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MODERNISMUL LIRIC – PERIOADA INTERBELICĂ 

LUCIAN BLAGA, TUDOR ARGHEZI, ION BARBU 

În sens larg, modernismul reprezintă un curent literar/ o tendință în arta și literatura secolului 

al XX-lea, caracterizată prin negarea tradiției și prin impunerea unor noi principii de creație. În felul 

acesta, modernismul include curente artistice inovatoare, precum: simbolismul, expresionismul, 

dadaismul sau suprarealismul. 

 Modernismul este un curent literar inițiat în literatura română in 1919 de  Eugen Lovinescu, 

a cărui doctrină pornește de la ideea că există "un spirit al veacului" care impune o dezvoltare 

simultană a civilizațiilor, pledând pentru un proces de sincronizare a literaturii române cu literatura 

europeană. Principiul sincronismului în literatură însemna în mod practic acceptarea schimbului de 

valori, a elementelor care conferă originalitate şi modernitate fenomenului literar. Nu e vorba de o 

imitaţie, de un împrumut fără discernământ, ci de o integrare a literaturii într-o formulă estetică 

viabilă, în pas cu evoluţia artei europene.  

 Trăsăturile moderniste în poezia interbelică sunt: intelectualizarea emoției, conceperea 

volumului de versuri ca un întreg care se deschide cu o artă poetică, dispariția rigorilor prozodice și 

alternanța majusculă/ minusculă la începutul de vers ( prin intermediul literei mici la început de vers 

fiind ilustrată continuitatea ideilor poetice), abordarea unor teme importante – tema vieții și a 

morții, iubirea, cunoașterea – atitudinea eului creator în Univers, creația poetică, raportul omului cu 

Divinitatea, condiția eului creator în Univers, tema trecerii ireversibile a timpului, tema 

desacralizării universului creator. 

      În literatura română, Eugen Lovinescu teoretizează modernismul în revista “ Sburătorul ” și în 

cenaclul cu același titlu. Revista “ Sburătorul ” apare la București între anii 1919-1922 și apoi între 

1926-1927, iar cenaclul “ Sburătorul ” are o existență mai îndelungată, 1919-1947. Obiectivele 

grupării erau: promovarea tinerilor scriitori, imprimarea unei tendințe moderniste în evoluția 

literaturii române.    

  

 

RIGA CRYPTO ȘI LAPONA ENIGEL          

- perioada interbelică, baladă cultă modernă, poezie epică –  

- tema: iubirea - 
 

 Opera literară Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu, face parte din 

ciclul Uvedenrode, ce aparţine volumului Joc secund (1930) şi are valoare de simbol pentru creaţia 

poetică ulterioară. Subintitulată de autor „Baladă”, poemul este un cântec bătrânesc de nuntă, o 

alegorie simbolică, în care personajele sunt măşti lirice purtătoare de idei. 

 Discursul epic al poeziei este, ca şi în Luceafărul eminescian, străbătut de elemente 

dramatice îmbinate cu cele lirice, compunând o poveste stranie de dragoste cu aspect de cântec 
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medieval, spus de un menestrel (trubadur, poet şi muzicant ambulant din Evul Mediu, cântăreţ 

popular) „la spartul nunţii, în cămară”. 

 Imaginarul poetic transfigurează realitatea concretă într-o viziune fantastică inedită, a cărei 

interpretare implică drama cunoaşterii şi imposibilitatea împlinirii sentimentului de iubire între două 

fiinţe aparţinând unor lumi/regnuri diferite. 

 Poezia Riga Crypto şi lapona Enigel este structurată în 27 de strofe, cele mai multe catrene, 

dar există şi altele de câte cinci, şase sau şapte versuri. 

