
exaltarea potenţialului tehnologic al colectivităţilor imaginare. Prima categorie se 
apropie de teoria socială şi politică, cea de-a doua anticipează ceea ce astăzi numim 

16  W. Krauss, Überblick über die französischen Utopien von Cyrano de Bergerac bis zu 
Étienne Cabet, în Reise nach Utopia, Berlin, 1964, p. 7-15; E. Papu, op. cit., p. 194-198; Gr. 
Arbore, Cetatea ideală, Bucureşti, 1978, p. 64; J. Delumeau, Grădina desfătărilor. O istorie 
a paradisului, Bucureşti, 1997, p. 105-106.
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science fiction. Chiar şi amuzantele Călătorii ale lui Gulliver ar putea fi amplasate 
în galeria de precedenţe ale literaturii de anticipaţie, dacă am considera imaginara 
ţară Laputa un fel de prim satelit propulsat de forţa magnetică. 

Totodată trebuie operată o distincţie fermă între utopie şi genurile proxime. 
Astfel, Vârsta de Aur sau Arcadia, ambele produse imaginare ale antichităţii precum 
şi paradisul alimentar de sorginte culinară şi gustativă al Cucaniei medievale se 
deosebesc de utopie prin absenţa din repertoriu a unei organizări sociale centripete 
rigide. Dezmăţul alimentar, chiolhanul monumental şi orgiile gastronomice din 
Cucania/Cocagne (Ţara Huzurului) contrastează cu sobrietatea monastică, dirijată 
şi consimţită a universurilor utopice. Prima ţară e individuală, destrăbălată, 
ignorantă, subminată de supraabundenţă şi anarhie, cealaltă e ascetică, colectivă, 
sistematizată de tabu-uri, inaderentă la opulenţă şi alergică la civilizaţia bunăstării 
şi a consumului luxuriant. Pe de altă parte, aşa-zisele „călătorii extraordinare” sau 
gustatele robinsonade se disociază de specimenele utopice prin ponderea excesivă 
pe care o acordă peripeţiilor şi pitorescului exotic.17

Utopiile au constituit miezul dogmatic al Renaşterii. Aceste lumi „perfecte” sunt 
întotdeauna demostraţii sau pledoarii intelectuale, religioase, politice, de obicei vag 
deghizate în ficţiuni. Astăzi, abordate din perspectiva unui consumator avizat de 
literatură, capodoperele clasicilor genului utopic - Thomas Morus - Utopia, Anton 
Francesco Doni (1513-1574) – I mondi celesti, terestri e infernali degli Accademici 
Pellegrini, Francesco Patrizi da Cherso (1529-1597) – La città felice, Ludovico 
Agostini (1536-1609) – La repubblica immaginaria, Lodovico Zuccolo (1568-1630) 
– La Repubblica d’Evandria, Tomasso Campanella – Cetatea Soarelui, Francis Bacon 
– Noua Atlantidă, Robert Burton (1577-1640) – Anatomia melancoliei, Francis Godwin 
– Omul în Lună, James Harrington - Oceana, Cyrano de Bergerac – Statele Lunii. 
Statele Soarelui, Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757) – La République des 
philosophes ou Histoire des Ajaoiens, François de Pons de Solignac de La Mothe-
Fénelon (1651-1715) – Peripeţiile lui Telemah şi Johann Valentin Andreae (1586-1654) 
- Reipublicae Christianopolitanae descriptio - îşi pierd lizibilitatea, deşi cândva au fost 
o lectură la modă. Flerul şi instinctul psihologic absentează din sfera acestor idile 
geometrice. Personajele sunt simple automate sau vagi simboluri pierdute în mijlocul 
unui univers fără repere. În mediul utopiilor e promovat în mod imperios omogenul, 
divizarea, repetiţia şi repudiat diformul, iregularul sau atipicul. În statul perfect (cadrul 
specific de derulare al utopiilor) toate conflictele sunt eludate, printr-un riguros proces 
de „planificare”, direcţionat şi supravegheat de puterea centrală. Sexul e îndeobşte 
reprimat, servind strict pentru reproducere. Utopiştii sunt de regulă puritani fascinaţi 
de ascetism, care identifică în hedonismul individual o sursă a nefericirii sociale. 
Voinţele anarhice sunt anihilate sau constrânse să devină convergente. Tragediile sunt 
ostracizate din această comunitate de marionete, nealterată de ingredientul hazardului 
sau al contradicţiei. Existenţa strict „planificată” are însă un preţ: abolirea libertăţii.18

17  S. Antohi, Utopia (…), p. 20-21; Idem, Metoda şi discursul (…), p. 63; V. Şklovski, Despre proză, 
vol. I, Bucureşti, 1975, p. 196-197; Fr. Tristan, Le monde a l’envers, Paris, 1980, p. 38-39.

18 M. Vargas Llosa, Adevărul minciunilor, Bucureşti, 1999, p. 69-76; E. Cioran, Istorie şi 
utopie, Bucureşti, 1992, p. 99-103; Gr. Arbore, op. cit., p. 65-68; R. Trousson, Istoria 
gândirii libere de la origini până în 1789, Iaşi, 1997, p. 141.
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Prin tentativa de a impune alternativa unui paradis terestru, utopia constituie 
o formă de uzurpare a omnipotenţei divine. Ea trădează implicit nostalgia, 
persistenţa şi ubicuitatea unui cult pentru modelul edenic, într-o Europă viciată de 
conflictul acerb dintre adepţii Reformei şi cei ai Contrareformei. Actul prometeic 
de întemeiere a unei replici mundane a paradisului sacru este aproape întotdeauna 
iniţiativa autonomă a unui lider originar. Astfel, eroul eponim, Utopus, din opera 
lui Morus, îşi validează conquista glorioasă, pulverizând istmul care lega cândva 
insula Utopia de continent, Noua Atlantidă a lui Bacon e inovaţia înţeleptului 
Solomon, iar sacerdotul omnipotent al Cetăţii Soarelui, numit şi Metafizicul, e 
un personaj ultracompetent, unanimagreat şi arhicunoscut. Întreaga familie de 
fondatori ontologici se străduieşte, prin diverse opţiuni strategice, să modifice 
bazele universului indeterminat care i-a precedat sosierea. Evident, figurile 
de mântuitori ale iudaismului şi creştinismului au putut reprezenta eventuale 
prototipuri pentru căpeteniile ultraperfecţioniste ale utopiilor.19 

Dacă în teorie guvernarea acestor „temple ale fericirii omeneşti” urma să fie 
exercitată de colectivitate, în practică, ele sunt subordonate unui potentat suprem, 
secundat de o oligarhie politică, religioasă, militară sau ştiinţifică, compusă din 
asceţi şi înţelepţi implacabili, înzestraţi cu prerogative excepţionale, care, în 
majoritatea cazurilor, şi-a impus autoritatea într-o conjunctură arbitrară ori, în cel 
mai bun caz, discutabilă. Schema statului utopic e o vastă organigramă dirijată 
prin vârfurile ei, care guvernează în numele unei mase de cetăţeni unanimi şi 
uniformi, organizînd tacticos, cu mijloacele cinice ale imperativelor machiavellice, 
un despotism disimulat.20

