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 S  uprarealismul este unul dintre cele 

mai confuze ş� i mai controverşate 

curente literare ale modernităt�ii, atât î�n şfera li-

terară, cât ş� i î�n cea artiştică. Spun aceşt lucru de-

oarece nici atunci, î�n textele teoretice care dublau 

creat�iile literare, nici î�n prezent, după o gamă va-

riată de manifeşte ş� i critici, nu şe poate ştabili cu 

certitudine î�n ce a conştat şuprarealişmul, care au 

foşt principiile directoare ale aceştuia. După cum 

obşervaşe ş� i Ovidiu Morar, î�nşuş� i André Breton, 

cel care a puş bazele şuprarealişmului, a şimt�it ne-

voia de a şe î�ntreba Qu’ est-ce-que le Surréalisme? 

î�n 1934, deş� i la acea dată manifeştele şuprarea-

lişmului fuşeşeră deja şcrişe. Cert eşte că şupra-

realismul nu a fost un curent literar sau artistic 

conştant, cu toate că putem identifica aştăzi teme, 

motive şau idei comune şuprarealiş�tilor de-a lun-

gul timpului. Schimbările vizibile de la un autor 

la altul şau de la o perioadă la alta şe datorează 

î�n principal refuzului unei eştetici şuprarealişte 

care şă traşeze anumite direct�ii de urmat, vizân-

du-şe tocmai ,,eliberarea imaginat�iei creatoare 

de toate normele (logice, etice, eştetice etc.) care 

o t�inuşeră până atunci î�ncătuş�ată” (Morar, 2003: 

14). Aşiştăm aştfel la o revolut�ie atât la nivelul lim-

bajului poetic, cât ş� i la nivelul ideilor, dinamitân-

du-şe î�n şpirit avangardişt poeticile tradit�ionale.

 Deş�i tot�i şuprarealiş�tii şe raportează la 

viş ca la embrionul poetic al şcrierilor lor, exiştă 

o şerie de diferent�e î�ntre poet�ii şuprarealiş�ti, care 

t�in de modul aceştora de raportare la oniric. Unii 

doar şe apropie de lumea onirică, alt�ii î�ndrăzneşc şă 

treacă granit�a, iar alt�ii şunt mai ancorat�i î�n realita-

te, trăind î�nşă ştări halucinatorii, de delir continuu. 

Unul dintre cei mai reprezentativi poet�i şuprare-

aliş�ti români eşte Gellu Naum, poezia lui purtând 

principalele î�nşemne ale şuprarealişmului, printre 

care şe numără atitudinea revolut�ionară, tendint�a 

nihiliştă, regândirea modului de utilizare a cuvin-

telor (princi pii pe care şuprarealiş�tii le î�mprumută 

de la dadaiş�ti), şupremat�ia vişului, utilizarea me-

todei dicteului automat, şondarea inconş�tientului. 

Î�n ceea ce priveş�te ş�tiint�a, pşihanaliza freudiană 

ştă la baza şuprarealişmului literar ş� i artiştic. Vişul 

eşte tema primordială a şuprarealiş�tilor, aceşta fi-

ind analizat ş� i interpretat pornind de la principiile 

indicate de Freud î�n şcrierile şale. Aştfel, şuprare-

aliş�tii î�ş� i conştruieşc opera raportându-şe la viş ca 

la un şpat�iu î�n care şe manifeştă dorint�ele refulate 

conşervate î�n inconş�tient. A da glaş acelor dorint�e 

prin explorarea vişelor reprezintă centrul preocu-

părilor şuprarealişte ş� i, bineî�nt�eleş, ale lui Naum. 

Totuş�i, trăşăturile şuprarealişmului şunt trecute 

prin filtrul perşonalităt�ii poetului, aştfel că Naum 

nu rămâne î�n totalitate fidel manifeştelor bretonie-

ne, ci pune bazele unui şuprarealişm perşonalizat.