 Titlul Riga Crypto şi lapona Enigel reiterează un vechi model tradiţional, specific celebrelor 

cupluri erotice din literatura universală („Romeo şi Julieta”), dar modernismul poemului barbian se 

manifestă prin numele şi ipostaza partenerilor: Riga Crypto simbolizează un rege cu suflet închis, 

„Crai Crypto, inimă ascunsă”, căruia statutul de ciupercă îi conferă fragilitate şi dramatism; Enigel 

este o locuitoare din regiunile nordice ale globului, care poartă „un nume tătăresc al râului Ingul, 

afluent al Bugului, rusesc”. (Tudor Vianu) 

Tema baladei exprimă o iubire imposibilă, deoarece fiinţele care alcătuiesc cuplul erotic fac 

parte din lumi diferite, incompatibile, Enigel aparţinând regnului animal, iar ciuperca-rege Crypto 

regnului vegetal. Povestea fantastică, asemenea celei din Luceafărul lui Eminescu, se derulează în 

visul fetei, numai că în această poezie ea este fiinţa superioară, iar el este cea inferioară, de aceea 

critica literară a numit poemul barbian un „luceafăr întors”. 

 Formula literară este aceea de „poveste în poveste” sau „poveste în ramă”, narată de un 

cântăreţ popular, un „menestrel”, la rugămintea unui „nuntaş fruntaş”, cele patru catrene de la 

începutul poeziei, constituind „rama” sau prologul: „Mult - îndărătnic menestrel, / Un cântec larg 

tot mai încearcă, / Zi-mi de lapona Enigel / Şi Crypto, regele ciupearcă!”. 

 Povestea propriu-zisă o începe menestrelul prin prezentarea regelui-ciupercă: „Împărăţea 

peste bureţi / Crai Crypto, inimă ascunsă”, înfăţişat ca un inadaptat, cu o fire ciudată, închisă, pe 

care supuşii îl „bârfeau” cu dispreţ: „Sterp îl făceau şi nărăvaş / Că nu vroia să înflorească”. În 

antiteză cu ciuperca-rege, lapona (locuitoare de la pol) este prezentată cu tandreţe, sugerând 

gingăşie şi fragilitate: „Lapona mică, liniştită, / Cu piei: pre nume - Enigel”. 

 Tânăra plecase din ţinuturile arctice, geroase, spre sud, în căutare de soare şi lumină, 

poposind, ca să se odihnească şi să-şi adape renii, la „Crypto, mirele poienii”. Ca şi în „Luceafărul” 

lui Eminescu, cei doi, regele-ciupercă şi lapona, se întâlnesc în visul fetei, iar Crypto rosteşte o 

chemare ademenitoare, încărcată de dorinţe, ca aceea a fetei din poemul eminescian. Fiecare dintre 

cele două strofe începe patetic, printr-o repetiţie ce sugerează pasiune - „Enigel, Enigel”-, 

sentimente calde şi emoţionante contrare firii reci a regelui-ciupercă, ce o cheamă pe tânără în 

lumea lui rece şi întunecoasă, îndemnând-o să uite soarele, ideal spre care ea aspiră cu toată energia 

spirituală: „Lasă-l, uită-l, Enigel, / În somn fraged şi răcoare”. 

 Lapona îl refuză cu delicateţe, a treia oară mărturisindu-i ostilitatea faţă de umezeală şi frig, 

mediu propice numai regelui-ciupercă, în timp ce „Eu de umbră mult mă tem, // Că dacă-n iarnă 

sunt făcută / [...] Mă-nchin la soarele-nţelept”. Se manifestă aici motivul soare-umbră, sugerând cele 

două lumi incompatibile cărora le aparţin cele două fiinţe care nu pot comunica ideatic şi 

sentimental. Soarele este simbol al vieţii spirituale, al luminii sufleteşti, ce sugerează capacitatea 

fiinţei superioare de a aspira către absolut. Umbra, întunericul şi umezeala simbolizează condiţia 

omului obişnuit, neputinţa lui de a se înălţa către idealuri. 
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 Ca orice fiinţă inferioară, Crypto nu poate înţelege lumea omului superior, care năzuieşte cu 