Aflate în faza tatonărilor şi a experimentărilor, utopiile din secolele XVI-XVII 
beneficiază încă de o serioasă doză de prospeţime şi igenuitate. Ulterior, aceste 
„himere sterile ale Raţiunii” degenerează, devenind adevărate aperitive ale infernului. 
De aceea, singurele lecturi agreabile şi palpitante rămân antiutopiile sau distopiile, 
concepute din amuzament sau mizantropie. Capitolele despre abaţia Thélème din 
Gargantua şi Pantagruel sau Călătoriile lui Gulliver constituie, în ultima instanţă, o 
dublă parodie, care vizează atât aspectele groteşti sau imunde ale societăţii europene 
din secolele XVI-XVIII, cât şi utopiile, falimentare ca producţii epice. Autorii celor 
două naraţiuni perene, nehimerice, François Rabelais şi Jonathan Swift, reabilitează 
utopia ca specie literară, satirizând spectacolul monoton al lumilor fabricate, asfixiate 
de calităţi impecabile şi opunându-i o societate schismatică, bruiată de conflicte 
ridicole şi scandalizată de ravagiile viciului. Sarcasmele celor doi au emancipat 
genul cu atât aplomb, încât, practic, l-au nimicit.21

3. Gastrosophia utopiilor

În privinţa practicilor culinare ale societăţilor utopice s-ar putea formula o 
singură remarcă preliminară. Ele sunt în mod preponderent austere. Alimentaţia e 

19  E. Frank, Fr. P. Manuel, Sketch for a Natural History of Paradise, în Myth, Symbol and 
Culture, New York, 1972, p. 120-121; T. Pavel, Lumi ficţionale (…), p. 183-185; E.I. 
Diaconu, op. cit., p.36.

20  Al. Ciorănescu, Viitorul trecutului. Utopie şi literatură, Bucureşti, 1996, p. 50-54.
21  E. Cioran, op.cit., p.100.
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raţională şi se derulează sub incidenţa indicaţiilor medicale. Izolarea în opulenţă 
şi consum excesiv e prohibită şi obstaculată de vigilenţa organismelor comunitare. 
Gurmanzii sunt consideraţi cetăţeni incomozi şi recalcitranţi. Cantonate în 
faza agricolă de dezvoltare economică, regimurile utopice pot asigura cel mult 
un standard de viaţă mediocru. În consecinţă, funcţionează în maniera unor 
cooperative de subsistenţă, preocupate să instaureze o justă repartizare a hranei 
şi să restrângă consumul la frugalitate. Între cutumele gastronomice ale diverselor 
modele utopice pot fi sesizate numeroase sinonimii. Deosebirile sunt mai mult de 
nuanţă.

În tratatul politologic al lui Morus, locuitorii insulei Utopia i-au masa în comun, 
în săli special amenajate, care seamănă mult cu cantinele contemporane şi sunt în 
permanenţă slujiţi de către sclavi. Astfel, aspectele nutritive ale comunităţii pot 
fi strict supravegheate şi controlate de către medici. E drept, nu e exclusă radical 
ideea gătitului individual. Tabloul zugrăvit de eruditul englez e destul de sumbru: 
„Pe lîngă acestea, pe fiecare uliţă, deopotrivă depărtate unele de altele, se găsesc 
nişte clădiri încăpătoare, fiecare purtând numele ei deosebit. În aceste reşedinţe 
locuiesc sifogranţii şi la fiecare din ele sunt repartizate pentru masă treizeci 
de familii (...) După ce economul bolniţei a primit hrana trebuitoare potrivit 
îndrumărilor medicului, tot ce rămâne mai bun în piaţă se împarte fără deosebire 
la toate sălile de mâncare, după numărul mesenilor (...) În aceste săli, la sunetul 
trompetei de aramă, întreaga sifogranţie, afară de cei ce zac bolnavi acasă sau prin 
spitale, se adună, la anumite ceasuri, pentru masa de prânz şi pentru cină, deşi 
nimeni nu e oprit, după ce s-au îndestulat mesele obşteşti, să-şi ia merinde din 
piaţă pentru treburile casnice (...) Femeile fierb bucatele, gătesc mâncările, pun 
masa şi o strâng. Ele fac această treabă cu rândul, familie după familie (...) Masa 
nu se serveşte după rânduiala locurilor. Mai întâi sunt serviţi - cu mâncările cele 
mai bune – bătrânii, care-şi au locurile lor însemnate. Apoi toţi ceilalţi meseni, 
unul la fel ca altul. Bătrânii însă împart vecinilor de masă – după bunul lor plac 
- bunătăţile primite, a căror câtime n-ar fi îndestulătoare pentru toţi mesenii. (... ) 
Aşa trăiesc ei laolaltă în oraşul lor. Oamenii aşezaţi la ţară mănâncă fiecare la casa 
lui, căci locuiesc la depărtări prea mari. (...)”22

În gândirea lui Tommaso Campanella, milenarismul medieval coexistă cu 
tendinţele utopice ale unui climat renascentist care îşi amintea de Platon. Poziţia 
sa e subordonată orientării religioase degajate de Contrareformă. Eşecul cruciadelor 
tîrzii nu spulberase întrutotul speranţele eshatologice în mediul monahal din 
Europa occidentală. În cartea sa, De Monarchia Hispanica (1600), Tomasso 
Campanella îl solicită pe regele Spaniei să finanţeze o nouă cruciadă împotriva 
Imperiului Otoman şi după victorie, să regenereze Monarhia Universală cu centrul 
la Ierusalim. Proiectul oraşului său ideal, situat pe insula Taprobane (Ceylon), a fost 
conceput pe parcursul celor 27 de ani de detenţie în „întunecosul Caucaz al temniţei 
napolitane” şi publicat la Frankfurt, în 1623, sub titlul Cetatea Soarelui.Denumirea 
edificiului utopic ar putea fi inspirată de romanul social elenistic, Statul Soarelui, 
al lui Iambulos.Triumful înregistrat de teoria coperniciană în mediul renascentist a 
generat o adevărată vogă a hermetismului egiptean şi a simbolismului solar, ambele 

22  Th. Morus, Utopia, Bucureşti, 1958, p. 98-100;
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reabilitate de Marsilio Ficino (1433-1499). În mentalitatea umanistă ezoterică, 
succesul heliocentrismului marca nu numai victoria simbolismului solar asupra 
Evului Mediu, ci şi revanşa tradiţiei hermetice asupra provincialismului Bisericii 
medievale. Partizan al hierocraţiei, Campanella amplasează în fruntea republicii 
sale raţionaliste un sacerdot atotputernic, supranumit Soarele sau Metafizicul, care 
guvernează cu concursul a trei demnitari Pon (Puterea), Sin (Înţelepciunea) şi Mor 
(Iubirea). Ultimul dintre cei trei miniştri era însărcinat cu distribuirea hranei şi 
procrearea în sânul cetăţii. El impune un regim alimentar eficient, care consta în 
mese comune acompaniate de lecturi educative şi meniuri alcătuite de medici. 
Iniţiativa sa avea menirea de a facilita accesul solarienilor la longevitate.23 

Ritualurile alimentare din Cetatea Soarelui nu diferă tranşant de cele ale 
utopienilor lui Morus: „Hrana lor o alcătuiesc cărnurile, untul, mierea, caşul, 
curmalele şi legumele de toate soiurile (...) Fac distincţie între o hrană utilă şi una 
vătămătoare, folosindu-se în acest scop de ştiinţa medicinei. Mâncarea se schimbă 
de trei ori: mănâncă în prima zi carne, în a doua peşte, în a treia legume; după 
care se întorc din nou la carne, pentru ca natura lor să nu sufere şi să slăbească. 
Celor bătrâni li se dă o hrană mai uşor de digerat, mâncând de trei ori pe zi câte 
puţin. Adulţii numai de două ori, iar copiii de patru ori, după cum prescrie Fizicul. 
Trăiesc cel mult până la 100 de ani; mulţi însă peste 200.(...) La băutură sunt foarte 
cumpătaţi. Vin nu li se dă tinerilor până la 19 ani, decât dacă este necesar pentru 
sănătate. După această vârstă, îl beau amestecat cu apă. (...) Mănâncă lucruri 
utile, în raport cu vârsta şi numai după sfatul Protomedicului care se îngrijeşte 
de asta.(...) De aceea se hrănesc vara cu fructe, pentru că sunt umede, pline de 
zeamă şi răcoroase, bune contra arşiţei şi secetei; iarna, cu lucruri uscate; toamna, 
cu struguri, care sunt lăsaţi de Dumnezeu contra melancoliei şi tristeţii; folosesc 
foarte mult aromatele.”24

