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Abstract 
Maybe the most wronged by history among the avant-garde writers, Grigore Cugler is, together with Urmuz 
and Ionesco, the third Romanian master of the absurd. A rereading of Cugler brings to the forefront a literary 
text that combines the absurd, the Surrealism, and the fantastic in a fascinating manner, unique in literature. 
In spite of Apunake’s qualities, in 1947 his creator is forced to give up both Romanian and European literary life 
and his impressive diplomatic career. Exiled to Buenos-Aires, then to Lima, Cugler will never become part of his 
adoptive world, and even less of the South American literature. Still, he writes, taking over South-American 
themes, which he passes through his own judgement, marked by the European avant-garde whose 
outstanding representative he was. Even if Cugler’s house in Lima had become a place of pilgrimage for 
younger European avant-garde, he dies in obscurity, frustrated by the final break with his mother country and 
literature. The texts that Ştefan Baciu will publish posthumously show us a cosmopolitan Cugler, who, although 
unable to adjust himself, had assimilated the great lessons of the cultures he had known as a diplomat and, 
later, as an exiled. At the same time, Cugler’s absurd manner had refined, it had received the nobility of an old 
wine. It was not about revolt any more. It was about style. A faultless, transcultural, percussive, unique style 
which we will analyse to distinguish its nuances and to make out its directions. 

 
Keywords: extenso, Procust, vanguard, metatext, letter 

Motto: “Cel mai important scriitor român de avangardă după Urmuz, 
Grigore Cugler depăşeşte prin fantezie şi imaginaţie tot ce s-a scris 
până la el” (Cugler, Alb şi negru 15). 
 

 

Introducere 

Extrem de puțin cunoscut, chiar în mediile academice, Grigore Cugler este unul dintre cei mai 
importanți exponenți ai avangardei românești. Bunicul său, Karl von Kugler (n. 1814), era un arhitect 
austriac stabilit la Iaşi, cel care a construit spitalul Sf. Spiridon. Tatăl autorului, Grigore Cugler senior, 
era medic, autor de cărţi de specialitate, căsătorit cu Ana Ţincu (mama autorului), fata lui Nicolae 
Ţincu, poet şi scriitor, redactor la Universul. Sora Anei Țincu era Matilda Cugler Poni, celebră 
scriitoare junimistă, căsătorită cu chimistul şi inventatorul Petre Poni (inventatorul stiloului). Astfel 
Grigore Cugler era vărul binecunoscutului critic de artă Petru Comarnescu. Și pentru ca tabloul 
eredității sale intelectuale și multiculturale să fie complet, Grigore Cugler se va căsători cu Ulla Gerda 
Lizinca Matilda Dryssen, nepoata amiralului comandant al marinei regale suedeze (Popa, ”Prefaţă” 
7). Urmează cursurile Liceului militar de la Mănăstirea Dealul (participă la Primul Război Mondial, 
este rănit şi medaliat cu Crucea Regina Maria şi Crucea Comemorativă). Pe urmă își continuă studiile 
la Facultatea de Drept din Bucureşti (licenţă în 1925) și în paralel frecventează cursurile 
Conservatorului din Bucureşti, clasa de vioară – Alfons Castaldi şi compoziţie – Mihai Jora. În 1926 
obține o menţiune onorifică la concursul George Enescu, iar compoziţiile sale sunt cântate de către 
societatea muzicală Mazerska din Stockholm. 
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Ofiţer al armatei române, erou de război, în perioada 1927-1947 lucrează ca diplomat trimis de 
Ministerul Regal al Afacerilor Străine la Stockholm, Berna, Berlin, Bratislava, Copenhaga şi Oslo. Între 
1946 şi 1947, într-o pauză diplomatică, activează ca violonist în Orchestra Teatrului Naţional din 
Bucureşti. Cu toate că munca sa în diplomație era extrem de apreciată, după cum se poate vedea din 
această scrisoare de recomandare a lui George Crutzescu din 10 decembrie, 1943: ”Socot că domnul 
Cugler este un scriitor talentat, un compozitor de valoare, un diplomat eminent, înzestrat cu cele 
mai frumoase calităţi, atât intelectuale cât şi sufleteşti. Având o mare putere de muncă, dornic să 
cunoască sub toate înfăţişările ei ţara în care este trimis, ştiind să-şi facă şi să-şi păstreze legături cu 
personalităţi din toate mediile sociale, este în orice post nepreţuit” (Popa, ”Prefaţă” 7). 

