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Anunțurile de angajare includ 
uneori, în lista de cerințe 
pentru candidați, și simțul 

umorului.  
Ce distanță față de timpurile 
când slujitorii amvoanelor 
dezaprobau folosirea lui! 
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Pornind de la Platon și Aristotel până la voci 
mai mult sau mai puțin importante ale creș-
tinismului, apelul la diversele forme de umor 
a fost fie pus sub semnul întrebării, fie bla-

mat și interzis. Azi, dimpotrivă, e de dorit să ai umor, 
oamenii înzestrați cu acest al șaselea simț fiind foarte 
apreciați. De fapt, există o întreagă industrie destinată 
amuzamentului. Poate că niciodată în istorie nu s-a râs 
atât de mult.

Se pare însă că aprecierea și răspândirea largă a 
umorului nu-l lămuresc deplin, ci dimpotrivă. Studiile – 
istorice, filosofice, psihologice, sociologice etc. – nu ajung 
la definiții irevocabile ale umorului, în ciuda popularității 
de care se bucură (există nenumărate seriale de comedie, 
publicații de satiră și glume distribuite în rețelele de so-
cializare online). 

Izvoarele umorului și formele pe care acesta le îm-
bracă sunt variate. Teorii precum aceea a incongruenței 
(râdem de lucrurile care, din diverse motive, nu se potri-
vesc), a superiorității (râdem de cei pe care îi considerăm 
inferiori, de defectele sau neputințele altora) și a descăr-
cării (râdem pentru a ne elibera de tensiunile acumulate) 
se numără printre cele propuse de specialiști ca explicații 
privind sursele umorului. Fiecare dintre ele are dramul 
ei de adevăr, dar e mai probabil că, de cele mai multe ori, 
umorul se naște dintr-o îmbinare a factorilor prezentați 
de teoriile amintite. Iar printre cele mai răspândite surse 
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de inspirație pot fi amintite în grabă politica, economia, 
viața socială, relațiile matrimoniale, sala de clasă etc. 

Umorul, oricum, nu a fost dintotdeauna asemenea 
celui de azi și nici măcar azi nu este același pretutindeni. 
În epoci și în locuri diferite s-a râs și se râde de lucruri (și 
în feluri) diferite. Există o evidentă componentă cultura-
lă a umorului. Publicul de azi n-ar mai râde, poate, la fel 
de copios în timpul vizionării unei comedii cu Chaplin, 
pe când spectatorilor din vremea lui Chaplin li s-ar pă-
rea cel puțin grosieră o comedie ca Superbad. Timpurile 
se schimbă, oamenii se schimbă și, evident, umorul se 
metamorfozează și el. Un singur lucru rămâne statornic: 
prezența umorului printre noi. Indiferent de formele și 
de intensitatea sa, umorul e regăsit în orice societate. Este 
universal. 

Umorul se naște dintr-o ruptură a cursului firesc al 
vieții, a traseului așteptat sau programat; apare ca rezul-
tat al diferenței dintre ceea ce logica și bunul-simț spun 
că ar trebui să fie ceva și ceea ce acel ceva este în realitate; 
se înalță ca urmare a unui fenomen comparabil cu anu-
larea gravitației; se ivește dintr-o dezordine controlată, 
asemănătoare cu demolarea unor clădiri de către experți 
care știu să minimizeze riscurile, oferindu-le privitorilor 
un spectacol veritabil. Prin umor, presupozițiile bazate 
pe experiență sunt demolate surprinzător, stârnind râ-
sul. Derapajul de la normalitate, depășirea limitelor pot 
stârni amuzament. În unele ocazii, umorul devine chiar 
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artă, o arenă în care combatanții apelează la erudiția lor 
și schimbă replici de mare finețe.

Dincolo de sursele sale și de formele pe care le îm-
bracă, umorul trebuie să fie adecvat contextului. La nive-
lul întâlnirii dintre doi președinți de stat se poate glumi, 
dar nu așa cum ar face-o doi pasageri dintr-un comparti-
ment de tren sau soțul și soția într-un spațiu intim. Așa 
cum există forme diverse de umor, există și circumstanțe 
potrivite pentru fiecare dintre acestea. Altfel spus: gluma 
potrivită la locul potrivit. 