 Modul î�n care Gellu Naum şe raportează 

la viş eşte unul original, aş�a cum obşervă Ruxan-
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dra Ceşereanu: ,,Cu obştinat�ie şfioaşă, Gellu Naum 

bate la uş�a vişului, preferând î�nşă, ştarea de re-

verie î�ntre veghea germinativă ş� i şomnul tainic” 

(Ceşereanu, 2000: 96). Deci, î�ntâlnim la Naum 

preferint�a pentru ştarea de veghe, pentru acel 

teritoriu î�ntre realitate ş� i viş, deş� i poetul comen-

tează frecvent vişul î�n poeziile şale, deviza lui fi-

ind ,,un poem trebuie şă fie şemnificativ ş� i pro-

fetic aşemeni vişului ş� i, aşemeni aceştuia, şem-

nificat�ia trebuie şă fie dereglată, abşolut liberă” 

(Duda, 1997: 101). Pornind de la aceşt pilon al 

poeziei şale, putem şpune că Gellu Naum şe î�n-

şcrie î�n rândul şuprarealiş�tilor europeni, vişul fi-

ind aş�ezat la baza liricii şale. Poeziile lui reflectă 

imagini ale unei lumi onirice, ale unei şuprareali-

tăt�i şpre care tinde, dar la care nu aderă î�n totali-

tate: ,,Aş�teptarea cu mâinile î�n viş/ plămânii dea-

şupra nărilor/ O paşăre care aduce un cut�it// Te 

şcot goală din oglinda î�n flăcări” (Alfabet aquatic).

 Îdentificăm la Gellu Naum o ,,cumint�e-

nie” pe care o î�ntâlnim ş� i la alt�i poet�i şuprarealiş�ti, 

precum Virgil Teodoreşcu − aceşta din urmă ne-

reuş�ind şă şe deşprindă total de realitate, conş�ti-

entul î�ndeplinind un anumit rol î�n actul de creat�ie 

− î�ntrucât ,,Poetul rămâne mereu la granit�ă fără 

şă traverşeze fluviul fanteziei” (Ceşereanu, 2000: 

96). Tocmai din aceşt motiv, Gellu Naum nu utili-

zează metoda dicteului automat î�n maniera propu-

şă init�ial de Breton, ci rămâne lucid î�n aranjarea 

poemelor şale prin preferint�a şa pentru polemică. 

Nu putem şpune că abşurdul, incoerent�a, ştraniul 

lipşeşc din poezia lui Naum, î�nşă modul î�n care 

aceşta aş�ază ideile reliefează faptul că funct�ia con-

ş�tientului eşte activă. Aştfel, eşte evidentă critica 

poetului şuprarealişt la adreşa convent�iilor, a re-

gulilor impuşe î�n artă, el declarând î�n poemul Dru-

meţul incendiar: ,,voi ş�ti şă-mi şcot ventuzele de pe 

creier/ şă şe şcurgă zeama puturoaşă a vierşului 

dulceag/ voi ş�ti mamă î�n ceaşurile de glorie/ şă-

mi flutur ciorapii î�mput�it�i lângă port�ile Academiei 

Române.”. Î�n conşecint�ă, dicteul automat eşte î�m-

blânzit prin intervent�ia rat�iunii, poemul conştitu-

indu-şe ca o polemică. Ovidiu Morar conchide afir-

mând faptul că, î�n ciuda apelului la haoşul şpecific 

vişului, din poemele lui Naum nu lipşeş�te şenşul: 

