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FILOSOFIE – SOCIOLOGIE 

PICARO – VAGABONDUL SPANIOL; 
ESEU ASUPRA SPANIEI NARATIVE  

ÎN SECOLUL DE AUR 

ION MILITARU 

Abstract: Modernity is rooted in its own return to antiquity. However, this 
return was insufficient for the new man, contrary to the common predictions, 
as he was a man freed from class demands or ancestral bounds. The crisis 
generated by these two worlds is evident during the golden age of Spain 
when a distinctive character appears – Picaro – through whom emerges the 
need for a new man. The philosophical inquiry into this human typology 
demands the simultaneous investigation into the European Weltanschauung 
during its modernity.  
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I. Experiența 

 

Spania de dincolo de munți ( Blaise Pascal) 

Este cunoscută vechea butadă a lui Pascal prin care dorea să atragă atenția 
asupra relativității moravurilor și a diferențelor dintre ele: „Trei grade mai sus, spre 
Pol, răstoarnă întreaga jurisprudență, un meridian decide adevărul… Adevăr 
dincolo de Pirinei, eroare dincoace de ei !” 

Dincolo de Pirinei era însă Spania și nu este o întâmplare felul în care Pascal 
aranjează cuvintele adevăr și eroare. Adevărul, în propoziția aparent aleatorie, 
privește Spania, iar eroarea, adică ceea ce este dincoace de Pirinei, privește Franța. 
El nu oferă niciun conținut acestei Spanii echivalate cu Adevărul și nici propriei 
țări echivalate cu eroarea. Cunoștințele sale despre una sau alta erau, în tot cazul, 
insuficiente și, poate, întâmplătoare. Care poate fi, însă, acest Adevăr care vizează 
Spania? Să fie Adevărul care îi glorificase acesteia, la data respectivă, armatele, 
bogăția, curtea sau moravurile? Era Spania secolului de aur sau una în măsura să 
susțină aprecierea în care acesta o asocia Adevărului? La acea dată, Spania 
beneficia de referința unanimă a întregului continent. Pretutindeni era prezentă. 
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Când nu era temută, cultura sa era imitată, moravurile admirate iar gloria 
respectată. Spania își trăia Secolul său de aur.   

Prin ce date ale veridicului putea susține Spania adevărul lui Pascal astfel 
încât Franța, neavând ce să-i opună, îi opune propria sa eroare?  

* 

Pascal moare la Paris în 1662 lăsând în urmă un enorm proiect ale cărui materiale 
urmau să alcătuiască o vastă și pretențioasă Apologie a creștinismului. Avea cu puțin 
sub patruzeci de ani (1623–1662). Imediat după moarte, un grup de prieteni adună 
laolaltă însemnările publicându-le sub titlul de Cugetări (1670). Nu este prima dată în 
istoria culturii când un titlu de împrumut va aduce celebritatea unui filosof1.  

Intenția Apologiei era cât se poate de simplă iar titlul era elocvent: apologia 
creștinismului. Metoda era, însă, oarecum mixtă, obținută prin coabitarea unor 
elemente dintre cele mai diverse, unificate prin forța unui scop. Erau prezente acolo 
materiale cât se poate de heteroclite: citate scripturale, fapte de credință, silogisme 
logice, observații sociale, intuiții metafizice. Era prezent acolo nu numai ceea ce se 
dorea în orice apologie, lauda virtuților și meritelor doctrinei, ci și închiderea în 
forma argumentată a ceva definitiv. Ceea ce era definitiv, dispunând de probe, 
argumente, experimente și demonstrații era știința. Statutul acesteia era, la acea dată, 
asigurat prin rezultatele remarcabile la care se ajunsese prin Kepler, Copernic și 
Galilei. Prelungind tradiția acestora, Pascal se exersase în cercetări asupra vidului. 
Apologia creștinismului nu era însă lucrarea unui om de știință, ci a unui credincios.  

Cum ar fi arătat în formă încheiată o astfel de apologie întreprinsă de Pascal 
nu aveam să știm niciodată. Ceea ce putem face nu este mai mult decât simularea 
unui vag exercițiu al imaginației. 

Cugetările sunt precedate de ceea ce executorii testamentari ai lui Pascal au 
introdus în chip de testament : Memorial. Acesta fusese scris în 1654, așadar cu  
8 ani înainte de moarte, purtat în permanență în căptușeala hainei. Se presupune că 
a fost scris în noiembrie 1654, anul în care elaborează și ultimele lucrări științifice, 
anul unei crize mistice și al unui nou început.  „De la ora zece și jumătate seara 
până la ora douăsprezece și jumătate în miez de noapte. Foc. Dumnezeul lui 
Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, nu Dumnezeul filosofilor și al 
savanților. Încredințare. Încredințare. Iubire. Bucurie. Pace. Dumnezeu al lui Iisus 
Christos”2. 
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culegerea materialelor și așezarea sub celebrul nume aparține urmașilor. Începuturile culturii 
occidentale aparțin aceleași ilegitimități: cele două epopei, Iliada și Odiseea nu-și datorează titlul 
ipoteticului autor, Homer. 

2 Pascal, Cugetări, Oradea, Editura Aion, 2000, p.109. 
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Dumnezeu filosofilor nu era, însă numai Dumnezeul filosofilor păgâni, al lui 
Socrate și Platon, Aristotel sau Descaretes. Era, deopotrivă și Dumnezeul  lui 
Augustin, al lui Toma și Abelard, al tuturor doctorilor scolastici pe care biserica 
catolică nu înceta să-i venereze și a căror învățătură de bază îi configura dogma și 
puterea publică. Un astfel de Dumnezeu îi aparținea și lui Pascal.  

 
* 

 
Ce putea să fie, însă, atât de reprobabil în Dumnezeul filosofilor încât în cea 

mai profundă experiența a trăirii mistice El să reprezinte o astfel de obsesie? Nu 
participa propria sa știință la închipuirea unui astfel de Dumnezeu? Dezavuarea 
filosofilor nu exclude propria sa apartenență  în rândul acestora. Prin știință, Pascal 
participase el însuși la un astfel de exercițiu al rațiunii fără să întâlnească nimic de 
repudiat. Ce era atunci în neregulă în exercițiile celorlalți ? 

Un lucru era clar: în astfel de descrieri Dumnezeul revelației așa cum este 
prezent în Scriptură dispare. Nu mai este un Dumnezeu al lui Avraam, Isaac, 
Iacov. Este un Dumnezeu care a ieșit din paginile Scripturii iar filosofii au incetat 
să vadă în El ceea ce se arătase primilor oameni. Sub aparența Rațiunii, filosofii au 
construit un al doilea Dumnezeu apropiat de chipul cioplit care fusese interzis lui 
Moise și tuturor iudeilor. Fără să mai deslușească pericolul chipului cioplit și 
interzis, filosofii recomandaseră substitutul rațional. Dumnezeul filosofilor este 
Dumnezeul deist. 

 
* 

 
Opt ani au trecut de la criza mistică a lui Pascal până la moartea sa. Se spune 

că a purtat în permanență asupra sa bilețelul pe care a notat fugitiv conținutul nopții 
de foc din 1654. Nu a revenit niciodată asupra explicitării acelor trăiri. Nu a 
comunicat cu nimeni rolul lor în marea ruptură produsă în credință.  Ceea ce se știe 
este că, după data respectivă, preocupările sale științifice s-au diminuat aproape 
complet. Din exponent al științei, devine adversar al ei și apologet al credinței: „a 
scrie împotriva celor care aprofundează prea mult științele. Descartes”3, ajungând 
nu peste mult timp la un capitol anume: „deșertăciunea științelor.”4 Rațiunea care 
prezidase practica științelor a  încetat să-i mai trezească vreun interes. După această 
dată se poate vorbi de moartea rațiunii la Pascal.  

Totuși, între știința sa și știința scolasticii ruptura nu putea fi radicală. 
Cumva, participase el însuși la Dumnezeul filosofilor. Nu era străin de esența 
acestei construcții chiar dacă ea il purtase către vid, substanțe și forțe, către tot ceea 
ce fizica acelor timpuri glorifica. 

 
3 Ibidem, p. 136. 
4 Ibidem, p. 128.  
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Dincolo de Pirinei apăruse cu mult timp înainte ca specie inedită pe care, 
dacă ar fi cunoscut-o, Pascal nu ar fi ezitat să și-o asume : romanul picaresc. Miza 
acestuia nu era ordinea și rațiunea lumii, era dezordinea și nefericirea, suferința și 
damnarea acesteia.  

 
Spania de aproape  

 
În 1552, în lumea literelor spaniole este înregistrat fenomenul originar al 

romanului picaresc. În plină epocă a romanului cavaleresc în care virtuțile 
aferente, onoarea, noblețea, buna cuviință pasionau unanim, apare o specie nouă în 
care toate acestea sunt terfelite și întoarse cu susul în jos. Întregul Weltanschauung 
al lumii literare este răsturnat iar lumea vede stupefiată cum vechile opțiuni îi sunt 
dereglate. Ceea ce până atunci avusese parte de sufragiile unanime ale publicului 
încetează de a mai fi. Vechile preferințe sunt date jos, iar în locul lor apar altele 
despre care nu se știa mai nimic. Ele prind, captivează mergând până acolo încât la 
apariția unuia dintre aceste romane, doi cavaleri nu ezită să treacă la duel când în 
joc este procurarea ultimului exemplar5. Vechea  imagine a lumii este detronată iar 
cea nouă nu ezită să urce repede pe scenă. Un adevăr nou se propune lumii : 
întunecat, plin de contradicții, înrudit îndeaproape cu valori care niciodată până 
atunci nu fuseseră aplaudate. Totul era contrariant, inversat, negativ, în noul roman. 
De ce atunci plăcea? Prin ce date ascunse ale sale a știut Lazarillo de Tormes  să 
câștige publicul?    