Conjugând profunzimea cu naivitatea şi totodată fidel maximei sale preferate, 
tantum enim potest, quantum scit, Francis Bacon, nobil de Verulam, umanist, 
filozof, eseist – iniţiator al genului, alături de Michel de Montaigne (1533-1592) 
- şi înalt demnitar englez (lord cancelar între 1618-1621) din epoca Tudorilor şi a 
Stuarţilor, lansează, în perimetrul scrierilor sale dedicate teoriei abia elaborate a 
ştiinţelor experimentale, ipoteza că toate eşecurile practicii sociale occidentale a 
veacului al XVII-lea vor fi automat neutralizate, după ce natura va fi domesticită 
cu concursul descoperirilor ştiinţifice şi a inovaţiilor tehnologice. Noua Atlantidă 
(1627), apendicele epic utopic şi incomplet la teoria metodei sale inductive, e de 
fapt romanul unei conjuraţii a intelectului ştiinţific într-o societate tehnocratică. 
Titlul operei conţine referinţe la legendara insulă Atlantida, din Oceanul Atlantic, 
scufundată în urma unui cataclism, în vremuri imemoriale, pe care Platon o evocă 
în Timeu şi Critias. Filozoful grec identifică în vârful piramidei sociale atlante o 

23  J. Delumeau, op. cit., vol. II, Bucureşti, 1995, p. 89-91; T. Vianu, Opere, vol. 9, Bucureşti, 
1980, p. 553-557; J. Servier, op. cit., p. 150; Al. Ciorănescu, op. cit., p. 122-125; E. Garin 
Umanismul italian, Bucureşti, 1982, p. 202-203; M. Eliade, Nostalgia originilor, Bucureşti, 
1994, p. 146-147; Idem, Aspecte ale mitului, Bucureşti, 1978, p. 167-168; O. Trăsnea, 
Filosofia politică, Bucureşti, 1986, p. 155.

24  T. Campanella, Cetatea Soarelui, Bucureşti, 1958, p. 87-88.



78

aristocraţie exemplară, ale cărei virtuţi memorabile le propune contemporanilor 
prin intermediul dialogurilor sale.25

Elita locuitorilor din insula Bensalem, supranumită şi Noua Atlantidă, este 
constituită dintr-un nucleu de savanţi şi tehnocraţi a căror specialitate e desemnată 
prin metafore diferenţiate, precum neguţătorii de lumină, luminătorii, oamenii 
misterelor, interpreţii naturii, antologatorii, binefăcătorii, pionierii sau minerii etc. 
Întrucât grupul de luminători şi neguţători de lumină, din comunitatea de învăţaţi, 
prezintă anumite similitudini de comportament şi vestimentaţie cu fraternitatea 
rozicruciană de illuminati şi Colegiul Invizibil al acesteia, ambele conturate în 
celebrele manifeste şi romane alegorice, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis 
şi Nunta chimică a lui Christian Rosenkreutz, a căror paternitate e atribuită lui 
Johann Valentin Andrae, numeroşi exegeţi contemporani consideră că Bacon luase 
contact cu doctrina faimoasei societăţi secrete.26 

Civilizaţia imaginară a atlanţilor baconieni, centralizatoare şi ierarhizată, 
paşnică şi tolerantă, întemeiată pe merit şi talent, are toate conotaţiile unui paradis 
artificial, executat cu mijloace profane de către ingineri şi savanţi. Întreaga fabulaţie 
gravitează practic în jurul „Casei/Lăcaşului lui Solomon”, un soi de campus, 
izolat de restul lumii, netulburat de îndeletnicirile cotidiene ale populaţiei, un 
prototip al laboratoarelor moderne de cercetări şi experimente, ce pare să descindă 
direct din controversatul mundus subterraneus al spiritului european. Membrii 
acestui colegiu, înrudiţi în repertoriul modelelor antropologice cu acel tipic homo 
absconditus, inventat de manierişti, sunt abili utilizatori ai unui arsenal faustic 
sau tehnico-ştiinţific experimental, veritabil „prolog la infern”, pe care-l colectează 
din toate colţurile lumii, deturnând inovaţiile cele mai recente în domeniu. Astfel 
de instituţii, la o scară mult mai redusă, existau deja în câteva locuri din Europa. 
Viziunea lui Bacon cu privire la un imaginar „Commonwealth al ştiinţei” e suscitată 
de o suită de instituţii notorii ale vremii, precum Academia din Roma, a cărei 
membru era Galileo Galilei, observatorul lui Tyho Brahe de la Uraniborg sau Casa 
Comerţului din Sevilla, unde se stocau informaţii şi se corectau hărţi.27

Comparativ cu suculenta dietă mediteraniană, practicată de locuitorii Cetăţii 
Soarelui, în Noua Atlantidă, plăsmuită de umanistul englez Francis Bacon, nutriţia 
e dirijată de rigori ştiinţifice. Iată ce relatează călătorul care a devenit temporar 
oaspetele atlanţilor: „Ni se servi îndată după aceea prânzul, alcătuit din alimente 
foarte bune (şi sănătoase), atât în ce priveşte pâinea, cât şi carnea (şi băutura), mai 
bun (şi mai îndestulat) decât orice masă colegială din cele pe care le cunoscusem în 
Europa. Am avut de asemenea trei feluri de băuturi, toate sănătoase şi bune: vin din 
struguri, o băutură din cereale - cum ar fi la noi berea, dar mult mai limpede - şi un 

25  G. Liiceanu, Încercare în politropia omului şi a culturii, Bucureşti, 1981, p. 243; T. Vianu, 
Un cuvânt înainte, în Fr. Bacon, Noua Atlantidă, Bucureşti, 1962, p. 5-6; Idem, Opere, vol. 
9, Bucureşti, 1980, p. 576-579.

26  Fr. A. Yates, Iluminismul rosicrucian, Bucureşti, 1998, p. 148-150; R. Edighoffer, 
Rosicrucienii, Timişoara, 1995, p. 18-69.

27  G. Liiceanu, op. cit., p. 243; D. J. Boorstin, Căutătorii, Bucureşti, p. 2001, p. 166-167; G. 
R. Hocke, op. cit, p. 21-23; R Villari, Omul baroc, Iaşi, 2000, p. 304-305; M. Vovelle, Omul 
luminilor, Iaşi, 2000, p. 145; P. Burke, O istorie socială a cunoaşterii, Iaşi, 2004, p. 78-79.



