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10pentruBAC 

Profesor – Gabriel Braic 

 

RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL 

de Ion Barbu 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 10! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1895-1961), pe numele său adevărat Dan Barbilian, a fost poet şi 

matematician român. Este reprezentativ pentru literatura modernismului interbelic. Ion 

Barbu mărturisea într-un interviu perspectiva sa asupra relaţiei dintre matematică, ştiinţă 

fixă, şi literatură: „Oricât ar părea de contradictorii aceşti doi termeni la prima vedere, 

există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia.”  

Un lucru interesant: se naşte şi moare în aceiaşi ani cu Lucian Blaga, coleg de 

generaţie. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Poezia Riga Crypto şi lapona Enigel aparţine singurului volum antum al poetului, 

Joc secund publicat în 1930. Poetul a avut trei etape de creaţie (conform criticului Tudor 

Vianu): etapa parnasiană în care scrie un tip de poezie impersonală, vizuală axată pe 

formă; etapa baladică-orientală în care predomină epicul unei lumi balcanice pitoreşti; 

etapa ermetică cu o poezie încifrată în care sensul este descoperit doar celor iniţiaţi. 

Poezia ermetică porneşte de la premisa că valoarea artei este dată, nu de 

accesibilitatea ei, ci de gradul de mister pe care îl atinge. Poezia de faţă face parte 

din a doua etapă cea baladic-orientală. 

Toată creaţia poetului se înscrie în liniile modernismului literar teoretizat de Eugen 

Lovinescu. Orientarea artistică modernistă solicită sincronizarea literaturii române cu 

literatura europeană, propune o dezlegare de trecut şi o înnoire a poeziei în formă şi 

tematică: lirism subiectiv sau înlăturarea totală a obiectivităţii, amibiguitatea limbajului 

sau renunţarea la prozodia formală. 
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Subtitlul Baladă face referire la specia cu care are similitudini evidente. De altfel, 

poezia mai este denumită şi un „Luceafăr întors” datorită relaţiei omului superior cu omul 

comun cu roluri inversate: personajul superior este cel feminin, lapona Enigel în timp ce 

riga Crypto, personajul masculin reprezintă omul comun, incapabil de a-şi depăşi propria 

condiţie. 

 

3. Viziunea despre lume 

Pentru Barbu lumea este un spaţiu încifrat. Poezia este pentru autor un „semn al 

minţii”, de aici relaţia dintre cele două calităţi ale lui cea de matematician şi cea de 

poet. Poetul comunică în felul lui cu lumea, contemplând universul prin intermediul limbajului 

intelectualizat.  

 

4. Semnificaţia titlului 

Titlul conţine numele protagoniştilor însoţite de informaţia reprezentativă pentru 

fiecare dintre ei. Aşadar Crypto este numit arhaic „rigă”, adică rege, iar numele lui trimite 

la ideea de încifrare, ascundere. Făptura sa este una criptică.  

Pe de altă parte, lapona Enigel este evidenţiată, încă din titlu, ca fiind o locuitoare 

a ţinuturilor nordice. Substantivul propriu are sensul de „înger”, de altfel asta şi înseamnă 

în limba suedeză. Titlul desemnează membrii unui pseudocuplu neîmplinit. 

 

5. Prezentarea temei şi a motivelor 

Tema poeziei - iubirea imposibilă şi incompatibilitatea a două fiinţe care aparţin 

unor lumi total diferite. Iubirea este o cale de cunoaştere eşuată datorită apartenenţei 

celor doi la universuri paralele, antagonice chiar. 

Motivele literare care susţin tema sunt: soarele – simbol al aspiraţiei spre absolut, 

visul şi nunta. 

 

6. Structură şi compoziţie 

Înainte să intrăm în analiza poeziei voi recita fragmentul dialogului dintre păstoriţa 

de reni şi regele ciupercilor pentru a ne familiariza cu textul. 

 

 

„- Enigel, Enigel,  

Ţi-am adus dulceaţă, iacă.  

Uite fragi, ţie dragi,  

Ia-i şi toarnă-i în puiacă.  

- Rigă spân, de la sân,  

Mulţumesc Dumitale.  

Eu mă duc să culeg 

Fragii fragezi, mai la vale.  
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-Enigel, Enigel,  

Scade noaptea, ies lumine,  

Dacă pleci să culegi,  

Începi, rogu-te, cu mine.  

 

-Te-aş culege, rigă blând...  

Zorile încep să joace 

Şi eşti umed şi plăpând: 

Teamă mi-e, te frângi curând,  

Lasă. - Aşteaptă de te coace.  

 

-Să mă coc, Enigel,  

Mult aş vrea, dar vezi, de soare,  

Visuri sute, de măcel,  

Mă despart. E roşu, mare,  

Pete are fel de fel; 

Lasă-l, uită-l, Enigel,  

În somn fraged şi răcoare.  

 

- Rigă Crypto, rigă Crypto,  

Ca o lamă de blestem 

Vorba-n inimă-ai înfipt-o!  