E imposibil de prezentat aici toate formele pe care 
umorul le poate lua – aluzia fină, dezacordul dintre ceea 
ce se spune prin cuvinte și limbajul nonverbal care le 
însoțește, îndepărtarea de convenționalism, exagerarea, 
mimarea neștiinței, farsa, intonația care schimbă sen-
sul cuvintelor rostite, minimalizarea unor concepte sau 
realități majore ori maximizarea celor neînsemnate, si-
tuațiile ieșite din comun, jocurile de cuvinte, vorbele de 
duh, aluzia, ambiguitatea, nepotrivirea dintre formă și 
fond, raportarea plină de un calm nefiresc la realități 
sau subiecte grave, croșetarea pe marginea conflictelor 
(mai mult sau mai puțin imaginare) dintre tabere opuse 
în mod tradițional, alăturarea forțată a unor elemente 
care nu se potrivesc, discrepanța, absurdul, suprarea-
lismul, stranietatea, gafa, calamburul ș.a.m.d. Oricare 
dintre cele enumerate poate stârni râsul. Nu o fac însă 
întotdeauna, deoarece umorul, pentru a-și face efectul, 
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trebuie potrivit circumstanțelor și încadrat în hotarele 
bunului-simț.

Ca într-un tărâm imaginar, din basme, în lumea 
creată prin umor este posibil orice. Legile naturale dis-
par. Se instalează râsul care variază de la surâs la ho-
hote în cascadă. Cât privește circumstanțele în care se 
face apel la umor, acestea sunt dintre cele mai diverse – 
marcarea unui moment important, repararea unei rela-
ții rupte, dezarmarea unui adversar înverșunat, crearea 
unor oportunități sau pur și simplu a unei atmosfere de 
bună dispoziție.

Totuși, nu oricine este înzestrat cu acest simț spe-
cial, al umorului. Posesorul lui are niște receptori apar-
te, vede lucrurile într-un mod diferit, are capacitatea de 
a privi dincolo de evident, de a crea conexiuni neobiș-
nuite, de a se detașa de realitate așa cum alții nu o pot 
face, de a mirosi de la distanță anumite incongruențe, de 
a asocia inedit lucruri, persoane și idei. Omul cu umor 
e, fără doar și poate, inteligent, sclipitor; altminteri, jon-
glarea sa cu limitele ar conduce la un efect contrar celui 
creat de umorul adevărat. Umorul unei persoane e ca o 
prelungire sau ca o energie a acesteia; spune ceva despre 
ea, o trădează, vorbește despre educația și convingerile 
sale, despre temerile și înclinațiile sale, despre subiectele 
care o preocupă. 

Și mai are o calitate neobișnuită cel dotat cu umor 
– el este capabil să râdă mai ales de sine însuși, să se 
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expună într-o manieră care îl vulnerabilizează. Or, toc-
mai prin faptul acesta el se dovedește mai tare decât cei 
lipsiți de umor, căci, în timp ce ei sunt foarte grijulii în 
gestionarea propriei imagini, el, având umor, își înfrân-
ge orgoliul și știe cum și cât să se expună privirilor (pe 
de altă parte, trebuie spus că, într-o astfel de interacți-
une socială, succesul depinde nu doar de umorul uneia 
dintre persoane, ci și de capacitatea interlocutorului sau 
a grupului de a recepta mesajul pe frecvența potrivită). 
Un astfel de comportament și o astfel de vorbire au un 
scop clar: să-i facă pe ceilalți să se simtă bine. Pentru 
unii, acesta e singurul tip de umor valabil – să râzi de 
tine însuți, nu de alții.

Trebuie insistat însă pe un detaliu... Omul cu sim-
țul umorului nu glumește tot timpul. Râsul nu-i umple 
gura neîncetat. Umorul e o haină care trebuie purtată la 
momentul potrivit, la locul potrivit. E o emblemă a sti-
lului sau gentileții, confundată adeseori, pe nedrept, cu 
indicatorul mojiciei sau al vulgarității.

Se poate vorbi și despre funcțiile umorului, primând 
între acestea funcția lui socială. Glumind, deschidem ușa 
spre noi relații interpersonale sau le consolidăm pe cele 
existente. Importanța umorului în comunicare este in-
contestabilă. Politicieni, lideri religioși, actori, persoane 
publice sau traineri, toți apelează la umor pentru a sparge 
gheața, a se face ascultați ori a-și transmite mesajul cu 
succes. Umorul îndulcește adevărurile amărui, făcându-le 
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mai digerabile, sau pur și simplu creează în auditoriu dis-
poziția necesară pentru a înțelege ceea ce i se comunică. 
Altfel spus, umorul stă capră pentru ca o idee importantă 
să sară gardul, în mintea ascultătorului. 

Deși se râde mai degrabă în grup, oamenii se pot 
simți amuzați și în singurătate. Umorul nu are doar rolul 
de punte între oameni, ci este și un monolog interior, un 
mod al individului de a locui în solitudine, de a privi fără 
să le vorbească altora, ci numai sieși, de a capta ceea ce 
viața îi oferă.