79

fel de cidru făcut dintr-un fruct din ţara aceea, o băutură minunată şi înviorătoare. 
Pe lângă acestea, ni s-au adus ca provizii portocale din acelea roşii, pentru bolnavii 
noştri, portocale care erau, după cum spun ei, un leac sigur pentru bolile căpătate 
pe mare. Ni s-a dat de asemenea o cutie cu pilule mici de culoare cenuşie sau 
albicioasă pe care ne îndemnau să le ia bolnavii noştri în fiecare noapte înainte de 
culcare şi care, spuneau ei, le grăbeau însănătoşirea.” Prin anumite experimente 
ştiinţifice noii atlanţi ameliorează spectaculos calitatea hranei: „Nu am să te reţin 
povestindu-ţi despre casele noastre de preparat bere, despre brutării şi bucătării 
unde sunt făcute diferite băuturi, aluaturi şi alimente rare sau cu efecte speciale. 
Vinurile le facem din struguri şi băuturile din alte sucuri de fructe, (fierturi de) 
cereale şi rădăcini şi din amestecuri cu miere, zahăr, mană şi fructe uscate şi fierte, 
apoi din picături ieşite pe scoarţa de copac scrijelită şi din măduva de trestie. Şi 
aceste băuturi sunt de vechimi diferite, unele până la vârsta sau durata de patruzeci 
de ani. Avem şi băuturi fermentate cu diferite ierburi, rădăcini şi mirodenii sau cu 
diferite cărnuri şi mâncăruri albe (ouă, lăpturi şi alte mâncăruri), dintre care unele 
băuturi astfel preparate, încât sunt de fapt atât mâncare, cât şi băutură, aşa că mai 
ales cei în vârstă doresc să trăiască cu ele şi să mănânce carne sau pâine puţină sau 
de loc. (...) Avem şi ape pe care le preparăm în aşa fel încât devin hrănitoare, aşa 
că sunt cu adevărat băuturi excelente şi unii nici nu obişnuiesc să bea alte băuturi. 
Pâinile le facem din diferite cereale, rădăcini şi seminţe (nuci şi ghinde), unele din 
carne sau peşte uscat cu diferite soiuri de dospeli şi dresuri, aşa încât trezesc grozav 
pofta, iar altele hrănesc atât de bine, încât unii trăiesc numai din ele, fără mâncare 
şi trăiesc foarte mult. Cât priveşte cărnurile, avem unele atât de bătute şi frăgezite 
şi zdrobite, dar fără să fie de loc stricate, încât o temperatură slabă a stomacului 
le poate transforma într-un chil bun la fel cum ar prepara carnea o temperatură 
mare (a stomacului). Avem unele cărnuri şi aluaturi şi băuturi cu care, hrănindu-
se, oamenii devin capabili să postească multă vreme şi altele care, consumate, fac 
carnea trupurilor omeneşti în mod sensibil mai tare şi mai rezistentă şi vigoarea 
(puterea lor de mişcare) mult mai mare decât ar fi altfel.”28

Referindu-se la masivul şi somptuosul compendiu baroc, Anatomia melancoliei 
(1621), al clericului englez Robert Burton (1577-1640), veritabil şoarece de 
bibliotecă din vremea Elisabetei şi a Stuarţilor, Emil Cioran susţinea că e o carte 
ilizibilă, dar poartă cel mai frumos titlu din câte s-au găsit vreodată.29 Tentaţia 
luxurianţei în care se complace Renaşterea târzie, la nivelul scrierilor savante, 
a imprimat acestui produs manierist un farmec hibrid, potenţat de etalarea 
poliglotă, de ampla tezaurizare a citatelor sclipitoare, selectate din haoticul festin 
sardanapalic al erudiţiei clasice, de inserţia unor discursuri de împrumut şi de 
stilul ornat, uneori chiar decorativ. În tomul respectiv, frapant prin spiritul său 
sistematic, autorul, dotat cu o certă vocaţie de claustofil şi mizantrop, investighează 
în detaliu boala care contaminase într-o proporţie îngrijorătoare, cu anvergura unei 
veritabile pandemii, spiritele veacului al XVI-lea, înclinate, se pare, inclusiv spre 
tentative suicidare. El abordează sediul trupesc, speciile, cauzele, simptomele şi 
tratamentul flagelului. Analiza anatomică a respectivului univers maladiv, la modă 

28  Fr. Bacon, op. cit., p. 40-41 şi 66-68;
29  E. Cioran, Caiete, vol. I; Bucureşti, 1999, p.38.
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în epoca barocului, extinde conceptul de melancolie la dimensiunile unei metafore 
universale. Boala subsuma, în viziunea diagnosticienilor vremii, o întreagă gamă 
de afecţiuni grave precum: nebunia, melancolia depresivă, tulburările gastrice şi 
tumorile, provocate în totalitate de cea de-a patra secreţie cardinală, fierea neagră. 
Etimologia cuvântului (mélas = negru şi kholé = bilă, umoare, fiere) induce 
disponibilităţi speculative din repertoriul laturii sumbre, morbide a fenomenului. 
De altfel, istoria interioară a morbului începe în fazele timpurii ale Renaşterii. Dacă 
pentru liricul Francesco Petrarca (1304-13074) melancolia e o veritabilă „boală 
a sufletului şi a voinţei”, pentru practicianul neoplatonician al ezoterismului, 
Marsilio Ficino, ea e „emblema omului adevărat, e neliniştea cunoaşterii, cuprinde 
întreaga experienţă interioară.”30

Reliefată în monumentalitatea ei terifiantă, presupusa afecţiune depresivă 
poate fi clasificată în melancolia statelor, a familiilor, a particularilor sau a oricărui 
corp, individual sau colectiv. Organismele statale în general şi Anglia în special 
sunt victimele predilecte ale maladiei. Pentru anihilarea devastatoarelor efecte 
psihopate sau sociopate, induse de melancolie în sfera politicului, Burton propune 
drept posibil remediu terapeutic transformarea monarhiei engleze a lui Carol I 
într-un regat utopic, „dirijist”, autoritar şi birocratic, coordonat de un corp de 
„supraveghetori”. Rectificarea dereglatului corp social se realizează prin aplicarea 
energică a eugeniei, a unor drastice legi matrimoniale, a muncii obligatorii, a 
vigilenţei omniprezente şi a unei alimentaţii reglementate minuţios. În alegerea 
alimentelor prevalează preocuparea de a proteja consumatorii de consecinţele 
melancolice ale indigestiei şi de a le inocula o stare de bună dispoziţie, lejeritate 
şi fragranţă, prin respectarea unui ceremonial gastronomic riguros: ”Melancolicii 
manifestă de obicei un apetit remarcabil, dar o proastă digestie şi de aceea ar fi 
consult să se ridice de la masă flămânzi. Lessius Iezuitul consideră că 12, 13, 14 uncii 
de pâine, carne şi alte alimente, sau, în ţările noastre boreale, cel mult 16 (pentru 
toţi studenţii, slăbănogii şi cei ce duc o viaţă inactivă, sedentară) constituie o raţie 
zilnică suficientă şi recomandă consumul de băutură în aceleaşi limite cantitative, 
cu tolerarea unor eventuale mici abuzuri ocazionale (...) Îngurgitarea mai multor 
feluri de mâncare are un efect malefic, întrucât conduce la perturbarea sevelor 
corporale (...) E recomandabilă, totodată, respectarea unei anumite succesiuni a 
felurilor de mâncare: la început să se consume lichide, precum supele, dar şi peşte 
sau alte produse similare, pe care stomacul le asimilează mai rapid ; hrana solidă, 
greu digerabilă, se serveşte la urmă.”31

Răul ascuns al melancoliei agonizează în toate trufandalele. De aceea, în fruntea 
ierarhiei de mâncăruri prohibite, alcătuită de Burton, tronează cumulul eterogen 
de preparate din carne de vită, porc, vânat sau peşte pescuit în ape stătătoare. 
Surprinzător, custodele bibliotecii universitare din Oxford decretează la fel de 
nociv pentru sănătatea melancolicilor consumul mâncărurilor gătite din anumite 

30  J. Starobinski, Melancolie, nostalgie, ironie, Bucureşti, 1993, p. 21-22; A. Pleşu, Pitoresc 
şi melancolie, Bucureşti, 1980, p. 72-73; W. v. Koppenfels, Nachwort, în R. Burton, Die 
Anatomie der Melancholie, Mainz, 1988, p.323-326; S. Battaglia, Mitografia personajului, 
Bucureşti, 1979, p. 59-61.