În 1599, un nou roman, Mateo Aleman, Viața și isprăvile lui Guzman de 
Alfarache, vine să tranșeze definitiv lucrurile arătând că nu o eroare de gust era 
răspunzătoare de succcesul noului tip de literatură. Ceva substanțial contribuise la 
schimbare, o paradigmă a lumii inversată. Romanul cavaleresc devine desuet și, 
odată cu el, întreaga sa lume.  

 
* 

 
Lazarillo de Tormes, al cărui autor încă este incert, abia de avea o sută de 

pagini. Impresia de schematism, execuție pripită, lume aproximativă este 
dominantă. La apariție, lumea descrisă de el mai putea fi luată ca o lume 
caricaturală, cu minimă corespondență în realitate. Era o lume a borfașilor, hoților, 
a declasaților (categorie proscrisă în Spania acelor timpuri care atrăgea după sine 
închisoarea, fiind nevoie să aparții unei clase pentru a fi omologat social). Spania 
nu se putea privi în noul roman altfel decât ca într-o oglindă a răului.6 

 
5 Este vorba despre Diavolul șchiop al lui Lesage. 
6 Interesantă a fost Inchiziției la apariția acestui roman. Sfântul Oficiu avea în atribuții nu 

numai în privința dreptei  credințe, amenințată de reformă și necredință, avea atribuții și în respectarea 
bunei cuviințe în privința coroanei, a regelui și monarhiei. Or, toate acestea încetaseră să fie onorate 
reacția în romanul de față. 
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* 

Viața și isprăvile lui Guzman de Alfarache, însuma aproape o mie de pagini. 
Nu mai era vorba de descrierea unei lumi în miniatură, de o glumă cu adresă 
reprobabilă la clasa de sus, la aristocrație, justiție, poliție, negustorime. Era o 
descriere amplă, de întindere vastă cu exhaustivă cuprindere pe măsura noului 
adevăr deja prezent. 

Mai mult decât oricare altul, Viața și isprăvile lui Guzman de Alfarache, pune 
piatra de mormânt pe romanul cavaleresc.  Ironia nu este suficientă pentru a încheia 
cu acesta așa cum avea să să creadă Cervantes cu Don Quijote. Când în joc este 

schimbarea unei lumi delegitimarea ei ironică nu este suficientă. Cervantes nu 
este pionierul noii lumi. El poate fi groparul celei vechi, dacă poate fi vorba de un 

mormânt săpat cu glume. Noua lume nu poate găsi în capodopera lui Cervantes 
canonul său așa cum s-a revendicat atunci când, un critic, închipuindu-și că l-a 
aflat, l-a indicat pe Shakespeare în centrul său. În tot cazul, nu greșea prea mult. 
Cervantes nu putea furniza nimic din datele unui nou canon. 

Poate că nici măcar Shakespeare nu este convingător în acest rol. Prea puține 
sunt prezente din noua lume în dramele, tragediile sau poeziile lui. Este, în schimb, 
romanul picaresc. El este vestitorul modernității. 

 
Picarescul – Știința imperfecțiunii 

 
În Teoria romanului, Toma Pavel atribuie romanului picaresc „știința 

imperfecțiunii”7. Pe parcursul întregii sale evoluții, romanul nu mai este nicăeri 
descris ca posesor al unei astfel de științe. Este privilegiul romanului picaresc de a 
fi deținătorul în negativ al acestei științe. În ce constă ea și de ce este deținută strict 
de acest roman? 

Nu este vorba despre o imperfecțiune care să privească romanul ca atare, 
constituția sa, metodele, intențiile sau tehnica. Este vizată realitatea descrisă, 
realitatea lumii ca realitate imperfectă. Aceasta este nota originală a romanului 
picaresc: a vedea în constituția originală a lumii, în ontologia acesteia, 
imperfecțiunea, de a ști să citească ce este lumea în cheia adevărului întunecat. 
Niciodată, în evoluția romanului o astfel de lectură nu mai este de găsit. Singur 
romanul picaresc a avut forța de a pătrunde în profunzimea lumii descriind-o 
ca ontologie a imperfectiunii.  

Anterior acestui tip de roman, lumea fusese onorată în descrieri pastorale, 
cavalerești, de dragoste sau, cum aveau să se petreacă lucrurile mai departe, 
descrieri realiste, naturaliste, psihologice, metafizice ș.a.m.d. Lumea în varianta sa 
întunecată aparține, însă, în exclusivitate romanului picaresc. 

 
7 Toma Pavel, Gândirea romanului, București, Editura Humanitas, 2008, p. 98. 
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Pronumele personal și impertinența romanescă 

 
Romanul picaresc inaugurează folosirea pronumelui la persoana I singular în 

artă cu mult înainte ca Descartes să facă din el originea lumii, ceea ce, pentru 
mentalitatea timpului nu putea fi decât ceva grosier și necuviincios. „Așadar aflați 
domniile voastre mai întâi de toate că pe mine mă cheamă Lazaro de Tormes, fiu al 
lui Tomé Gonçalez și al Antoniei Pérez, de fel din Tejáres, sat din Salamanca”8. 
Așadar, eu, cel de față, mă promovez ca atare în fața voastră, constrângându-vă să 
luați act de identitatea mea prin intermediul numelui. Imediat veți lua act de această 
identitate altfel, prin intermediul pățaniilor pe care am de gând să vi le relatez. Este 
o noutate, eu și faptele mele, ceva brutal în rutina vremii. Anterior, narațiunea la 
persoana a III a singular prin sintaxa gramaticii păstra ceva din decența și cuviința 
vremii. Nimeni nu trebuie să se simtă lezat, pentru că nimeni dintre cei de față nu 
este personaj. Ceea ce urmează să fie relatat nu îmbogățește ontologic pe nimeni. 
Este vorba despre o a treia persoană, undeva departe, încât cei de față: eu, tu, voi, 
suntem feriți de o astfel de impertinență literară.  

Promovarea eului și instanțierea lui ca sursă a narațiunii contravenea deci 
tuturor moravurilor și tehnicii literare. În plus, orice ontologie a pronumelui 
personal, persoana I singular, din motive simple, este cea mai expusă. Indecența 

de a vorbi despre sine este folosită de acum ca formulă uzuală de adresare. Lumea 
începe de acum să-și piardă din greutate făcând loc unei alternative impertinente, 
deocamdată literare. 

 
b) această lume stricată 

Nu există aleatoriu în felul în care începe romanul picaresc și nici excepție în 
privința acestuia. Pretutindeni, încă de la debutul genului, persoana I singular este 
cea care face deschiderea9 : „aflați domniile voastre mai întâi de toate că pe mine 
mă cheamă Lazaro de Tormes, fiu al lui Tomé Gonçalez și al Antoniei Pérez, de fel 
din Tejáres, sat din Salamanca”. Chiar în variantele târzii, bănuite, pe drept sau nu, 
de epigonism, nu se renunță la formula consacrată. 10 Se subînțelege, astfel, că între 
persoana I singular și nesfârșita serie de nefericiri care se va abate asupra 
personajului legătura este de tip necesar: în chip inevitabil, eul cheamă 

nenorocirea iar chipul acesteia solicită oglinda eului. 

Procedeul nu este doar o noutate în materie de inovație artistică. Anterior, 
distincția între autor și personaj, între cavalerul ale cărui fapte urmau a fi 

 
8 Diego Hurtado de Mendoza, Viața lui Lazarillo de  Tormes, în  Proză satiric spaniolă, 

București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955, p. 25. 
9 Chiar în variantele târzii, bănuite, pe drept sau nu, de epigonism, nu se renunță la formula 

consacrată. Lesage, cu Gil Blas, de exemplu. Se subînțelege, astfel, că între persoana I singular și 
nesfârșita serie de nefericiri care se va abate asupra personajului legătura este de tip necesar: în chip 
inevitabil, eul cheamă nenorocirea iar chipul acesteia solicită oglinda eului. 

10 Lesage, Gil Blas, București, Editura de Stat pentru literatură și Artă, 1960. 
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povestite și autor era necesară într-o manieră aproape logică. Nu se puteau 
atribui excepționalismul personajului, virtuțile sale, curajul, victoriile 
nemaivăzute, autorului în carne și oase, celui care, vrând-nevrând, era asociat 
lumii prezente 

Cu romanul picaresc lucrurile se schimbă. Ceea ce urmează a fi  
relatat aparține autorului prezent, faptele nu mai pot fi suspectate de caracter 
fantezist, sunt adevărate, așa cum este cel de alături, autorul care povestește, 
recită sau pictează. În scenă intră, așadar, adevărul în formula posibilității de 
verificare. 