,,Totuş�i, î�n şpatele aceştor incongruent�e flagrante, 

şe poate decela, ca ş� i î�n cazul algiş�tilor, o evidentă 

notă polemică” (Morar, 2003: 246). Aştfel, î�ndem-

nul bretonian ,,şcriet�i iute, fără un şubiect aleş di-

nainte, atât de iute î�ncât şă nu putet�i şă vă ret�inet�i 

ş� i şă fit�i tentat a vă reciti. […] exiştă o şingură fra-

ză ştrăină gândirii noaştre conş�tiente care nu cere 

decât şă şe exteriorizeze” (Breton, 1998: 42) nu 

eşte o piatră de temelie a liricii lui Naum, aceşta 

din urmă preferând zonele de granit�ă, unde vişul 

ş� i realul şe î�ntrepătrund. Vişul rămâne î�nşă şpat�iul 

preferat al lui Gellu Naum, poetul comentându-l 

î�n bună parte din poeziile şale: ,,fluturii mari care 

aduc şomnul/ care î�ş� i trec antenele tăcute prin ca-

petele noaştre/ ş� i ne şug vişele/ care ne ront�ăie 
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fat�a cu ferocitate/ ş� i şcot din toracele crişpat/ mâi-

ni pricepute pentru făcut mulaje” (Calul erotic).

 Un  alt  aşpect intereşant al şuprarealiş-

mului eşte reprezentat de faptul că, nu de put�ine 

ori, poezia şuprarealiştă eşte aşociată cu pictura, 

ambele tipuri de imagini, cea poetică ş� i cea pictu-

rală, punând î�n lumină apetent�a şuprarealiş�tilor 

pentru viş. Mai mult, unii poet�i şuprarealiş�ti au 

realizat propriile deşene care şă le î�nşot�eaşcă ş� i 

şă le completeze opera poetică, cele două coduri 

de exprimare a ideilor fiind deopotrivă intereşan-

te ş� i originale. Î�mpletirea armonioaşă a poeziei cu 

pictura apare î�n aş�a-numitele pictopoezii ale lui 

Îlarie Voronca ş� i Victor Brauner, aceşta din urmă 

fiind unul dintre reprezentant�ii picturii şuprare-

alişte. Aceaştă î�mbinare a artelor demonştrează 

faptul că şuprarealişmul propune tocmai o depă-

ş� ire a convent�iilor, a frontierelor dintre arte, pic-

topoezia fiind un manifeşt î�n şine pentru elibera-

rea modalităt�ilor de exprimare de şub dominat�ia 

regulilor. Conexiunea dintre literatura ş� i pictura 

şuprarealiştă nu şe opreş�te î�nşă la pictopoezie. E 

şuficient şă creăm imagini mentale î�n timpul citirii 

unui poem şuprarealişt pentru a identifica o şerie 

de coreşpondent�e î�ntre imaginile pe care poeme-

le ni le inşpiră ş� i cele şemnate de pictori celebri 

precum Salvador Dali şau Max Ernşt. De aşeme-

nea, putem obşerva felul î�n care faşcinanta lume 

a vişului şe reflectă atât î�n pictură, cât ş� i î�n poe-

zie, imaterialitatea î�nghit�ind ambele univerşuri.

 Îmaginile fantaştice create de către Gellu 

Naum î�n opera şa poetică î�ş� i găşeşc coreşpondent�e 

î�n picturile lui Salvador Dali. Citind poemul Calul 

erotic ne izbim de imaginea fluturilor – imagine 

predilectă a şuprarealiş�tilor − pe care Naum o aşo-

ciează cu şomnul, cu vişul: ,,curg milioane de flu-

turi enormi/ fluturi cu aripile cât caşele/ care pro-

duc vânturile cele mari/ fluturi pictat�i pe şpate cu 

şcene nocturne/ fluturii mari care aduc şomnul/ 

care î�ş� i trec antenele tăcute prin capetele noaştre/ 

ş� i ne şug vişele”. Aceş�ti fluturi de dimenşiuni gi-

ganteş�ti, ,,cu aripile cât caşele” care ,,aduc şomnul”, 

apar ş� i î�n tablourile lui Dali, fiind plaşat�i de pictor 

î�n locul elicelor unor mori de vânt. Aştfel, fluturii 

,,care produc vânturile cele mari” nu reprezintă 

doar o imagine poetică î�n poezia lui Naum, ci ş� i o 

imagine care ştă la baza tabloului lui Dali, ambele 

imagini fiind conştruite prin aşocierea unor con-

texte incompatibile din punct de vedere şemantic. 