31  J. Starobinski, op.cit., p. 34-42; R. Burton, op. cit., p. 199-200.
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legume (castraveţi, gulii, dovleci, pepeni) sau păstăioase (fasole, mazăre). Pe de altă 
parte, afirmă că toate salatele crude favorizează producerea sângelui melancolic. 
Excepţie fac doar cele preparate din limba boului şi lăptucă. Din capitolele pe 
care autorul tratatului despre melancolie le consacră reţetelor alimentare destinate 
victimelor melancoliei se desprinde o certă concluzie tutelară: „Valabil e ceea ce 
spune Pliniu: hrana simplă e cea mai adecvată, amestecul de diverse feluri cu carne 
e periculos, dar mai dăunătoare sunt sosurile. Festinurile somptuoase provoacă 
numeroase boli.”32

Existenţa unui roman clasic e aproape imposibil de detectat în alte literaturi 
decât cea franceză din veacul al XVII-lea. Respectivul specimen epic condensează, 
de obicei, moralismul clasic, în varianta sa pedagogică, atât în plan intelectual, cât 
şi analitic. În perimetrul acestui gen destul de flexibil, care reflectă mai degrabă 
afirmarea unei mentalităţi clasice decât cristalizarea propriu-zisă a unei forme 
clasice, se înscrie, într-o manieră de-a dreptul emblematică, somptuoasa frescă 
narativă, Peripeţiile lui Telemah (Les Aventures de Télémaque, 1699). Această 
carte de învăţătură, juxtapusă unei structuri romaneşti, este substitutul literar al 
activităţii de pedagog riguros şi erudit, prestată de arhiepiscopul-romancier Fénelon 
(François de Pons de Salignac de la Monthe Fénilon), membru al Academiei 
Franceze (1693), - despre care Émile Faguet susţinea că, alături de Pascal, e una 
dintre cele mai vii inteligenţe ale secolului al XVII-lea -, în calitate de preceptor 
al ducelui de Burgundia, nepotul lui Ludovic al XIV-lea, începând cu anul 1689. 
Pentru conţinutul aluziv al acestui Telemah, în care a recunoscut o critică abia 
deghizată a administraţiei sale, „suveranul solar” al Franţei l-a exilat la Cambrai pe 
prelatul animat de tendinţe demofile şi antiabsolutiste.33

Echivalent literar al peisajelor lui Poussin şi al fastului exorbitant de la curtea 
Regelui Soare, alegoricul manual de educaţie, elaborat într-un stil afectat şi ornat 
de artificii antichizante, are un caracter iniţiatic. Intriga e concepută în maniera 
unui voiaj gnoseologic, pigmentat cu mici compoziţii utopice şi aglomerat cu 
nenumărate peripeţii, ce poartă o inconfundabilă amprentă eroico-mitologică. Prin 
urmare, în paginile falsului tratat de morală, antichitatea stilizată devine sediul 
favorit al fanteziilor lui Fénelon. Inspirat din primele cânturi ale Odiseei, periplul 
mediteranian al lui Telemah, plecat să-l caute pe Ulysse, în tovărăşia Minervei, 
metamorfozată în persoana preceptorului Mentor, ocazionează contactul eroului 
clasic, canonic şi lapidar, dar practic inexistent în stare genuină, cu o suită de 
principi ideali sau tirani absoluţi (Sesastris, Bochoris, Pigmalion, Aristodem, 
Filoctet, Idomeneu etc), preocupaţi de exercitarea eficientă a „artelelor guvernării”, 
într-un şir de regate, deseori imaginare, care nu sunt decât personificări ale 
reuşitelor sau dezastrelor politice.34

32  Die Freud’ des Essens. Ein kultugeschichtliches Lesebuch, Hamburg, 1981, p. 204.
33  M. Călinescu, Clasicismul european, Bucureşti, 1971, p.178; Idem, Introducere, în 

Clasicismul, vol. I, Bucureşti, 1969, p. 101; Clasicismul, vol. II, Bucureşti, 1969, p.255; R. 
Munteanu, Clasicism şi baroc în cultura europeană din secolul al XVII-lea, partea a II-a, 
Bucureşti, 1983, p. 293-301; Al. Călinescu, Prefaţă, în Fénelon, Peripeţiile lui Telemah, 
vol. I, Bucureşti, 1975, p. VI-XIII.

34  M. Călinescu, op. cit., p.178; R. Munteanu, op. cit., p. 302-306; T. Pavel, Arta îndepărtării. 
Eseu despre imaginaţia clasică, Bucureşti, 1999, p. 248-252.
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Habitudinile alimentare de la curţile monarhilor care conduc destinele 
modelelor politice utopice insertate în fluxul narativ al Peripeţiilor lui Telemah 
sunt într-o fermă consonanţă cu tipul de guvernare. Astfel, în Creta înţeleptului 
legiuitor Minos predomină moderaţia: „Mesele sunt cumpătate; vin se bea puţin: 
pâinea bună reprezintă hrana cea mai de seamă, împreună cu fructele, pe care 
pomii le oferă parcă singuri, şi laptele cirezilor de vite. Când şi când se mănâncă 
puţină carne, gătită fără prea multă măiestrie; şi atunci, oamenii au grijă să păstreze 
tot ce e mai bun din cirezile mari de boi pentru propăşirea agriculturii.”35

Paradoxal, chiar şi imprevizibilul tiran, Pigmalion din Tir, un personaj satelit 
al romanului, pe care l-am fi putut suspecta că orchestrează orgii gurmande de 
proporţii faraonice, cultivă un regim alimentar de-a dreptul spartan, în efortul 
obsesiv de a descuraja eventualele tentative de asasinat prin otrăvire la adresa 
sa: ”Se închidea în locul cel mai îndepărtat din palat, ca să-şi ascundă mai bine 
neîncrederea şi să nu fie niciodată văzut când îşi pregăteşte bucatele. Nu se încumeta 
să mai caute nici una din desfătările mesei; nu se putea hotărî să mănânce vreunul 
din felurile pe care nu ştia să le gătească el singur. Astfel, nu numai că nu folosea 
cărnurile gătite cu meşteşug de bucătari, dar nici vinul, pâinea, sarea, laptele şi 
toate celelalte alimente obişnuite: nu mânca decât fructe culese de el din grădina-i 
proprie, sau legume pe care el le semănase şi le punea el la fiert. Încolo, nu bea 
niciodată altceva decât apă, pe care o scotea chiar el dintr-o fântână închisă într-un 
loc din palat, a cărei cheie o păstra întotdeauna asupră-i.”36

Prin Cyrano de Bergerac spiritul baroc şi-a agregat propria sa utopie. Curioase 
manifestări de polimorfism baroc, romanele sale, Statele şi imperiile Lunii şi Statele 
şi imperiile Soarelui, sunt un amalgam de utopie, science-fiction şi polemică de idei, 
potenţat de revoluţia filozofico-ştiinţifică inaugurată de Giordano Bruno, Copernic, 
Galilei şi Gassendi. Ele se situează între real şi fantastic, între detaliul livresc pur 
şi ceea ce Tzvetan Todorov numeşte „miraculosul motivat”. Voiajorul imaginar al 
acestor naraţiuni de un tezism impenitent, descoperă pe satelitul terestru o lume 
pe dos, care nu presupune automat un model global de viaţă meliorist.37