Persoana I singular nu este, totuși, invenția absolută, revelația romanului 
picaresc. În imediata vecinătate se afla religia care, prin practica mărturisirii, așeza 
confesionalul în arhitectura internă a credinței. Orice spovedanie este practică a 
mărturisirii înțeleasă ca mărturisire a păcatelor și greșelilor, întreprinsă strict de 
păcătos – persoana I singular. 

Mărturisirea făcută duhovnicului în condiții speciale, exclusiviste, în care cei 
doi își împart rolurile între cel care ascultă și cel care mărturisește, eroul picaresc 
mărturisește publicului invizibil, infinit ca număr, fără competența acordării 
absolvirii păcatelor. Este ca și cum mărturisirea este făcută în eter, în afara tuturor 
așteptărilor, vag însoțite uneori de ideea învățării din experiența altora. La Vincente 
Espinel, un astfel de scop pedagogic este numit frecvent, de unde credința că 
neamul omenesc nu este definitiv damnat, că se poate îndrepta în anumite condiții, 
iar una din ele ar fi încredințarea că faptele rele enunțate în efectele lor neplăcute ar 
putea fi transformate în avertismente, măsuri de prevenție și alarmă. Acolo unde 

scepticismul în privința firii stricate a omului este deplin, pedagogia pare să-și 

piardă eficiența. Quevedo este scepticul radical al inutilității oricărei 

pedagogii.  

Procedura își avea, însă, vechime în însăși cultura greco-romană. Episodul 
central din Odiseea, în țara feacilor, când Odiseu își povestește pățaniile, o face la 
persoana I singular, cumva punând fundamentul în relația dintre cele două: ori de 
câte ori persoana I singular își relatează istoria ( comună) sau trecutul (individual), 
forma necesară, singura adevărată este a pățaniilor astfel încât povestea eului 
devine încă de acum două mii cinci sute de ani, poveste a nenorocirilor, a 
necazurilor și pățaniilor. Nu există eu fericit, pare să fie morala din Odiseea, iar 
episodul cu Odiseu în țara feacilor este, de departe, cel dominant din întreaga 
epopee. 

Mai târziu, când, în amurgul istoriei, grecii descoperă romanul, persoana I 
singular pare să fie condiția de posibilitate a narațiunii. Măgarul de aur, Theagene 
si Haricleea (parțial), Satyriconul lui Petroniu sunt practici ale persoanei I singular, 
astfel încât întrebarea de ce grecii și romanii nu au avut roman, își poate avea 
răspunsul aici: descoperirea târzie a eului și legăturii inedite dintre acesta și istorie. 
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Experiența picaro 

 
„Dorința pe care o aveam – curiosule cititor – de a-ți povesti viața mea, m-a 

grăbit atât de tare să te afund în ea fără să te previn asupra câtorva lucruri…”11 este 
un început care-l face, deja, pe cititor circumspect. De ce anume trebuie el să fie 
prevenit, doar se află la începutul unei povești care urmează să-l desfete, așa cum 
așteptările sale, ele doar,  îl preveniseră? Nu știa el, oare, la ce să se aștepte? Doar 
nu era la prima lectură. Romanele care circulau pe piață, citite de el cu nesaț, 
fuseseră suficient de elocvente încât să facă din el un cititor priceput. Un astfel de 
avertisment nu era de bun augur pentru piața literelor, iar cititorul avertizat urma să 
se confrunte cu ceva diferit, cu o lume întoarsă pe dos, alta decât cea cu care îl 
obișnuiseră romanele vremii, cele cavalerești, care excelau să-i arate cum binele și 
frumosul triumfă iar virtutea este la ea acasă în această lume și cum această lume 
însăși este bună, frumoasă și adevărată. Imaginea lumii, așa cum i-o furniza 
literatura timpului, în anul anul de grație 1599, era, pentru cititorul spaniol, cea mai 
bună dintre lumile posibile. Or, acum, încă din preambul, prin intermediul câtorva 
cuvinte, se sugerează că ceva ar putea fi altfel. Reflecțiile care urmau la  finalul 
acestei cărți unice vor confirma: Oameni eram și ca atare nu se afla cine să ne 
întreacă în suferință.  Este o schimbare de paradigmă, o întoarcere a acesteia la 
180%. Din bună, lumea devine rea. Totul datorită acestei invenții, acestui personaj 
straniu, picaro, al cărui nume este el însuși rebarbativ. Nu se știa de unde vine și 
nici prea bine încotro bate. Cel mai probabil, etimologie flexibilă și completă, 
într-un anume sens: soldat care a luptat în Picardia și, odată întors acasă, fără 
slujbă, fără nimic, condamnat la vagabondaj, dar dotat cu forță, instrucție și școala 
lumii – căci văzuse multe și făcuse multe! – aducea cu sine, odată lăsat la vatră – 
căci nu era soldatul roman, veteranul care, odată întors acasă, era împroprietărit, nu 
lăsat de izbeliște – tot ce văzuse și făcuse. De la un astfel de personaj  nu era de 
așteptat, odată lăsat în ale lui, decât repetarea acelorași experiențe. Cu diferența că 
ceea ce făcuse în experiența din afară, acum o făcea aici, acasă, în interiorul 
propriei țări.  

Nimic mai simplu pentru un astfel de personaj decât disculparea, practica 
perfidă a generalizării și judecării lumii după chipul și asemănarea sa: toți sunt la 
fel, toți fac la fel, nimeni nu e mai bun. „Toți fură, toți mint, toți înșeală; /…/ totul e 
cu dosu-n sus, toate sunt încurcate  și făcute pe grabă. Nu vei găsi om să se poarte 
biune cu ceilalți; toți trăim pândindu-ne unii pe alții, ca pisica și șoarecele sau 
păianjenul și vipera, care aflând momentul când nu e atentă, se lasă în jos pe un  
fir și, mușcând-o de ceafă, o strânge cu putere și n-o lasă până n-o ucide cu  
veninul lui”12. 

 
11 Mateo Aleman, Viața și isprăvile iscusitului Guzman de Alfarache, București, Editura 

Univers, 1984, p. 50. 
12 Ibidem,  pp. 201–202. 
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Inutil să suspectăm intruziunea de subiectivitate, perversitatea judecății sau 
caracterul perfid al personajului care nu ajunge la onoruri, recunoștință sau bani. 
Zarurile sunt deja aruncate, iar lumea deviată de la cursul idealității sale pe o albie 
a realității crude. Iar aici, crud nu este ceea ce e necopt, dimpotrivă, cruzimea lumii 
este faza în care maturitatea, odată consumată, lasă loc unei decreptitudini care nu 
se mai termină. Lumea este în faza descompunerii ei sociale când miasmele 
cuprind totul. 

* 

Acuma, este o astfel de imagine a lumii o construcție artistică datorată în 
exclusivitate unui nou gen, picarescul, în care soldatul vagabond, odată întors din 
Picardia, vine acasă și făcea legea în mentalități, practici și viziuni? Se schimbă, în 
Spania, viziunea asupra lumii, cauzată de un astfel de episod, până la urmă, 
accidental? 

Fie și cu accent pe un astfel de personaj, schimbarea lumii este mai profundă. 
Din bună, lumea devine rea nu prin intermediul soldaților, al întoarcerilor acasă sau 
vagabondajului. Indiferent ce face soldatul pe câmpul de luptă, de sărăcia și nevoile 
lui, de insuficienta administrație cazonă a Spaniei, lumea devine picarescă pe 
multiple căi, firele care o duc aici se numără la plural, picaro însuși sunt mai mult 
de unul. „Toți ajung să fie niște picaro și se mândresc cu asta.”13 

* 

Cel ce suportă noutatea prin  intermediul unui astfel de behaviorism istoric 
este picaro. Nu se știe cu exactitate de unde a venit. Din Picardia, din  Flandra, din 
orașele Italiei sau îndepărtatele Indii- tot ce se poate. Cu siguranță, se întoarce însă 
în Spania, locul său de baștină. Ce a acumulat în materie de experiență poate datora 
altor meleaguri, tuturor chiar. Esențial este însă altceva: terenul pe care își face 
cunoscute reflecțiile, materia pe care își face observațiile și generalizează ideile. 
Or, aceasta este Spania. Ea este cea care îi stimulează reflecția hic et nuc. Nu există 
nicio sugestie din partea lui că adevărurile emise ar aparține altora, că Spania se 
cuvine exceptată iar aceste idei aparțin unui alt timp, trecut sau viitor. Dimpotrivă, 
tot ce spune își capătă forța raportate la ce este aici, în momentul de față. Din 
prezent își extrage picaro forța gândirii, încrederea că expunerile sale aparțin 
ontologiei lumii, reflectând adevărul acesteia. Nu există dubii în privința acestor 

 
13 Ibidem, p. 230. 
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spuse. Picaro se poate îndoi de ceva, de tot ce vine din afară. De un singur lucru nu 
se poate îndoi: că ceea ce spune el este adevărul. El este oficiul acestuia, iar 
argumentele îi sunt de natura celor trăite. Nenorocirile parcurse, pățaniile eului, 
reprezintă aceste argumente. Eul său este adevărul, iar cele întâmplate – 
argumentele. Ecuația este cât se poate de simplă, convingătoare: Eul nu poate fi 

respins, îmi aparține, dau mărturie de el prin persoana de față, care poate fi văzută, 
atinsă, auzită. Întâmplările sale pot fi acceptate ca adevăr pentru că sunt 
convingătoare în forma răului, a nenorocirilor, mult mai ușor de acceptat decât 
inversul lor. Percepția generală poate confirma: lumea este parcursă în forma 
succesiunii răului din experiențele tuturor. Orice truc metafizic care să vorbească 
despre altceva încalcă experiența. 