Odată cu schimbarea regimului politic din 1947, Cugler se vede nevoit să își prezinte demisia: 
“Faţă de noua orientare politică a Guvernului român, care se îndepărtează de convingerile şi 
sentimentele mele, vă rog a-mi accepta demisia din cadrele Ministerului Afacerilor Străine” (Alb şi 
negru 8) spune Grigore Cugler în noiembrie 1947. 

Exilul îl poartă prin Buenos Aires pentru câțiva ani pentru ca în cele din urmă să se stabilească cu 
soția și fiicele sale în Lima, unde în perioada 1948-1972 lucrează ca agent al unei companii de 
asigurări şi ca prim violonist al Orchestrei Simfonice Naţionale din Peru. La Lima, Grigore Cugler îşi 
scrie o mare parte din operă, Cartea de bucate, Afară de unul singur, Pir-Pir, sau Amintiri din 
copilărie. Colaborează la revistele românilor din exil din toată lumea, Paris, Madrid, Buenos Aires, 
Honolulu şi altele. 

Îmbină literatura cu muzica şi desenul. Începe să îşi deseneze personajele din proze. Ştefan Baciu, 
cel care vede aceste desene, este uimit de calitatea lor plastică şi de talentul plural al acestui mare 
autor. Scrie texte în limbile română, franceză şi spaniolă. În orice limbă scrie, textele sale îşi 
păstrează muzicalitatea şi plasticitatea. Cu toate acestea, ca un alt joc absurd specific lui Cugler, 
acesta, conform mărturiilor lui Ștefan Baciu, părea total mdezinteresat de posteritatea sa. Niciodată 
nu a trimis un text scris în spaniolă unei reviste de limba spaniolă sau un text scris în franceză unei 
reviste de limbă franceză, preferând să trimtă texte în spaniolă la Honolulu și texte în franceză la 
Buenos Aires sau la Madrid (Baciu 386). 

Colegii de generaţie, istoricii literari şi criticii de specialitate au stabilit următoarele influenţe 
extrem de diverse în opera lui Cugler: Folclor (Nastratin, Păcală), Alfred Jarry, James Branch Cabell, 
St. J. Perse, St. Leger, Charles Cros, Christian Morgestern1. Cugler îmbină toate aceste experienţe 
discursive într-o operă unică ca tematică şi expresie. 

Acuzat de criticul Constantin Ciopraga că ar fi un epigon de mâna a doua a lui Urmuz, Cugler 
menţionează într-un interviu că, din cauza carierei sale care îl ţinea departe de ţară, nu îl citise pe 
Urmuz. Ştefan Baciu confirmă acest lucru ca fiind foarte posibil. Cu toate acestea este evident că 
Grigore Cugler, chiar dacă l-ar fi citit pe Urmuz, nu este un epigon al acestuia ci, în cel mai rău caz, un 
continuator. 

Grigore Cugler este, alături de Urmuz, un precursor al literaturii absurde. Folosește avant la lettre 
tehnici ale absurdului care vor fi consacrate de Ionesco şi Beckett. Petru Comarnescu afirmă că 
Grigore Cugler vine să umple o lipsă a literaturii române şi chiar europene (Popa, ”Prefaţă” 10). 

Citindu-i textele, putem cu ușurință vedea în Grigore Cugler unul dintre cei mai inteligenţi scriitori 
români, autor al unor jocuri lexicale sclipitoare. Întreaga sa operă este o replică la literatura 
modernistă, pe care o parodiază subtil, înfăţişându-i neajunsurile, lipsa de miză şi de consistenţă. 