Da, umorul este un mod de a face față vieții, cu 
bune, dar mai ales cu rele. E o platoșă împotriva tristeții, 
o formă de rezistență sau de apărare contra întunericului. 
Adeseori, în regimurile dictatoriale, când libertății de ex-
presie i s-a băgat pumnul în gură, umorul subversiv a fost 
spațiul în care cei oprimați s-au întâlnit și au supraviețuit. 
Umorul specific societăților totalitare diferă semnificativ, 
în anumite puncte, de cel întâlnit în societățile libere, în 
care individului i se permite să spună ce gândește și chiar 
să-i ia în zeflemea pe cei din vârful ierarhiei. În mizerie, 
suferință, sărăcie sau alte circumstanțe deloc favorabile, 
umorul poate fi flacăra care mai pâlpâie. 

Îndreptarea unui rău comis de cineva se mai face 
uneori și prin umor. Iată, deci, că umorul poate avea și o 
dimensiune justițiară. Câtă vreme lumea va avea din bel-
șug corupție și ipocrizie, umorul va fi prezent ca instru-
ment de corectură, ca mijloc de a da în vileag falsitatea, 
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prin amplificarea ei, atrăgând atenția implicit și asupra 

adevărului. Umorul e un mijloc de a critica răul. Folosin-

du-se de el ca de un scut, omul se apără, își descarcă ten-

siunea acumulată, își alungă neliniștile existențiale, sau 

doar pe cele cotidiene, apoi merge mai departe. 

Se pune însă și problema calității umorului. Nu 

orice tip de umor este frecventabil. Chiar dacă nu ne 

amuză aceleași lucruri, iar gusturile noastre sunt dife-

rite, umorul elevat rămâne totuși în limitele decenței. 

Creștinii primelor secole după Hristos dezavuau umo-

rul, considerându-l ușuratic, respectiv o poartă către 

ocazii de păcătuire. Argumentul lor de căpătâi a fost 

că „Isus n-a râs niciodată”. Într-adevăr, evangheliile nu 

spun că Isus ar fi râs, dar nici că n-ar fi făcut-o nicioda-

tă. De fapt, evanghelistul Ioan se referă la „multe alte lu-

cruri pe care le-a făcut Isus”, dar care au rămas nescrise. 

De ce ar fi atât de greu de crezut că Isus a râs măcar în 

preajma copilașilor aduși la El să-i binecuvânteze? Că 

evangheliile tac în privința aceasta e la fel de adevărat 

ca faptul că ele nu sunt romane umoristice, ci scrieri 

pe teme serioase, produse oricum într-o epocă în care 

umorul nu avea nici conținutul, nici amplitudinea din 

prezent. 

Astăzi, mai mult ca oricând, umorul pare să fi scă-

pat din lesă. Se glumește oricum, se glumește fără perdea. 

Granița dintre insultă și umor nu mai există în rutina 
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cotidiană, dar asta nu înseamnă o sinonimie, ci o confu-

zie între cele două – într-adevăr, o insultă poate stârni 

râsul martorilor, dar efectul similar nu o transformă în 

umor autentic. Când gluma alunecă în abisul inaccepta-

bilului, efectul e unul nedorit; când rănește, umorul nu 

mai e umor, ci o formă de omor. Umorul poate avea un 

enorm potențial distructiv, dar, în egală măsură, el are și 

forța de a aduce un suflu nou, de a echilibra lucrurile, de 

a schimba perspectiva, de a introduce buna dispoziție, de 

a trezi optimismul. 

Ce e umorul? O filosofie de viață, un mod de a ne 

raporta la existență. Un instrument util comunicării. O 

ușă spre schimbare. Un medicament bun pentru zilele 

umbrite de necaz. O altă perspectivă asupra unor reali-

tăți și situații cotidiene. O exersare a mușchilor perspica-

cității și inteligenței. O oglindă în care ne privim pe noi 

înșine, dar care reflectă și lumea din jur. Un joc. Un tunel 

de evadare. Un mijloc de interacțiune. O rețetă pentru o 

sănătate mai bună. Iar lista potențialelor definiții rămâne 

deschisă larg.

Nu e nicio îndoială că s-ar putea găsi ceva care să 

acopere râsul cu plâns, la fel de bine cum, mereu, s-ar 

putea găsi ceva care să acopere plânsul cu râs. Lumea e 

un loc trist, iar cele două coexistă. Prea multe grozăvii se 

petrec sub ceruri. Totuși, a ne feri de umor cu orice preț 

nu ne va face mai buni. Umorul este ca sarea și piperul 



98  ·  Frumusețea ascunsă la vedere

care, adăugate mâncării, îi potențează gustul. Viața, lipsi-
tă de umor, și-ar putea continua cursul, dar i-ar lipsi un 
ingredient-cheie, pentru că, nu-i așa, oamenii sunt mai 
frumoși când zâmbesc sau când râd. 

Florin Bică este autor de 
cărți pentru copii, dar și poet, 
redactor de carte, traducător, 

bibliofil. A scris recenzii de 
carte, articole pe teme de 

larg interes și cronici de film. 
Îi place să călătorească și să 

descopere lucruri noi. Legenda 
spune despre el că ar avea și 

simțul umorului. 