Romanul picaresc este marea revoluție în ontologia lumii moderne, alta 

decât cea rațională a metafizicii trecutului. 

 
* 

 
Ce face personajul picaro? Nu sunt prea multe de așteptat din partea lui. 

Colindă lumea, trece de granițele Spaniei, călătorește în Italia, trece prin 
insulele acesteia, dincolo de Roma, ajunge la Milano și Veneția. Parcurge 
Flandra, acolo unde trupele spaniole încă de țineau controlul asupra teritoriilor, 
se bucură de plăceri trecătoare, fură, înșeală, ucide  după cum, la fel, este 
înșelat, furat, mai puțin ucis dar cât pe-aci să fie. Și, mai ales, reflectează. 
Reflecțiile sunt atât de abundente încât puțin lipsește să fie un filosof autentic. 
Chiar este, neputându-i-se reproșa insuficiența reflexivă și nici perspicacitatea 
silogismelor. Nu este un filosof sistematic pentru că resortul gândirii sale nu 
este reflecția ca atare, logosul pentru el însuși. El nu reflectează pentru a decide 
de adevărul lumii. O face atunci când faptele sale îl conduc la rădăcinile răului, 
iar învățătura pe care o deprinde, odată ajuns aici, este că lumea, în realitatea ei 
imediată, nu este lipsită de logos. Indiferent ce se întâmplă acesteia, reflecția o 
însoțește, iar el, picaro, ultimul dintre oameni, smerit, ia act de constituția 
lumii. Deși s-a mișcat la suprafața acesteia, i-a parcurs istoria și nenorocirile, 
este prezent în străfundurile ei însoțind-o în adâncimi la care puțini se 
încumetă. El, picaro, știe de rostul lumii, de ideea care o ține în viața, adică la 
suprafața de care ceilalți abia prind  habar. Știe de idee, de logos, astfel încât 
infinitatea de reflecții cu care el își încheie socotelile nu au alt rost decât acela 
de a-l pune în ordine, în cunoaștere și deplinătate. El nu mai poate fi exclus, așa 
cum a fost de-a lungul tuturor nenorocirilor, știind, se integrează în adevărul 
inclus al acesteia. Reflecțiile personajului nu au alt rost decât acela de 

purificare și reconstituire a tuturor ratărilor. Dacă, de-a lungul istoriei, a 
fost un exclus, reflecțiile îi pun la dispoziție mecanismul prin care, definitiv, 
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este reintegrat. De acum, el aparține logosului, adică lumii și lui Dumnezeu. 
Pentru păcate, crime, necuviințe, poate fi judecat și condamnat, prin reflecții el 
se salvează. 

 
* 

 
Cum s-a ajuns aici? Nu totul poate fi pus în seama subiectivității unui  ins și 

nici pe seama unei experiențe care să-i fi furnizat acestuia argumente pentru fața 

întunecată a lumii. Dacă literatura, în ce spune despre lume, ar fi suficientă, tot ce 
este în afară ar trebui șters. Literatura este o voce. Cât de însemnată ar fi, trebuie 
să i se aducă completări. Acest lucru o așază în lume într-un mod mai profund 
decât se așază ea prin narațiune și tehnici artistice. 

a) sursele metafizice 

Pretutindeni, de-a lungul reflecțiilor picaro, este invocată starea lumii: așa 
este aceasta. Ontologia lumii este definitiv închisă, nu se poate umbla nicăieri astfel 
încât ceva să se schimbe. Ori de unde ar fi privită, această ontologie rămâne 
neschimbată. Evident, avem de-a face cu o mentalitate de tip Parmenide: lumea 

este veșnic imobilă, una și aceeași, fără început și fără sfârșit. Evident, o 
reflecție de tip fatalist care ne condamnă pe noi și faptele noastre, ne disculpă 
anulând toate visele, iluziile întreținute de orbi, incapabili să vadă hăul întunecat 
care ne împresoară. Nu se poate face nimic, orice inițiativă bate la porțile închise 
ale adevărului. 

b) sursele istorice 

Eroul picaro nu este lipsit de școală și relativă cultură. Cele dintâi relatări ale 
acestuia privesc anii de formare, felul în care a fost educat și toate câte i s-au 
întâmplat. El știe istoria lumii, îi cunoaște evenimentele, personajele și, din 
nefericire, consecințele. Or, tocmai ultimele, cu reverberații până la sine, sunt cele 
care îl privesc. Acestea sunt în forma negativă a ce trăiește. El poate să exclame 
fără reținere că istoria este suma nefericirilor umane. Aflat în această lumea a 
efectelor, el poate conchide că istoria este una a răului. Toate curg aici, se 
schimbă. Lumea este râul lui Heraclit în veșnică schimbare încât a te scălda de 

două ori în apele aceluiași râu nu este cu putință. 

c) tradiția 

În romanul picaro sunt intercalate multe alte povestiri pe lângă cea principală. 
Uneori, într-o povestire paralelă este inclusă o alta. De aceea, poate, atunci când 
Arthur Perez Reverte face o nouă ediție din Don Quijote înțelege să elimine toate 
aceste povestiri. 

Toate aceste povestiri, relatate de nobili sau feluriți hidalgo, conțin o 
nesfârșită serie de nenorociri. Într-un final, una singură este remediată. În rest, o 
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mulțime de destine nenorocite care nu mai pot fi reparate.  Firul narativ care curge 
în albia râului principal ia act de toate nenorocirile neîncetând să meargă mai 
departe. Ceea ce se povestește aparține unui alt eu care relatează propriile 
nefericiri. Dacă fericirile pot fi inventate, nefericirile nu pot. Tradiția este suma 
filtrată a acestora în forma instituțiilor, obiceiurilor și moravurilor. 

d) experiența 

Ultima, în seria argumentelor, este tot ce poate fi mai aproape și mai credibil. 
Ceea ce el povestește este ce a trăit, adică propria experiență. Nu vorbește din 
auzite. Când relatează experiențe străine nu o face pentru uzul estetic al celorlalți, 
cât din rațiuni ale confirmării  propriilor strategii.  

Un roman filosofic? 

„Problematica omului se pune din nou ori de câte ori pare să se anuleze 
pactul dintre lume și om, în timpuri când el pare să fie un străin solitar și 
neajutorat. Sunt vremuri în care s-a dislocat o imagine a Universului și odată cu ea 
a dispărut senzația de siguranță pe care familiarul le-o dă muritorilor. Omul se 
simte atunci lăsat de izbeliște, cu vechiul cămin distrus”14.  

Niciun fel de date nu lipsesc din economia romanului picaresc pentru a face 
din el un roman filosofic. Nesfârșita serie a reflecțiilor picaro nu au alt subiect 

decât răul lumii, imperfecțiunea și dezordinea culminând cu invocarea mai 
tuturor filosofilor. Subiectul picaro se vede neîncetat constrâns la rezilierea 
contractului. 

Mateo Aleman, Quevedo sau Vincente Espinel sunt cu toții școliți. Quievedo 
strălucește în libertățile sale stilistice și baroce. Inventivitatea acestuia este  
prodigioasă. Cu siguranță, Gracian îl are în vedere când invocă, surprinzător de 
insistent, prodigiile spiritului.  

La rândul lor, picaro își fac debutul în interiorul unor școli pe care, din 
diverse cauze, nu le încheie niciodată. Cele dintâi reflecții critice ale lor se 
exersează pe școală și dascăli. Apoi, finalul în cheie morală este filosofic. Când nu 
este în sine, filosofică adică, reflecția personajului este morală și practică. 
Instrumentul este, însă, pretutindeni, filosofic. 

Pedagogia picaro 

Mai nimic din cultura secolului de aur nu poate fi înțeles fără implicarea 
ghidului spiritual, a pedagogiei și teologiei pedagogice intense. Este secolul  
în care, pentru a preîntâmpina  sciziunea și reforma, apare Tribunalul Sfântului 
Oficiu – Inchiziția. Chiar dacă acțiunile acesteia au fost marcate de blamul și 
pecetea definitivă a ororii, ea trebuie pusă în contextul istoric al unei Spanii încă 
temătoare și înfricoșate, capabile de orbire și crimă. 