Poantele născocite de Cyrano de Bergerac oferă cititorului o serie de detalii 
semnificative despre respectivul univers selenar. Ele sunt menite să contureze 
anumite ipostaze ridicole, chiar bufone, în care omul terestru apare dezavantajat 
şi chiar inferior, comparativ cu creaturile extraterestre. Astfel, cetăţenii patrupezi 
ai Statelor Lunii, imaginate de Cyrano de Bergerac, se hrănesc într-o manieră de-
a dreptul suprarealistă, care ar stârni invidia oricărui nutriţionist contemporan. 
Dar să dăm cuvântul autorului francez: ”(...) Credeam că l-ai văzut pe stăpânul 
dumitale, ori pe altcineva luând masa în oraşul din care venim; de aceea nu ţi-
am explicat cum se hrănesc oamenii pe aici. Dar de vreme ce nu ştii, află că aici 
se trăieşte cu fum. Arta culinară constă în a închide în vase mari, anume lucrate, 
mirosurile cărnii gătite în fel şi chip; când s-au strâns de mai multe soiuri şi de 
diverse gusturi, după pofta celor invitaţi, se ia capacul de pe un vas, apoi de pe 

35  Fénelon, Peripeţiile lui Telemah, vol. I, Bucureşti, 1975, p. 92.
36  Ibidem, p. 150.
37  R. Munteanu, op. cit., p. 330; Tz. Todorov, Introducere în literatura fantastică, Bucureşti, , 

1973, p. 76; D. Toma, Cyrano de Bergerac un model al Barocului, Bucureşti, 1982, p. 11
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un altul şi tot aşa, până ce se satură mesenii. Dacă nu ai trăit astfel, n-ai să crezi 
că nasul, fără ajutorul dinţilor şi al gâtlejului poate să ţină locul gurii, dar vreau 
să te convingi prin propria dumitale experienţă. Nu isprăvi bine de vorbit, că am 
simţit cum intră pe rând, în sală, aburi atât de înmiresmaţi şi de hrănitori, încât în 
mai puţin de jumătate de sfert de ceas m-am simţit sătul de-a binelea. Când ne-am 
ridicat, îmi spuse: Lucrul acesta nu trebuie să-ţi stârnească prea multă admiraţie; nu 
se poate să fi trăit atâta fără să fi observat că în lumea voastră, bucătarii, plăcintarii 
şi grataragiii, mâncând mai puţin decât oamenii care au alte meserii, sunt totuşi 
mult mai graşi. Cum crezi că se explică asta, dacă nu datorită fumului de care 
sunt mereu înconjuraţi şi care le pătrunde în trup, hrănindu-i? Iată de ce oamenii 
din această lume sunt mai viguroşi, deoarece hrana nu se preface aproape de loc 
în excremente care dau naştere mai tuturor bolilor. Ai fost foarte surprins atunci 
când, înaintea mesei, te-au dezbrăcat, acest obicei neexistând în ţara voastră; dar 
aşa este moda aici, pentru ca animalul să fie pătruns mai uşor de fum.”38 

Cyrano de Bergerac nu mărturiseşte, dar plagiază respectiva reţetă culinară după 
povestirea autorului elenistic Lucian din Samosata, intitulată Istoria adevărată, în 
care e relatată în premieră o fantastică aventură transplanetară spre lună. La seleniţii 
autorului antic: ”Hrana e aceeaşi pentru toţi. După ce aprind focul, prăjesc broaşte 
pe cărbuni: sunt multe pe la ei şi zboară prin aer; în timp ce acestea se prăjesc, ei, 
aşezându-se în jurul focului ca în jurul unei mese, sorb fumul care se ridică din 
broaşte şi petrec. Aceasta este hrana lor; iar băutura le este aerul, pe care-l strâng în 
cupe transformat în rouă. Însă nu urinează şi nici nu-şi fac alte nevoi, dar nici nu au 
orificiile pe care le avem noi (...) Când îşi suflă nasul, curge o miere foarte acră şi, ori 
de câte ori muncesc sau fac gimnastică, transpiră pe tot trupul lapte, astfel că, prin 
vărsarea unui strop de miere din acesta se încheagă turte de brânză; din ceapă fac 
un ulei foarte gros şi înmiresmat ca mirtul. Au multe vii care dau apă: căci boabele 
ciorchinilor sunt ca grindina şi cred că, de câte ori bate vântul, scutură acele viţe şi 
atunci, cade peste noi grindina împrăştiată din ciorchini.”39

4. Bulimia distopiilor

De la pseudohomericele Margites şi Batrahomiomahia până la epopeile 
eroicomice-satirice ale iluminismului târziu, eposul comic – cea mai rezistentă 
dintre formele parodiei şi ale burlescului – cunoaşte o evoluţie de peste două 
milenii. Genul renaşte ori de câte ori conştiinţa europeană traversează etape de 
criză a valorilor existenţiale. În vremea Renaşterii, parodia bufă sau grotescă şi 
fantezia burlescă demonetizează, până la limitele acceptabile ale caricaturii, 
valorile revolute. Principalele victime ale acestor capodopere cinice sunt eroii 
romanelor cavalereşti. Evident, pentru gustul contemporan, umorul umaniştilor e 
ori prea constipat ori prea grosier şi oricum de o vulgaritate stupefiantă.Trebuie să 
ne consolăm cu gândul că hazul Renaşterii avea iz de periferie sordidă.40

38  Cyrano de Begerac, Statele Lunii. Statele Soarelui, Bucureşti, 1980, p. 42-43; R. Munteanu, 
op. cit., p. 339.

39  Lucian din Samosata, op.cit., p. 25-26.
40  I. Em. Petrescu, Ion Budai Deleanu şi eposul comic, Cluj, 1974, p. 5; Z. Dumitrescu- 

Buşulenga, Renaşterea, umanismul şi dialogul artelor, Bucureşti, 1971, p. 174-188.
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Una dintre cele mai insolente tentative de instaurare a unei arhitecturi epice 
insolite, printr-o evaluare parodică a societăţii, sinonimă în multe privinţe cu 
violarea unor tabu-uri culturale, religioase, filozofice şi chiar erotice îi aparţine 
lui François Rabelais, unul dintre cei mai erudiţi romancieri ai umanismului 
incipient, care exploatează consecvent noua elocvenţă a limbii vernaculare. 
În paginile monumentalei sale opere, Gargantua şi Pantagruel, inspirată din 
renumitele Cronici gargantuine şi din poemul eroicomic al italianului Luigi Pulci, 
Il Morgante maggiore, e incinerat întregul talmeş-balmeş al culturii medievale în 
flăcările necruţătoare ale glumei vulgare şi enorme sau ale farsei caustice cu aromă 
plebeiană. Roman satiric sau epopee burlescă, odiseea rabelaisiană e un miracol 
stilistic, dar şi un divertisment prolix pentru publicul larg, care propulsează 
suburbia în literatura Renaşterii.41