Un alt scop al literaturii lui Cugler este acela al demontării absurde, al ironizării cu umor, a tuturor 
teoriilor care explică adevărurile existenţei (fiorul artei, misterul morţii, idealul feminin, scopul 
existenţei, et cetera). Imaginaţia sa este funambulescă, alienată, insolită. Combinaţii absurde de 
scabros, oribil, monstruos, grotesc angrenează construcţii textuale fantaste care denunţă convenţiile 

                                                 
1
Ştefan Baciu, Praful de pe tobă. Bucureşti: Eminescu, 1995. 376. Print; Grigore Cugler, Alb şi negru. Bucureşti: 

Eforie, 2003. (prefaţă de Mircea Popa, p 10). Print. 
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plate ale realului şi oferă o alternativă aspiraţiei transcedentale. Personajele lui Cugler se 
animalizează treptat, suferă un proces de continuă degradare pentru a renaşte în forme ideale, 
întocmai ca nişte phoenicşi absurzi. 

In extenso, prozele lui Cugler explorează şi sugerează absurditatea actului existenţial. Cugler 
subminează intenţionat şi programatic speciile şi genurile literare amestecând proza cu textul poetic 
sau teatrul, fără nicio regulă aparentă. Textele lui Cugler prefigurează, din nou avant la lettre, 
contopirea genurilor şi a speciilor literare în literatura post-modernistă, optând pentru un discurs 
transgenuri şi specii. Amalgamul de forme literare pe care Cugler le struneşte într-un stil 
personalizat, unic, dovedeşte îmbătrânirea speciilor literare şi lipsa lor de utilitate. După cum spune 
Mircea Popa: 

 
Grigore Cugler este un mare novator şi împătimit creator de forme şi discursuri literare, un 
apologet al polifoniei textului, între subtext şi metatext existând aici o puternică legătură. El 
sfidează cu bună ştiinţă legile şi regulile literalităţii cunoscute, respinge împărţirile rigide între 
specii. (…) Afară de unul singur este una dintre babiloniile cele mai ciudate ale literaturii române, 
un fel de nouă Ţiganiadă, dar lipsită de coerenţa interioară a acesteia, un altfel de Pat al lui 
Procust, conceput ca un dialog liminar între spaţii şi forme literare dintre cele mai eteroclite (15). 

 

Apropo de reguli în literatură, Grigore Cugler menționa că ”Fiecare scriitor ar face bine să se 
gândească de două ori înainte de a se hotărî să impună cititorilor săi un gest şi o prezenţă notorie” 
(Alb şi negru 19). 

Una dintre obsesiile lui Grigore Cugler este evadarea din realitate, din realitatea convenţională 
cel puţin. Realitatea mărgineşte, iar prizonierii realului sunt limitaţi, susţinea el. Cum observă și 
Mircea Popa, nu de puţine ori Cugler adoptă aparenţele unui discurs ştiinţific, presărat cu date 
tehnice, tocmai pentru a arăta limitele acestui tip de discurs. De exemplu: ”Arta teatrală este 
contrastul dintre un volum de lumină şi un volum de întuneric. Puse faţă în faţă, se naşte între ele, 
pe linia de întâlnire, care este rampa, un văl de vibraţii, o perdea de scânteieri şi cu cât acea perdea 
este mai deasă, cu atât efectul asupra publicului este mai puternic” (Cugler, Alb şi negru 19). 

Tot Mircea Popa observă că multe dintre personajele lui Cugler par a fi un melanj de literatură SF 
cu literatura absurdă. De exemplu: 

 
Acest autor este echipat cu o antenă de radio montată în arcada ochiului, un nas rezervor şi 
urechi sugative. În deschizăturile nărilor avea ventilatoare cu aripi nichelate, iar în jurul gâtului 
purta o frânghie groasă, atât de strâns înnodată, încât i se îngropa adânc în carne, dând feţei 
culoarea roşie-vânătă a ficatului de bou crud. Prin contrast cu figura, umerii, pe care îi purta goi, 
erau albi ca floarea de crin. Îmbrăcămintea lui începea de la jumătatea pieptului în jos şi consta 
din felii subţiri de pâine înmuiate în lapte de biber. Când îl întreba cineva pentru ce tocmai de 

biber, autorul răspundea invariabil: Pentru că totul este relativ (Cugler, Alb şi negru 23). 

 

Însă nu atât componenta tehnică este cea care individualizează textul lui Cugler, cât viziunea 
mascat metaforică. Putem discuta în acest caz unic de metaforă absurdă. Personajele lui Cugler, ca și 
întreaga lume în care acestea se învârt, sunt paradoxale: deși sunt constituite după regulile 
absurdului sunt alegorii, transmit o concepție asupra lumii, iar în interpretarea ideală fac sens, ceea 
ce în literatura absurdă pură nu se poate întâmpla. 