 
14 Martin Buber, apud Ernesto Sábato, Scriitorul și fantasmele lui, în Eseuri, București,  

Editura Rao, 2005, p. 332. 
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La vârf, cultura Spaniei este una de ghidaj. Miguel de Molina, Baltasar 
Gracian, Ignatiu de Loyola, Quevedo, Mateo Aleman, toți vor să instruiască, să 
moralizeze, să fie învățători. Întocmesc tabele ale răului și judecății de apoi 
încheind cu tot atâtea îndreptare. Vrăjitori, cerșetori, hoți, ucigași sunt prinși în 
tablele fărădelegilor, judecați, izbăviți sau trimiși în iad. În „ Prologul fratelui Juan 
de Santa Maria  la Ghidul spiritual care despovărează sufletul și-l călăuzește pe 
drumul lăuntric spre a-l duce la contemplarea desăvârșită și la bogata comoară a 
păcii lăuntrice” al lui Miguel de Molinos cititorul este îndemnat să parcurgă ghidul 
în calea sa către identitatea și unirea cu Dumnezeu: „ călăuzit de ghidul acesta 
spiritual, vei intra în nespus de dulcile pășuni ale preafericitei, atotliniștitei și 
desfătătoarei blândeți lăuntrice, udate de de cristalinele șuvoaie ale nesecatei și 
dumnezeieștii lumini…”15. 

 
Existența picaro (sursele unui Weltanschauung întunecat ) 

 
Totul pare damnat în romanul picaresc. De-a valma, toți aparțin răului, toți 

sunt răi.  Bogați, săraci, funcționari, clerici, nimeni nu face excepție. „Ceea ce mă 
uimește este că nu există nici cea mai mică urmă de lucru evident bun care să nu fie 
bârfit și ocărât.”16 Iar la capătul tuturor introspecțiilor se constată: „Suntem răi din 
fire, nu ne ajutăm deloc pe noi înșine, nu facem niciun efort, nu vrem să ne 
străduim”.17 Nu există motive de speranță, viitorul pare închis: „să nu așteptăm 
vremuri mai bune și să nu ne închipuim  că au fost în trecut. Totul a fost, este și va 
fi la fel. Primul tată a fost trădător și prima mamă mincinoasă; primul fiu, hoț și 
fratricid.”18 Orice referință la Scriptură pare a fi uitată. Săracii, promovați în sfânta 
învățătură creștină, au parte de compasiune, viitorul însă le lipsește. „Săracul e ca 
banul rău care nu se rostogolește, vorbă în vânt, pleava satului, gunoiul orașului și 
măgarul bogatului. Stă ultimul la masă…”19.  Bogatul, altfel decât cel pe seama 
căruia prosperă, adică săracul (să nu ne facem iluzii: bogații care prosperă pe 
seama săracilor nu a fost descoperirea lui Marx și nici măcar a comunismului de 
secol XIX, tradiția ideii este veche de când lumea, ceea ce a făcut din ea proprietate 
marxistă și comunistă a fost tonul și intensitatea strigătului!), se acoperă de toate 
păcatele lumii. Tabloul este devastator: „Cât de diferit se întâmplă lucrurile cu 
omul bogat…”20. La capătul de sus funcționarii, „duc țara de râpă, furând de la 
nevoiași și văduve, înșelându-și superiorii și mințindu-și regele, unii ca să-și 
sporească avuțiile, ceilalți ca să fie lăsați în pace și să aibă ce lăsa moștenitorilor”21, 

 
15 Miguel de Molinos, Ghid spiritual, București, Editura Humanitas, 2006, p. 71. 
16 Mateo Aleman, op. cit., p. 55. 
17 Ibidem, p. 699. 
18 Ibidem, p.  267.  
19 Ibidem, p. 266. 
20 Ibidem, p. 267. 
21 Ibidem, p. 89. 
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iar la capătul de jos, cerșetorii. Lor li se rezervă un capitol, materia primă a unui 
tratat care, prin descrierea de față, aproape că nu mai trebuie scris nemaifiind nimic 
de adăugat. Nicio altă categorie nu are parte de o atât de strălucită expunere. 
Cerșetorii, prin felul aparte de a fi și de a presta meseria, deosebesc națiunile și 
cerurile, căci „fiecare nație are metoda sa de a cere de pomană și prin asta se 
deosebesc și se recunosc”22. Nu numai prin felul de a cere și de a da, ci și, în 
funcție de asta, cum se așteaptă mântuirea. Nici gând de a închipui o lume din care 
aceștia să lipsească, din care arta cerșetoriei să fie un vestigiu: cerșetorii sunt 

parte a ontologiei lumii. 

 
O pedagogie imposibilă 

La capătul acestei incursiuni în lumea imperfecțiunii, autorul de subiect 
picaro nu îndrăznește să creadă că lumea despre care vorbește el nu ar fi una reală, 
el își descrie doar propria experiență, iar atunci când face loc altor descrieri, altor 
narațiuni nu o face în ideea de a descrie lumi diferite, distincte de cea proprie; te 
poți întreba: care mai este rostul pedagogiei insistent prezente în toate romanele 
picarești? Ce sens mai are îndreptarea într-o lume care, prin esența ei nu poate fi 
îndreptată? 

În romanul cel mai soft al întregii serii, Vicente Espinel, Istorisirea  vieții 
scutierului Marcos de Obregon, pedagogia este ținta: „Această lungă poveste a 
vieții mele ori scurtă istorie a restriștilor ce-am îndurat, pe care învățătură 
tineretului și nu spre lauda bătrânețelor ce mă apasă mi-am pus în gând să  le 
înfățișez lumii/…/ căci toate năpastele și necazurile mele pot sluji drept pildă 
scutierilor săraci ori mai puțin bogați, învățându-i să biruie vitregiile  lumii și să 
țină  piept urgiilor vremii și ale sorții…”23. 

Nicio pedagogie nu se construiește în afara unui optimism minimal. Dacă 
lucrurile nu pot fi schimbate, iar ontologia lumii este una iremediabil rea, evident, 
pedagogia este un non-sens. Vincente Espinel, deși alocă mult sorții acolo unde în 
lume nu se poate altfel, nu-i concede totul. Ceva din soarta lumii poate fi corijat, 
patimile îmblânzite, moravurile ameliorate. Nu este un sceptic radical. Nu toți 
autorii romanelor picarești au împărtășit optimismul lui Espinel Quevedo, de 
exemplu. Prea puțin sau deloc, în scrierile sale, lasă să se întrevadă că ar avea ceva 
în comun cu platforma pedagogică a acestuia. Quevedo se apropie de scepticismul 
radical. Pentru că nimic nu poate fi îndreptat, pentru că ontologia lumii se încheie 
prin cea de față, toate atitudinile care i s-au imputat: misoginia, mizantropia, 
cinismul. Toate apărute pe baza scepticismului său radical. Dacă Quevedo ar fi trăit 
în alte timpuri scepticismul său ar fi luat-o razna. Nu este greu de imaginat un 
Quevedo adus în fața Inchiziției, dând seamă de scepticismul său creștin. Cu 

 
22 Ibidem,  p. 278. 
23 Vicente Espinel, Istorisirea vieții scutierului Marcos Obregon, București,  Editura Univers, 

1986, p. 9. 
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siguranță, un astfel de om nu s-ar fi oprit nici la agnosticism, nici, probabil, la 
scepticism. Ar fi mers până la capăt. Se știe, grație modernității noastre, care este 
capătul tuturor acestora. Un astfel de capăt este prezent, in nuce, în scrierile lui 
Quevedo. 

 
Misoginie, mizantropie, cinism (Quevedo)  

Ce este de așteptat într-un astfel de context din partea unui autor care, în chip 
de ultim cuvânt, scrie: „Ce altceva vedeți pe lume decât înmormântări, morți și 
morminte? Ce altceva auziți de la amvoane și citiți în cărți? Spre ce lucru care să 
nu vă amintească de moarte vă puteți întoarce ochii? Veșmintele voastre ce se rod, 
casa care se dărâmă, zidul ce se dărăpănează, până și somnul de fiecare zi, toate vă 
aduc aminte de moarte, întruchipând-o în ele”24. Evident, nimic! Un ins iremediabil 
pesimist, sceptic, zdruncinat . Este Quevedo! Pentru el, se pare – atâta timp cât 
nimic din ce a scris nu pare să infirme serios ce exprimă aici – lumea nu suportă 
decât o singură culoare. Nici măcar maniheismul nu-i adaugă un plus de speranță 
cât timp două valori, bine și rău, își mai pot succeda, mai pot alterna victoriile. 
Scepticismul lui Quevedo cu privire la lume este radical. Nu mai e nimic de făcut 
cu privire la ea iar cele câteva rânduri de final, la capătul scrierilor sale, ceva care 
să semene cu îndemnul moral, pot, foarte bine, să fie neglijate. Valoarea lor nu este 
mai mare decât a unei retorici goale, de ochii lumii, ale cărei reacții ar fi putut să-i 
fie neplăcute. 

Totuși, în vecinătatea lui se aflau Cervantes, Lope de Vega, Calderon de la 
Barca. Vecini de-ai săi nu erau totdeauna Baltasar Gracian, Gongora sau 
Velasquez. Or, în ciuda criticilor aduse timpului, nici Cervantes, nici Lope de 
Vega, nici Calderon nu subscriau unei lumi lipsite de speranță. Crezul artistic și 
credința, în proporții variate și discontinue, îi împiedicau să vadă lumea definitiv 
damnată. Raze de frumusețe dansau sporadic în opera fiecăruia dintre aceștia. În 
locul înmormântărilor, morților și mormintelor sau alături de acestea, mai puteau fi 
văzute și nașteri, botezuri și nunți. Don Quijote este plin de astfel de povesti 
intercalate narațiunii principale. 