Rabelais a botezat ţara natală a uriaşilor săi Utopia, denumire pe care a 
împrumutat-o din opera lui Thomas Morus, apărută cu 16 ani mai devreme. 
Patria lui Gargantua şi a lui Pantagruel, cu formele ei de viaţă, politice, religioase, 
pedagogice, nu numai că se numeşte, dar chiar şi este o utopie. Giganticele personaje 
rabelaisiene descind din Utopus prin savante combinaţii genealogice. Constituţia 
abaţiei Thélème (în greceşte : libera voinţă), republica ideală a lui Rabelais, se 
reduce la patru cuvinte: ”Fă ce-ţi place”. Thelema e, prin urmare, ţara liberului 
arbitru, inversiunea satirică a mănăstirii creştine. Stilul de viaţă al thelemiţilor 
este exact opusul vieţii monahale. Puritatea comunităţii nu e protejată de tentaţiile 
lumii exterioare nici prin clasicele ziduri monastice şi nici prin voturile de 
castitate, ascultare şi sărăcie. Acest frumos vis renascentist este diferit de utopiile 
sociale ale lui Platon, Morus, Bacon sau Campanella. Are în schimb toate virtuţile 
unei distopii onirice, excluzând dintru-nceput finalizarea practică a proiectului 
fantezist.42

În opera epică a lui Rabelais, imaginile ospăţului reproduc diverse variante ale 
ghiftuielilor practicate curent, în orice petrecere medievală cu caracter popular-
festiv, dar poate şi anumite tradiţii groteşti ale simpozioanelor antice. Festinurile 
alimentare hiperbolice din Gargantua şi Pantagruel, care trădează o năzuinţă 
stăruitoare către belşug şi universalitate, seamănă izbitor cu franzelele şi cârnaţii 
grandioşi, exhibaţi în procesiunile carnavaleşti. Imagistica chiolhanului deţine un 
rol privilegiat, efectiv sau aluziv-metaforic, în naraţiunea lui Rabelais. Celebrarea 
unor evenimente culinare figurează cu o frecvenţă torenţială în paginile romanului 
despre cei doi giganţi simpatici şi amuzanţi.43 

Găsim o imagine de acest tip în prima carte a epopeii comice, în secvenţa 
referitoare la începutul războiului cu Picrocol, când regele Grangousier îi oferă 

41  M. Mc Luhan, Galaxia Gutenberg, Bucureşti, 1975, p. 243-247; M. Roznoveanu, Civilizaţia 
romanului, Bucureşti, 1991, p. 436-437; D.J. Boorstin, Creatorii, vol. I, Bucureşti, 2001, 
p.373; T. Vianu, Opere, vol. 5, Bucureşti, 1975, p. 576-577.

42  Al. Ciorănescu, op.cit., p. 112-113; E Auerbach, Mimesis, Bucureşti, 1967, p. 290; O. 
Drimba, Rabelais, 1963, p.138; J. Delumeau, op. cit., p. 87; R. Trousson, op. cit., p. 80; R. 
Klein, Forma şi inteligibilul, vol. II, Bucureşti, 1977, p. 104 şi 109.

43  M. Bahtin, François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în Renaştere, Bucureşti, 
1974, p. 305-307.
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fiului său, Gargantua, întors acasă, un ospăţ orgiastic: ”S-au aşezat cu toţii la masa-
întinsă, iar pentru acel ospăţ s-au fript şaisprezece boi, trei văcuţe, treizeci şi doi 
de viţei, şaizeci şi trei de iezi, nouăzeci şi cinci de miei, trei sute de purcei de lapte, 
două sute douăzeci şi două de potârnichi, şapte sute de becaţine, patru sute de 
claponi (de Laudunois şi Cornouailles) şase mii de pui (şi tot atâţi porumbei), şase 
sute de găinuşe, o mie patru sute de iepuri, trei sute trei dropii şi o mie şapte sute 
de alte orătănii puse la îngrăşat.

În privinţa soiurilor de vânat, au fost nevoiţi să se mulţumească cu ce s-a găsit: 
unsprezece mistreţi trimişi plocon de stareţul din Turpenay, optsprezece cerbi, 
căprioare şi capre negre (din partea cavalerului Grandmont), şapte sute douăzeci 
de fazani, cu care venise cavalerul Essarts, câteva zeci de perechi de porumbei 
sălbatici şi păsări de apă, ca lişiţe, gâşte, raţe, sitari, stârci, bâtlani, flamanzi, 
găini de India ş.a.m.d. (Fără să mai socotim câtime de aluaturi şi prologuri de 
ciorbe).”44

Numărul scenelor de bulimie se amplifică vertiginos în cărţile a IV-a şi a V-a 
ale romanului, cu precădere în episodul carnavalesc al războiului cârnaţilor, în 
cel al gastrolatrilor, care conţine cea mai voluminoasă listă de bucate şi băuturi 
din beletristica mondială şi cel consacrat „călugărilor la bucătărie”. Fabulos e şi 
banchetul de la curtea reginei din ţara Chintesenţei, căreia i se mai zice şi Entelehia: 
„Cavalerii şi domniţele de la curte s-au ospătat ca şi noi, cu bucate alese, atât de 
gustoase, atât de bine potrivite, cum nici Apicius n-a visat. La începutul prânzului 
ne-a fost pus dinainte un fel de ghiveci măreţ, cu feluri de bucate amestecate, 
pentru pofta de mâncare a celor flămânzi. Era o oală atât de cuprinzătoare, încât 
n-ar fi acoperit-o pe de-a-ntregul nici tava de aur pe care Pythius Bitynius o dăruise 
cândva regelui Darius. În oala aceea erau fel de fel de ciorbe, salate, tocane, fripturi 
de căprioară, carne fiartă, fleici la grătar, felii de muşchi afumat, şuncă fragedă, 
bucăţi alese de peşte prăjit, aluaturi, turte, cuşcuş, brânzeturi, dulciuri şi fructe 
de felurite soiuri. Toate mi s-au părut minunate. N-am mâncat prea mult, fiindcă 
eram şi-altminteri sătul şi îmbuibat.”45

Deşi a publicat faimoasele Călătorii ale lui Gulliver în politicosul secol al 
XVIII-lea, Jonathan Swift rămâne fidel, prin mentalitate şi conduită, veacului 
precedent, baroc prin moravuri, uzanţe, modă, gusturi, preocupări, arte şi scris. 
Acest „inventator al ironiei” (Taine) este un incontestabil clasicizator al barocului 
englez şi unul dintre strămoşii autentici ai literaturii absurd-suprarealiste. De fapt, 
clasicismul englez din jurul lui 1700 nu este decât o formă condensată a barocului. 
Monumentala maşinărie a utopiilor negative, inventată de imaginaţia lui Swift, are 
misiunea profilactică de prototip peiorativ, care trebuie evitat, demolat, subminat, 
pentru a consolida falia demarcatoare dintre realitate şi utopie şi pentru a nu 
favoriza dezvoltarea unui eventual prozelitism latent.46

Dacă Montesquieu, pentru a sugera impresia de veridicitate a sistemului său 
narativ, formulează o verosimilitate adevărată în paginile din Scrisorile persane, 

44  Fr. Rabelais, Gargantua şi Pantagruel, Bucureşti, 1967, p. 125.
45  Ibidem, p. 565.
46  V. Nemoianu, Swift printre stiluri, în Secolul 20, nr.9, 1967, p. 195-196; Al. Ciorănescu, 

op. cit., p.205; A. L. Morton, Utopia engleză, Bucureşti, 1958, p. 116.
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contemporanul său irlandez, Jonathan Swift, optează, în distopia sa, Călătoriile lui 
Gulliver - 1726, consacrată analizei omului, societăţii şi sistemelor de guvernare, 
pentru varianta contrară: neverosimilitatea adevărată. Posesor al unei redutabile 
arte a negării prin apelul la ridicol, caricatură şi paradox, el propune un sistem 
de demolare a firescului exterior prin distorsionarea şi recompunerea scheletică a 
realităţii, hiperbolizând anumite aspecte ale acesteia şi miniaturizând altele.47