întreaga fiinţă pentru împlinirea idealului, sugerat aici de lumina solară, pe care nu oricine o poate 

suporta, sufletul fiind asemănat sugestiv cu o fântână, simbol al aspiraţiei spre cunoaştere: „Mă-

nchin la soarele-nţelept,/ Că sufletu-i fântână-n piept/ Şi roata albă mi-e stăpână / Ce zace-n 

sufletul-fântână”. Regele Crypto este victima propriei neputinţe de a-şi depăşi limitele, de a încerca 

să intre într-o lume pe care n-o înţelege şi cu care nu se potriveşte: „Şi sucul dulce înăcreşte! / 

Ascunsa-i inimă plesneşte”. 

 Riga Crypto devine o ciupercă otrăvitoare, însoţindu-se cu „măsălariţa mireasă”, o fiinţă din 

lumea lui, o plantă medicinală toxică, potrivită lui, întrucât fac parte din acelaşi regn. Referirea la 

„Laurul-Balaurul” sugerează aceeaşi idee a „nuntirii” posibile numai între două fiinţe aparţinând 

aceleiaşi lumi, deoarece „laurul” este o plantă veninoasă, cu miros neplăcut, cu fructul ţepos: „Cu 

Laurul-Balaurul / Să toarne-n lume aurul, / Să-l toace, gol la drum să iasă, / Cu măsălariţa-mireasă, / 

Să-i ţie de împărăteasă”.  

 Condiţia omului obişnuit, comun este tragică prin neputinţa de a-şi depăşi limitele, de a 

aspira către valori spirituale superioare - „Că-i greu mult soare să îndure / Ciupearcă crudă de 

pădure”, precum şi setea de absolut de care este stăpânit omul superior, ce năzuieşte către 

cunoaştere, lumină spirituală - „Mă-nchin la soarele-nţelept”- au făcut ca balada Riga Crypto şi 

lapona Enigel a lui Ion Barbu să fie numită „un luceafăr întors”. Incompatibilitatea celor două fiinţe 

ce aparţin a două lumi diferite din Luceafărul eminescian este şi ideea acestei balade, numai că 

omul superior este fata (lapona Enigel), iar fiinţa inferioară este regele-ciupercă (Riga Crypto). 

Sugestia modernă a textului liric este susţinută de inversiuni sintactice - „mult-îndărătnic”, 

„zice-l-aş”, „rogu-te”, de vocative „nuntaş fruntaş”, „Enigel, Enigel”, „Rigă spân” şi epitete 

metaforice „menestrel trist”, „vinul vechi”, „cântec larg”, „lapona mică, liniştită”, „inimă ascunsă”, 

ca principale modalităţi de reliefare a personajelor în ipostaza de măşti lirice. 

 Expresivitatea poeziei este realizată la nivel morfosintactic prin opoziţia trecut/prezent a 

verbelor la persoana a III-a singular, mărci care atestă structura epică a poemului şi absenţa eului 

liric: „trăia”, „poposi”, „a rămas”, „împărăţea”, „făceau”, „vorbi”, „nu e”. În ceea ce priveşte 

modurile de expunere, pe lângă naraţiune şi descriere, balada Riga Crypto şi lapona 

Enigel excelează prin dialog, ceea ce explică utilizarea verbelor/pronumelor la persoanele I şi a II-a 

singular: „zi-mi”, „mi-a fript”, „ţi-am adus”, „rogu-te”, „mă duc”, „ai înfipt”, „eu”, „mine” etc. 

 Prozodia este modernă: versurile au măsură variabilă, de la 5 la 9 silabe, rima este o 

îmbinare savantă între rimă încrucişată, îmbrăţişată şi monorimă, strofele sunt inegale, având între 

patru şi şapte versuri. 

 În concluzie, creaţia lirică a lui Ion Barbu apare, aşa cum afirma Alexandru Rosetti, „ca o 

plantă cu rădăcinile adânc înfipte în solul nostru”. 

 