Numai că Francisco de Quevedo y Villegas era prea lucid, prea cultivat și 
prea egolatru pentru a fi convins. Așadar, cine era personajul acesta care a aruncat 
Spania pe cele mai înalte culmi ale mizantropiei, misoginiei, cinismului? 

Biografia lui Quevedo a fost una întunecată, profundă, abisală, încărcată de 
evenimente, hazard și creație. S-a născut la Madrid, în 1580, ca fiu al unor părinți 
membri ai curții regale. Își face studiile la Colegiul Imperial al iezuiților, se înscrie 
la Universitatea din Alcala apoi se stabileste la Curte. Se implica în lungi conflicte 
diplomatice, își riscă viața situându-se nu de puține ori de partea perdantă, fuge, se 
ascunde, face călătorii în Italia, Franța, revine în Spania și o ia de la capăt. Își 
găsește timp să se căsătorească, să divorțeze, să trăiască o nesfârșită listă de 

 
24 Quevedo, Don Pablos Buscon, București, Editura Univers, 1970, p. 221 
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amoruri. În 8 septembrie 1645, fără să dea semne de oboseală, moare la Villanueva 
de los Infantes, Spania. Avea șaizeci și cinci de ani. Nu a fost plâns cine știe ce. A 
fost vocea care a iritat, a dus la condamnări, alungări, poate chiar la moarte. A 
practicat misoginia, mizantropia și cinismul într-un tablou crud, sumbru și veridic 
pe care Spania, în ciuda tuturor eforturilor, nu va putea niciodată să-l infirme.   

Un concentrat de autobiografie îl oferă el însuși: „Rămână pilduitoare pentru 
toate încercările ceea ce mi s-a întâmplat mie, întrucât tocmai când ajunsesem să 
mă simt istovit de cunoașterea acestor lucruri, mă pomenii mai nelămurit ca 
nicicând căci, alergam după frumusețea după care mă chemau ochii și după 
taifasurile la care mă îmbiau prietenii, trecând de pe un drum pe altul şi ajungând 
de poveste în gura tuturor. Și, în loc să doresc să ies din labirint, nu făceam decât să 
mă las înșelat și mai tare. Și tulburat mergând pe calea mâniei, mă țineam numai de 
certuri, călcând pe sânge și peste răni; de pe acum, pe drumul lăcomiei, îmi 
răspundeau ațâțătoare urări. Când ajungeam la capătul unui drum o apucam pe 
altul, nesfârșite fiindu-mi toate drumurile, iar eu atât de încâlcit în mine însumi, 
încât mirarea nu mai lăsa loc istovului…”25. 

Cu o asemenea biografie, nimic din cele scrise de Quevedo nu poate fi suspectat 
de a purta marca gratuită a fanteziei complete, rupte de experiență. Nimic din cele 
relatate de acest geniu polivalent, nu avea nevoie să fie în totalitate inventat.  

Nu datorează, însă, totul experienței. A fost educat în spiritual culturii clasice, 
al teologiei și credinței. De aici, probabil, i s-a reproșat natura livrescă, 
intelectualistă, enciclopedismul, în defavoarea unei creații întemeiate pe propria 
experiență. S-a mers până acolo încât Seneca, Marc Aureliu, Epictet, întreg 
stoicismul greco-roman și paremiologia tradițiilor spaniole s-ar afla la originile 
gândirii sale. 

 
Lumea lui Quevedo (fondul metafizic) 

Dacă lumea asta ar fi ca lumea! Numai că nu este așa, iar varianta la care 
avem acces este forma mincinoasă a acesteia. „Vai cât de osebite sunt lucrurile 
lumii acesteia față de  felul cum le vedem.  De azi înainte nu-mi voi mai crede de 
loc ochilor și nu va fi lucru în care să cred mai puțin decât cel pe care-l voi 
vedea”26. 

În ultimul dintre celebrele sale vise, Lumea pe dinlăuntru tocmai la o astfel 
de lume incriminată se va renunța. Ea este cea care înșală, iar după felul în care 
poetul își construiește rechizitoriul împotriva ei ai impresia că asistăm la edificarea 
unei poziții epistemice în care simțurile, cu ochiul, în frunte, vor fi definitiv 
prohibite. Quevedo nu este, însă, interesat de niciun fel de filosofie, cu atât mai 
puțin de una senzualistă. Ceea ce are el de spus nu se face cu instrumentarul 
acestora. Propria sa artă îi este suficientă. 

 
25 Ibidem, p. 245. 
26 Ibidem, p. 251. 



 Picaro – vagabondul spaniol; eseu asupra Spaniei narative în secolul de  aur 293 

Începutul se adresează cititorului iar felul în care i se adresează este aproape 
o ofensă: „Cititorului, așa cum mi l-a dat Dumnezeu, prostuț sau breaz, smerit sau 
necruțător, blajin sau nepizmuitor”27. Acesta este socotit ca aparținând acelei 
categorii care nu a văzut încă lumea pe dinlăuntru încredințat fiind că adevărul 
acesteia este adevărul ochilor pentru care numai zeflemeaua este bună. Și, într-
adevăr, Quevedo nu face economie de așa ceva: „Este lucru dovedit, așa sunt de 
părere Metrodor din Chios și mulți alții, că nu se știe nimic și că toți oamenii sunt 
ignoranți. Nu se știe nimic”28. Dar nu-i nimic, cititorul poate fi consolat: autorul 
însuși a fost afectat de o astfel de ignoranță, dacă nu cumva declarația este un auto-
dafé ipocrit. 

* 

Într-un astfel de moment de răscruce epistemică descris in breviarul 
autobiografic, în care distincția dintre lumea așa cum este și lumea așa cum apare, i 
se înfățișează un bătrân cu venerabile plete cărunte dispus să-l îndrume. Numele 
bătrânului este Dezamăgirea – o licență poetică. Acesta îi arată cu exactitate cauza 
tuturor rătăcirilor. „Dorința noastră  este veșnic rătăcitoare printre lucrurile acestei 
vieți, și astfel, cu deșartă bunăvoință, trece de la un lucru la altul, fără să aibă țară și 
fără să cunoască odihnă. Se hrănește din nestatornicie și se desfată întru 
nestatornicie, având drept imbold lăcomia, care se naște din necunoașterea 
lucrurilor; căci dacă le-ar cunoaște, cât timp le caută cu patimă și deznădejde, le-ar 
urî tot atât de mult ca atunci când, căindu-se, le disprețuiește. Și trebuie să se țină 
seamă de marea forță a dorinței care făgăduiește și te face să crezi că există atâta 
frumusețe în desfătări și plăceri, dăinuind frumusețea numai în patima căutării 
acestora; căci îndată ce ajunge cineva să le stăpânească, ajunge totodată și 
nemulțumit. Lumea, care știe în ce chip să ne măgulească dorința, ni se înfățișează 
schimbătoare și felurită, căci noutatea și felurimea ei sunt sulemeneala cu care cel 
mai mult ne atrage. Prin aceasta ne dezmiardă dorințele, le târăște după ea și ele ne 
târăsc pe noi”29. 

Dezamăgirea se angajează să-i arate adevărata față a lumii îndrumându-l 
spre cunoaștere prin efectiva așezare în față a două drumuri: unul al fățărniciei, 
altul al virtuții. Pe primul, aglomerația este mare, căci este „drumul cel mai larg al 
lumii. E drumul care începe o dată cu lumea și se sfârșește o dată cu ea și nu se află 
nimeni să nu aibă de-a lungul lui o că să, o odaie sau un cotlon. Unii sunt 
statorniciți iar alții numai în trecere pe acest drum, căci sunt multe soiuri de 
fățarnici și toți cei ce trec pe acolo sunt fățarnici”30. Pe un astfel de drum circulă 
toți aceia care sunt altceva decât par. Identități închipuite, ranguri false, titluri 

 
27 Ibidem, p. 243 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, pp. 244–245. 
30 Ibidem, pp. 246–247. 
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neonorate, nici unul nu este ceea ce pare. Mai departe urmează un lung, necruțător 
inventar al acestora, începând cu numele. „Oare în numele lucrurilor lumii acesteia 
nu afli cea mai mare fățărnicie? Astfel: bordelul – casă; codoașele – patroane; 
cămătăria – afacere; escrocheria – glumă; minciuna – har; răutatea – haz; 
potlogăria – nebăgare de seamă; neobrăzarea – vitejie. Încheierea este categorică: 
Totul, totul este fățărnicie.31 Fără excepție, „fiecare om este minciună din orice 
parte l-ai cerceta/…/ Toate sunt fățărnicie. Din fățărnicie izvorăsc și în fățărnicie își 
află sfârșitul, căci din ea se nasc și cu ea se hrănesc mânia,  lăcomia, trufia, 
zgârcenia, huzurul, trândăvia, omorul și câte altele”32. Iar încheierea este cât se 
poate de platoniciană: Vai, cât de deosebite sunt lucrurile lumii acesteia  față de 
felul cum le vedem. 