Începând cu Swift, utopia abandonează principiile logicii sale arhetipale, spre 
a deveni un cod de traducere a ideilor contestatare şi subversive. Genul literar pe 
care-l inaugurează autorul irlandez, va fi reluat mult mai târziu de Aldous Huxley 
şi, într-o anumită măsură, dar într-o altă tonalitate, de George Orwell. Romanul 
Călătoriile lui Gulliver este perceput mai mult ca o satiră a societăţii engleze din 
secolele XVII-XVIII. Aventura maritimă devine la Swift o posibilitate adecvată de a 
nara şi comenta detaliat grupaje de evenimente incredibile. Pentru a supraaccentua 
aparenţa de realitate a acestor construcţii epice, el conturează itinerarul cu o 
precizie de jurnal de bord şi-l înscrie într-un interval temporar cert, de aproximativ 
15 ani (4 mai 1699 - 5 decembrie 1715). Voiajul gnoseologic al eroului-narator este o 
însumare de patru traiectorii prin vastul Ocean Indian, soldate cu tot atâtea escale: 
în Lilliput, Brobdingnag, Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Luggnagg, Japonia şi 
ţara cailor înţelepţi. Aglutinarea continuuă de noi şi noi secvenţe, de la proporţiile 
miniaturale la cele gigantice, de la lumea insulei zburătoare, la ţara necromanţilor 
şi apoi la ţara unde oamenii sunt sclavii cailor – toate nişte ample spectre deformate 
şi reproporţionate ale societăţii engleze –, e segmentată de succesive reîntoarceri 
în Anglia reală.48 

Profund contaminat de prejudecăţile societăţii în care se formase, pătimaşul 
călător Lemuel Gulliver, care evoluează pe ecranul operei lui Swift, nu este 
decât un naufragiat simbolic, consumator şi cultivator de diferenţă. Pentru a se 
vindeca de monotonia, decăderea şi impostura Bătrânului Continent, el vizitează 
ţări extravagante, unde contactează civilizaţii bizare, adaptându-se incredibil de 
uşor unor cutume şi practici neobişnuite, care guvernează universurile sociale 
din Cealaltă realitate şi strania intimitate a Celuilalt. Derivată parcă din comediile 
unui Aristofan nebun, mizantropia lui Swift insistă asupra monstruosului cu 
o vizibilă şi răutăcioasă delectare. Lilliput (Ţara piticilor) şi Brobdingnag (Ţara 
uriaşilor) sunt tot atâtea oglinzi deformatoare ale „spectacolului respingător” pe 
care-l provoacă viciile contemporaneităţii. Laputa (insula-târfă) nu este o utopie, 
ci insula utopiştilor, versiunea satirică şi caricaturală a congregaţiei de savanţi 
şi tehnocraţi, conduşi de un monarh-filozof, care, la Bacon, asigură prosperitatea 
materială a Noii Atlantide.49

Senzaţia de autenticitate e întreţinută în perimetrul Călătoriilor lui Gulliver prin 
abundenţa de amănunte cotidiene şi prin precizia datelor şi a cifrelor. Caracteristică 
pentru strategia narativă swiftiană este rigurozitatea aproape matematică cu care 

47  T. Olteanu, Morfologia romanului european în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1974, p. 177.
48  Ibidem, p. 178-179 şi 185-187; H. Perez, Ipostaze ale personajului în roman, Iaşi, 1979, p. 51.
49 A. Deciu, Gulliver în postmodernitate, în Secolul 20, nr. 10-12, 1997 şi 1-3, 1998, p. 56-57; 

Al. Ciorănescu, op. cit., p. 210; P. Hazard, Criza conştiinţei europene, Bucureşti, 1973, p. 
392; J. J. Wunenburger, op. cit., p. 195; J. Servier, op. cit., p. 190.



87

operează în modificările de scară dimensională, prin diminuarea sau amplificarea 
proporţiilor. Lilliputanii sunt exact de douăsprezece ori mai mici decât Gulliver, în 
timp ce locuitorii Brobdingnagului sunt exact de douăsprezece ori mai mari. Întregul 
univers al celor două regate imaginare vizitate de eroul swiftian e dimensionat în 
funcţie de proporţiile amintite.50 

Dominaţia criteriului cantitativ, în primele două episoade din Gulliver, poate 
fi şi expresia gândirii relativiste a secolului. Gigant, dominator, sigur de sine în 
Lilliput, voiajorul swiftian trădează şi un apetit perfect adecvat dimensiunilor 
sale:”El coborî de pe estradă şi porunci să se ridice mai multe scări de o parte şi 
de alta a trupului meu; peste o sută de localnici urcară treptele şi se îndreptară 
spre gura mea, încărcaţi cu coşuri pline de carne, trimise la porunca regelui de 
îndată ce acesta fusese înştiinţat de sosirea mea. Mi-am dat seama că era carnea 
unor animale felurite, dar nu le-am putut deosebi după gust: ciosvârte, muşchi şi 
pulpe, aducând cu cele de oaie, foarte bine pregătite, dar mai mici decât aripile 
unei ciocârlii. Înghiţeam câte două-trei dintr-o singură îmbucătură, precum şi câte 
trei pâini o dată, mari cât nişte alice. Omuleţii mă îndopau de zor şi-şi arătau în 
fel şi chip mirarea şi uimirea faţă de un om atât de mare şi de mâncăcios. (...) S-a 
întâmplat odată să dau peste o ciosvârtă atât de mare, încât am fost nevoit să muşc 
din ea de trei ori; dar asta se întâmpla rar. Servitorii mei au rămas uluiţi văzând că 
mănânc carnea cu oase cu tot aşa cum mâncăm noi în Anglia un picior de ciocârlie. 
Gâştele şi curcanii îi înghiţeam de obicei dintr-o dată şi mărturisesc că erau cu 
mult mai gustoşi ca ai noştri. Dintre orătăniile mai mici, puteam lua câte douăzeci- 
treizeci pe un vârf de cuţit.”51

În schimb în Brobdingnag, situaţia se inversează. Gulliver, redus la dimensiunile 
unei creaturi liliputane, consideră „un spectacol respingător” imensa cantitatea de 
alimente pe care o îngurgitează regina locală:”Majestatea sa obişnuia să-mi pună 
în farfurie un dumicat de carne, pe care mi-l tăiam singur, şi grozav îi plăcea să mă 
vadă mâncând fărâmiţele acelea, căci regina (cu tot stomacul ei plăpând) lua dintr-
o îmbucătură atât cât puteau mânca la o masă vreo zece fermieri englezi, privelişte 
care uneori îmi făcea silă. Zdrobea între dinţi o aripă de ciocârlie, cu oase cu tot, 
deşi era de nouă ori mai mare decât aripa unui curcan zdravăn de la noi, şi băga 
în gură un dumicat de pâine cât două jimble mari de doisprezece penny fiecare. 
Dintr-o sorbitură golea o cupă de aur în care încăpea mai mult de un butoi de vin 
de al nostru.”52

După ce am conturat cu tenacitate tabloul prosopografic al colectivităţilor 
utopice, analizând atât universul lor social geometric, animat de ritmul unor intrigi 
fade, monotone şi plicticoase cât şi bizarele lor cutume alimentare, nu ne rămâne 
decât soluţia de a încheia cu aceste cuvinte tulburătoare ale controversatului filozof 
rus, Nikolai Berdiaev (1874-1948): „Răul are temelii în tot ce este pozitiv”.

50  H. Perez, op. cit. p. 54-55.
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