Eu de umbră mult mă tem,  

 

Că dacă-n iarnă sunt făcută,  

Şi ursul alb mi-e vărul drept,  

Din umbra deasă, desfăcută,  

Mă-nchin la soarele-nţelept.” 

 

 

Poezia este creată conform tehnicii povestirii în ramă, numită şi povestire în 

povestire. Rama o reprezintă nunta adevărată, iar povestirea ilustrează istoria celor doi 

Enigel şi Crypto, partea care conţine mai multe fragmente lirice. 

Incipitul este ilustrat de dialogul dintre nuntaşul fruntaş şi menestrelul trist şi aburit. 

Primul îi cere cântăreţului să repete o melodie pe care a spus-o vara trecută.  

Partea a doua conţine patru secvenţe şi debutează cu prezentarea regelui 

Crypto. Figura lui are accente de basm. Aflăm despre el, printre altele, că: „împărăţea 

peste bureţi”, „nu voia să înflorească” şi avea o „inimă ascunsă” ceea ce denotă 

autocentrare, închidere. Cadrul natural în care domneşte regele este pădurea umedă, 

umbra deasă. Ceea ce surprinde sunt valenţele mitologice ale personajelor şi ale 

gesturilor lor. Spre exemplu o „vrăjitoare mânătarcă”, un burete de tipul hribelor, l-a 

blestemat „la fântâna tinereţii” să rămână nenuntit.  

În contrast, următoarele strofe prezintă provenienţa nordică şi figura luminoasă a 

laponei Enigel, „mică, liniştită”. Epitetele au rolul de a ilustra trăsăturile gingaşe, de o 

fragilitate estetică unică a fetei. Ea parcurge o călătorie iniţiatică cu accente de 

transhumanţă europeană „prin aer ud, tot mai la sud” împreună cu renii ei. 

Dialogul dintre cele două personaje este revelator. Regele îi propune, în mod 

patetic, dulceag, să îl culeagă, iar ea îi spune franc: „Lasă. -Aşteaptă de te coace.” 

Refuzul îl întristează, după cum era de aşteptat. În acest moment frica lui Crypto este 

dezvăluită, el mărturisind că se teme de lumină, de soare. În acelaşi timp, ea îi explică 
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aspiraţia ei, dorinţa fundamentală de a se închina la „soarele-nţelept”. Aspiraţiile solare 

ale fetei îl debusolează pe rege. Enigel alege cunoaşterea absolută, infinită („roata 

albă”) şi cunoaştere de sine („sufletu-i fântână”) posibile prin ascensiunea spre soare („la 

soare roata se măreşte”).  

Expunerea la soare duce la împlinirea blestemului iniţial „ascunsă-i inima plesneşte.” 

şi Crypto devine o ciupercă otrăvitoare plină de „venin şi roşu untdelemn”. Nu-i rămâne 

decât să se însoţească cu o fiinţă aparţinând aceluiaşi regn, cu „măsălariţa mireasă”. 

Acesta este şi finalul poveştii.  

 

7. Elemente de prozodie, stilistică 

Poezia este alcătuită din catrene, are rimă încrucişată, are măsura de 8-9 silabe. 

La nivel morfo-sintactic cititorul observă inversiuni frazale surprinzătoare (de ex. „mult 

îndărătnic menestrel”); cuvintele relaţionează neconvenţional („gol la drum să iasă”, 

„ascunsa-i inimă plesneşte”). Apar şi termenii contrastanţi (lumină-umbră, carne-suflet, 

soare-răcoare) care evidenţiază antiteza dintre cele două personaje, respectiv dintre 

cele două lumi. 

Limbajul, când abstract - când concret, conferă ambiguitate mesajului textului. 

Simbolurile sunt ascunse în spatele unor termeni concreţi, arhaici sau regionali, de aici 

expresivitatea textului. 

 

8. Opinie personală 

În opinia noastră, poezia reprezintă un model liric pentru tematica iubirii 

incompatibile. Da, există aspiraţii legitime, dar neîmplinite. Da, există dorinţe universale 

care nu se pot materializa. Da, există decepţii datorită neputinţei depăşirii propriilor limite. 

Da, există vise care dematerializează sentimentul iubirii neîmpărtăşite. Da, există tendinţe 

divergente în domeniul aspiraţiilor. Poezia reflectă un tip de realitate a îndrăgostiţilor 

incapabili de a atinge fericirea pentru că, pur şi simplu, aparţin unor lumi diferite. Acesta 

pare a fi mesajul textului. 

 

9. Concepte particulare 

Ambiguitatea – este o caracteristică a limbajului artistic care rezultă din 

interpretabilitatea unor expresii ale căror sens necesită un efort serios pentru descifrare. 

Ermetism – înseamnă folosirea unui limbaj încifrat, intelectualizat, de cele mai multe 

ori de neînţeles decât pentru iniţiaţi. 

Poezie antumă – publicată în timpul vieţii poetului. 

Poezie postumă – publicată după moartea poetului. 
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Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga. 
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