Pe celălalt, aproape o potecă „cât nu puteai să-ți închipui mai îngustă și (din 
pricină că foarte puțini oameni o călcau) plină de scaieți, hopuri și hârtoape. 
Totuși/…/ unii se căzneau s-o străbată; dar cum mergeau desculți și goi, își lăsau în 
drum unii pielea, alții brațele, alții capetele, alții picioarele și cu toții pășeau înainte 
slabi și gălbejiți /…/ Și e lucru de mirare că nu se vedea urmă de roată sau de 
căruță și nici un semn  că, vreodată, cineva ar fi călătorit pe acolo.” 33 Este drumul 
virtuții! 

 
Femeile 

„Nici nu-ți închipui câte sunt în stare să născocească femeile”34. Lor le este 
rezervat un loc aparte în bestiarul celor fățarnici. Nu există Vis în care acestea să 
lipsească. Alimentează fiziologia infernului peste tot, iar ultimul cuvânt în materie 
de locatari ai infernului, le aparține. Ultimul Vis se încheie cu un nou asalt asupra 
imaginii perfide a acestora. Dacă mai era nevoie de unul!  

Quevedo ține să încheie cu ilustrarea cazului său, îngrămădind asupră-i 
avalanșa de argumente. Prin toate ale ei, femeia este făcută să înșele. „Cel ce nu 
iubește o femeie frumoasă  cu toate cele cinci simțuri ale sale, nu prețuiește cea mai 
aleasă plăsmuire și cea mai mare dărnicie a Firii. Fericit cel ce întâlnește un 
asemenea prilej și înțelept cel ce se bucură de el. Ce osteneală a judecății nu se 
spulberă în fața frumuseții unei femei, născută pentru iubirea bărbatului? Din toate 
lucrurile lumii se pare că bărbatul îndepărtează de la el și își uită dragostea ce-i este 
pe potrivă, socotind-o drept lucru de puțină însemnătate și disprețuind-o. Ce ochi, 
în chip atât de frumos cinstiți! Ce privire șireată și prevăzătoare, destăinuind lipsa 
de griji a unui suflet slobod! Ce gene negre, făcând să arate încă și mai albă albeața 
frunții! Ce obraji, amestec de lapte și sânge, din care înfloresc minunații trandafiri 
ai chipului! Ce buze de un roșu viu, tăinuind perlele pe care râsul le arată cu 

 
31 Ibidem, 247. 
32 Ibidem, p. 248. 
33 Ibidem, p. 203. 
34 Ibidem, 223. 
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zgârcenie! Ce grumaz! Ce mâini! Ce siluetă! Toate sunt pricini ale pierzaniei și, în 
același timp, dezvinovățire pentru cel ce se pierde din pricina lor”35. 

Dezamăgirea avertizează: toate sunt făcute să-l piardă pe bărbat. De aceea 
avertizează reamintind rostul facultăților cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe bărbat 
pentru a nu mai repeta, încă odată, greșeala originară prin care Adam ascultând de 
Eva, a urmat calea căderii. „Până acum nu te credeam decât orb, dar văd că ești și 
smintit și-mi dau seama că încă nu știi pentru ce ți-a dăruit Dumnezeu ochii și care 
este rostul lor; rostul ochilor este să vadă, iar al rațiunii să judece și să aleagă, dar 
tu le faci pe toate pe dos sau – și mai rău – nu faci nimic. Dacă-ți crezi ochilor tăi ai 
să le încurci de o mie de ori pe toate, ia să vezi munții albaștri și lucrurile mari 
mititele, căci apropierea și depărtarea înșeală vederea”36. 

Maestre ale prefăcătoriei și ale minciunii sunt femeile. „N-ai avut prilejul să 
vezi nicio femeie care, culcându-se urâtă, se înfrumusețează singură dimineața, 
trecându-și chipul prin nemaipomenite schimbări? Apoi află că femeile, trezindu-se 
din somn, întâi și-ntâi de toate au grijă să-și îmbrace o altă față, un alt grumaz și 
alte mâini și abia după aceea își pun și veșmintele. Tot ce vezi la ele e marchitănie 
și n-au nimic firesc. Îi vezi părul? Ei bine, e făcut, iar nu născut! Sprâncenele-i, 
genele-i sunt mai mult afumate decât negre; iar dacă nasul s-ar face precum 
sprâncenele n-ai mai da de el. Dinții și gura, de negri ce erau, păreau o călimară, 
dar acum, după atâtea prafuri cu care s-a dat, au ajuns o nisiperniță. Cu ceara din 
urechi și-a uns buzele și acum fiecare este o lumânărică. Mâinile? Apoi ce pare alb 
în ele, e unsoare. Nespus te-ai minuna văzând  o femeie care trebuie să iasă a doua 
zi în lume, punându-se cu seară înainte la argăsit, sau cu obrazul schimbat în coș cu 
stafide, zugrăvindu-se apoi dimineața pe viu, cum o taie capul! Dar să vezi o 
muma-pădurii sau o baborniță dorindu-și, precum un vestit necromant, să iasă ca 
nou-născută dintr-o fiolă. Dacă i-ai spăla obrajii nu i-ai mai recunoaște – și crezi că 
pe lume nu se află mai aleasă lucrătură decât pielița unei femei frumoase în care se 
amestecă, usucă și topesc mai multe sulimanuri decât fleicile zbârciturilor ce și-au 
pierdut încrederea în ele însele. Când vor să gâdile plăcut nările cuiva, de îndată 
recurg la săpun, parfumuri sau ape de flori, iar uneori sudoarea picioarelor le este 
tăiată de încălțările de ambră.”37 

În final, pentru un plus de argumentație intră în joc limbajul Scripturii 
adăugându-se astfel prestigiul scrierii sfinte: „Adevăr grăiesc ție că simțurile 
noastre sunt la post negru în privința adevărului  femeii și săturate până la scârbie 
de ce pare ea. Dacă o săruți, îți muruiești buzele. Dacă o îmbrățișezi – strângi în 
brațe scândurele și mototolești cartoane; iar dacă ți-o culci alături – lași jumătate la 
picioarele patului în încălțări; dacă năzuiești – te ostenești de pomană; dacă o 
cucerești – dai de bucluc; dacă o întreții – te lasă lipit; dacă o părăsești – te 
urmărește, și dacă o iubești – te părăsește. Fă-mă să pricep  în ce fel poate fi bună, 

 
35 Ibidem, p. 258. 
36 Ibidem, 
37 Ibidem, p. 259. 
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chibzuiește asupra acestui animal trufaș prin slăbiciunile noastre, pe care-l fac 
puternic nevoile noastre, cele mai degrabă spre folos îndurate și pedepsite, decât 
împlinite – și ai să-ți vezi limpede neghiobia. Gândește-te cum arată femeile în 
timpul sorocului și-o să ți se facă greață, iar când nu sunt la soroc, adu-ți aminte că 
au fost și vor mai fi – și te va scârbi lucrul ce-l îndrăgești la ele, așa că rușinează-te 
să te pierzi cu firea pentru lucruri care, în orice statuie de lemn, au o mult mai puțin 
scârboasă temelie.”38 

Viața lui Quevedo a fost mereu tumultuoasă, niciodată la înălțimea 
moralistului din el. Este greu de spus dacă aceste judecăți finale nu sunt cumva 
răzbunarea secretă pentru rezultatul pasiunilor sale, dacă nu cumva la capătul 
acestora, în locul dorinței satisfăcute nu a obținut nimic. La fel de dificil dacă nu 
cumva recomandările finale, adresate de către Dezamăgire nu sunt cumva propriile 
îndemnuri astfel încât ele să nu fie atât idei, componente ale unui Weltanschauung 
misogin, cât sfaturi private astfel încât valoarea lor să nu fie mai mare decât 
valoarea prudenței pe care experiența o recomandă pentru uz privat. 

 
Aceasta este scrierea despre infern 

Totuși, există infern și dincolo de femeie. Nici măcar Quevedo, cu neostoita 
sa ură, cu neînduplecata aversiune, mai degrabă cultă decât reală, la adresa 
femeilor, nu a putut reduce infernul la un singur locatar, fie el și femeia. Alții, 
alături de femeie, s-au îngrămădit să-l populeze. Nimic nu a scăpat vigilenței lui 
Quevedo. Nu este greu de închipuit cum ar fi arăta lumea Spaniei inchizitoriale cu 
un Quevedo în rolul de ierarh al Sfântului Oficiu. 

Cum s-a ajuns, într-un secol al abundenței, al luxului copleșitor încât aurul 
curgea prin acoperișurile Spaniei, la expresii concentrate ale mizantropiei, 
misoginiei, cinismului de felul celor ale lui Quevedo, Gracian sau, uneori, Mateo 
Aleman? Cum a fost posibil, într-o astfel de Spanie, un personaj de tipul lui 
Quevedo, pentru că el duce la paroxism negativitatea? Și, mai ales, ce expunea 
acesta avea ca referință propriul său sine, propriul resentiment rezultat în urma  
frustrărilor, așteptărilor nerealiste, a firii lacome a unui ins nesăbuit? Sau în joc era 
conștiința întristată a unei Spanii, ea însăși dezamăgită în exprimările eșuate ale 
propriilor exponenți? 