Grigore Cugler este un expert nu doar al amestecului de discursuri literare şi al elementelor 
aparent disparate, ci şi al combinaţiilor de registre, în care vegetalul, animalul şi mecanicul se îmbină 
pentru a crea teritorii şi fiinţe stranii, care se întipăresc pe retină prin bizareria şi excentricitatea lor 
transreală. 

Stranietatea este principalul orizont în care Cugler intenţionează să îşi introducă lectorul, întregul 
text comportându-se ca un bun conductor pentru acest curent electric care este straniul şi care 
scurtcircuitează neuronii receptorului aruncându-l într-un univers în care totul funcţionează altfel şi 
în alt scop. 
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Receptarea critică a lui Grigore Cugler a fost mereu aflată sub semnul ghinionului. Deşi debutul 
său Apunake, în 1926, apoi revenirea cu textul scurt Match Nul, din 1930, au fost extrem de bine 
primite (după mărturiile avangardiştilor, Apunake era recitat pe de rost la întâlnirile lor şi ani la rând 
a fost transmis pe cale orală ca un obiect de cult), slujba de diplomat l-a ţinut departe de ţară, 
departe de mediile active ale avangardiştilor români şi astfel departe de vizorul criticii de 
specialitate. Astfel, Apunake şi alte fenomene nu are nicio cronică în epocă. 

Când publică în 1945 Afară de unul singur (varianta 1), deşi în 1946 revine pentru un an în ţară şi 
se implică în viaţa culturală bucureşteană, volumul rămâne fără ecou pentru că la Bucureşti curentul 
avangardist era deja în declin. Criticii vremii erau deja interesaţi de alte formule. Din 1947 începe 
exilul scriitorului, acesta fiind interzis şi intrând într-un con de umbră şi mai mare decât până atunci. 

Deşi se bucură de o mare apreciere din partea literaţilor români din exil, în ţară nu se ştie nimic 
despre Cugler. Primul care îl reintroduce într-un fel în circuit este Saşa Pană care, în 1969 (profitând 
de momentul de liberalizare) îl introduce în prima antologie a avangardei româneşti. Urmează o altă 
perioadă de tăcere. 

După 1989 Grigore Cugler începe să fie readus în atenţia publică prin articole semnate de 
cercetători ca Mircea Popa, Barbu Brezianu, Mircea Anghelescu, Geo Şerban, Alexandru Condeescu, 
Nicoleta Sălcudeanu sau Ion Pop. Totuşi, nici până astăzi Cugler nu a fost rediscutat critic, în 
totalitatea operei sale şi nu i se acordă importanţa pe care o merită. 

Există însă voci, cum a fost aceea a poetului Mircea Ivănescu, care susţinea, oral, de câte ori avea 
ocazia, că Grigore Cugler este unul dintre cei mai importanţi scriitori români din toate timpurile 
Provenind dintr-o familie multi culturală şi multi artistică, Grigore Cugler trăieşte în decursul vieţii în 
opt culturi, civilizaţii diferite, pe care le asimilează, şi practică profesionist trei arte. 
 
Concluzii 

Literatura scrisă de Grigore Cugler este trans-culturală prin excelenţă, de la nivel tehnic (aglutinări 
de discursuri, eliminarea graniţelor, contopirea stilurilor) până la tematică (parodierea ideilor grave 
ale literaturii moderniste) şi miză (modificarea percepţiei asupra limitelor şi inutilităţii convenţiilor 
realităţii). 

Toată literatura lui Cugler este, la fel ca în cazul lui Kafka sau al lui Urmuz, o reacţie la 
constrângerile şi la absurdul societăţii înconjurătoare. Pentru demascarea şi ironizarea acesteia 
Cugler îşi foloseşte combinat cunoştinţele militare, juridice, diplomatice, literare, muzicale, plastice, 
et cetera. Într-un final, opera lui Grigore Cugler devine un Imago Mundi în negativ, acesta 
radiografiind realitatea şi inversând accentele de culoare. 
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