Datele biografice ale lui Quevedo nu erau de natură să-l conducă la asemenea 
fundături. Se născuse bogat, a trăit la Curte, s-a înfruptat din tot ceea ce Spania și 
lumea acelor timpuri putea să ofere. Nimic din ce era rafinament, lux, cultură nu-i 
fusese străin. Gustase din plin deliciile vieții, a apucat fructul oprit și l-a stors până 
la ultimele picături. Atunci când, spre finalul celui de-al doilea vis, Alguazilul 
stăpânit de diavol și licențiatul Calabrés, licențiatul îi aruncă diavolului, bine 
țintite, cuvintele: Când dracul se ține de predici, se apropie sfârșitul lumii, diavolul 
abia de mai poate îngăima ceva. Gura lui Quevedo, în schimb, nu a putut fi 

 
38 Ibidem, pp. 259–260. 
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niciodată oprită. Oricând, despre oricine avea ceva de spus. Niciodată de bine. Nu 
este întâmplător că, la începutul tuturor viselor, sub aparența ludică, își supune 
cititorul unui vitriolant tir al stârnelilor. Il sancționează a priori, riscând propria 
lectură. Și-l ofensează aruncându-i în față răutatea a priori pe care acesta nicicând 
nu a comis-o, obligat și supus unei legi metafizice a talionului. Visul infernului: 
„Nerecunoscătorului și necunoscutului cititor… Ești atât de pervers încât nici n-am 
izbutit să te îndatorez chemându-te credincios, binevoitor și bun în celelalte 
scrieri…”39. În Visul alguazilului stăpânit de diavol: „Chiar dacă ești din fire 
neîndurător, și nu cucernic, iartă, întrucât acest epitet firesc l-ai moștenit de la 
Enea. Iar drept recunoștință pentru că-ți fac hatârul de a nu te numi bun…”40. 

Prea lacom pentru a fi bun, Quevedo a încheiat prin a fi mizantrop, prea 
îngăduitor cu sine, a încheiat prin a fi cinic și, prea sever cu femeile, a încheiat prin 
a fi misogin.  

* 

Quevedo a trăit într-o societate densă, în totalitate urbană, plină de personaje 
care mai de care mai stranii, mai exotice, cu apucături diverse și  moralitate 
îndoielnică. Dacă proza sa este îndatorată experienței, lumea descrisă de prozele 
sale, de Don Pablos Buscon sau Vise, este, mai degrabă una predispusă pentru 
apocalipsă. Sentimentul infernului prezent nu este estompat de cele câteva 
menajamente aruncate retoric în prologuri pentru menajarea cinică a cititorului: 
„Te rog doar, cititorule, ba chiar te conjur prin toate prologurile mele, să nu încurci 
pricinile și să nu jignești cu răutate zelul meu bine intenționat, căci întâi de toate eu 
păstrez cuvenita bunăcuviință față de oameni, biciuind numai viciile; cârtesc 
împotriva necuviințelor și a nemăsurii unor dregători, fără a mă atinge de neprihana 
dregătoriilor”41. 

Rămân în picioare instituțiile, nu și oamenii, iar dacă cititorii săi parcurg 
statisticile infernului sunt deplin încredințați că nu a rămas mai nimeni pe dinafara 
acestuia. Cititorul căruia i se face adresarea era cel contemporan lui Quevedo, 
vedea și auzea aceleași lucruri, lumea era una și aceeași. 

Nu i se poate, totuși, refuza lui Quevedo experiența, faptul că avea simțurile 
deschise, văzând și auzind ce era și ce vorbea Spania acelei vremi. Nu i se poate 
refuza experienței sale accesul la estetica sa. Cu alte cuvinte, arta sa, ideile, 
indiferent care, nu erau în totalitate lipsite de aportul experienței. Nu trăia una, 
scriind alta. Nimeni nu poate duce schizofrenia la o asemenea limită încât 
separația să fie completă. Nicio artă nu este, în totalitate, străină de experiența 
artistului. Toate ideile lui Quevedo se sprijină în arta sa fără să provină, în 
totalitate de acolo.  

 
39 Ibidem, p. 201. 
40 Ibidem, p. 190. 
41 Ibidem, p. 202. 
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* 

Vocația prozei lui Quevedo și a celei spaniole, în general, nu este ampla 
construcție romanescă, ci montajul halucinant de viziuni, farsa onirică. 42 
Quevedo nu a fost, până la urmă, un personaj singular care să aibă scuza 
halucinației individuale. A trăit într-o companie selectă, a artelor și artiștilor,  
a dramaturgilor, poeților, romancierilor și teologilor, iar dacă viziunea sa 
coincide cu a acestora, șansa halucinției individuale scade. Viziunile sale 
încetează de a-i aparține strict lui, devenind generale. Mai mult, Quevedo, a 
venit, cumva, la spartul târgului, atunci când adevărurile vânturate pe piața 
epistemică a Spaniei erau deja cernute. El nu spunea nimic nou care , într -o 
formă sau alta, să nu fi fost spus. Se spun atât de multe lucruri la Mateo 
Aleman, atât de multe reflecții însoțesc în direcția adevărului, încât cititorul 
avizat nu mai poate fi surprins de nimic. Cele spuse aici sunt deja târzii. 
Quevedo nu face decât să confirme cele cunoscute de la facerea lumii picaro. 
Așadar, el nu mai poate surprinde. Misoginia, mizantropia, cinismul aveau deja 
trecere în lumea artelor. Ajuns la sfârșitul epocii picarescului, adevărurile lui 
Quevedo sunt tardive, substanța lor nu mai poate surprinde. Tonul grotesc în 
care adevărul este aici rostit nu poate veni decât din gravitatea repetiției înainte 
ca geniul Spaniei să intre în declin.  

* 

S-a făcut Spania în totalitate vinovată pentru misoginia, mizantropia sau 
cinismul lui Quevedo? Era atât de rea, femeile sale, bărbații săi, lumea sa atât de 
crudă, infamă, decerebrată încât să justifice atitudinile disprețuitoare ale cinicului, 
mizantropului sau misoginului? Coincide lumea Spaniei de atunci cu lumea care, în 
genere, poate să genereze astfel de atitudini? Finalmente, ce fel de lume este, în 
structura originară, o astfel de lume care generează negația? 

Cinismul și unitățile sale de măsură. Nu ești cinic în orice fel de lume, nici 
misogin și nici mizantrop. Lăsând la o parte moștenirea pe care tradiția vine să o 
aducă la capitolul acestor tipuri de negații bazate pe paradigme și, ca atare, 
anistorice, toate, cinism, mizantropie, misoginie, ca atitudini concrete se bazează 
pe istorie, adică pe o încărcătură evoluată a acesteia care să le facă posibile. Baza 
lor se află în comunitățile numeroase care să facă posibilă experiența ca experiență 
de tip repetitiv. Un caz nu este suficient pentru a înzestra pe cineva cu experiență. 
La capătul evenimentelor unice nimeni nu poate pretinde capitalul experienței. 
Ceea ce este unic, non-repetitiv nu conferă nimic de felul experienței. Experiența 
este ceva de felul duplicatului și multiplului. Comunitățile bogate social permit 
negația. 

 
42 Cornel Mihai Ionescu, în op. cit., p. 14. 
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Cinismul nu presupune o manifestare, strict un evantai al acestora poate să 
justifice atitudinea cinică. O manifestare greșită poate fi trecută lesne în panoplia 
erorilor tolerate, doar errare humanum est. La fel mizantropia. Ca manifestare 
filosofică, el a apărut la finele antichității într-o lume saturată de filosofie, care 
experimentase, observase, trăsese concluzii. Finele antichității își asuma un capital 
suficient de observație asupra omului încât să fie justificat disprețul, negația sau 
refuzul. Nu e de închipuit că cinismul ar fi putut să apară la începutul istoriei. 
Refuzul ocupă un loc secund în raport cu afirmația. 

Să fie atunci subiectul istoric al disprețului,  misoginiei, mizantropiei și 
cinismului, atât de defectuos în substanța sa istorică încât să justifice întreaga 
atitudine de tip picaro? A dezvoltat Spania secolului de aur un astfel de personaj 
involuat moral, estetic sau religios? Făcea ea parte separată de restul lumii, al 
Europei care a întârziat adoptarea unui astfel de personaj, iar atunci când a făcut-o 
a părut că se descoperă pe sine în propria literatură socotită modernă? Paradoxul 
este că tocmai despre epoca picarescului istoricii depun mărturie că aparține 
secolului de glorie a Spaniei. Cum se face atunci că gloria Spaniei coincide cu 
defecțiunea picaro, că face unul și același cu acesta? Niciodată în istoria sa 
următoare Spania nu a mai dezvoltat un astfel de tip uman și artistic. În epocile 
care s-au succedat și care încă așteaptă să fie etichetate de argint, bronz și fier, 
așadar inferioare aurului, personajul picaro nu a renăscut. Deși, în esența lui 
aparține, în chip logic, oricărei alte epoci cu excepția celei de aur, personajul defect 
picaro s-a situat în epoca perfecțiunii. Toate celelalte epoci, ca unele ale 
imperfecțiunii, l-ar fi putut adopta, l-ar fi putut, la rigoare, chiar naște, lor 
potrivindu-li-se imperfecțiunea personajului, fiind ele însele imperfecte. 

 
 