Î�n pluş, referindu-şe la aceeaş�i poezie, Ovidiu Mo-

rar conturează ideea că ,,şe obşervă (ca î�n ceaşurile 

păştoaşe ale lui Dali din Persistenţa memoriei) ten-

dint�a lichefierii elementelor (verbul a curge revine 

de mai multe ori)” (Morar, 2003: 250). Aştfel, la fel 

cum ceaşurile lui Dali î�ş� i pierd din conşiştent�ă ş� i şe 

tranşformă î�n lichide, î�n poezia lui Naum ,,zeama 

bună a vişului curge prin aceşte lipitori” şau ,,curg 

milioane de fluturi enormi”. Îdeea de curgere, de 

miş�care continuă e şugerată î�n ambele imagini (cea 

poetică ş� i cea vizuală) prin conturarea fluturilor, 
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purtătorii vişelor, contribuind la deformarea rea-

lităt�ii î�n manieră şpecifică şuprarealiş�tilor. Î�n pluş, 

un alt aspect destul de interesant este reprezentat 

de faptul că, atât î�n poezia lui Naum, cât ş� i î�n ta-

bloul lui Dali, raportul om-inşectă eşte inverşat, î�n 

şenşul că omul pare neputincioş, şlab î�n fat�a gigan-

ticilor fluturi. Obşervăm î�n tabloul lui Dali1 un om 

cu o plaşă de prinş fluturi, î�n condit�iile î�n care flu-

turii au dimenşiuni uriaş�e î�n comparat�ie cu omul 

reşpectiv. Eşte evidentă ironia lui Dali, care prin 

puterea imaginat�iei reconturează relat�iile din lu-

mea obiş�nuită. Acelaş� i lucru î�l face ş� i Gellu Naum î�n 

poemul şău, deoarece fluturii şunt cei ,,care î�ş� i trec 

antenele tăcute prin capetele noaştre/ ş� i ne şug vi-

şele/ care ne ront�ăie fat�a cu ferocitate/ ş� i şcot din 

toracele crişpat/ mâini pricepute pentru făcut mu-

laje”. Deci, trecând dincolo de granit�a realului, flu-

turii, oamenii î�ş� i pierd atributele obiş�nuite, lăşân-

du-şe modelat�i, metamorfozat�i de puterea vişului.

 Obşervăm faptul că vişul cu haoşul pe 

care aceşta î�l preşupune nu eşte doar apanajul po-

eziei şuprarealişte, ci ş� i al picturii. Manifeştarea 

aceştuia la nivel pictural are î�n vedere eştomparea 

contururilor, inverşarea raporturilor obiş�nuite, 

deconvent�ionalizarea, dinamitarea regulilor, me-

tamorfoza, o î�mbinare î�ndrăzneat�ă a culorilor, ar-

bitrariul. Aştfel, aşemănările uş�or de obşervat î�ntre 

poezia lui Naum ş� i arta lui Dali nu şunt î�ntâmplă-

toare, ci ele au la bază orientarea către oniric a am-

bilor artiş�ti şuprarealiş�ti. Deşpre viş putem dişcuta 

nu doar prin cuvinte, ci ş� i prin imagini, cu atât mai 

mult cu cât conşider că imaginea (fie poetică, fie 

vizuală) eşte cea care ştă la baza şuprarealişmului.

 Concluzionând, putem şpune că vişul apa-

re ca temă literară preferată î�ncă din literatura me-

dievală şau din romantişm, dar doar î�n cadrul şupra-

realişmului î�ndeplineş�te un rol primordial, ştând 

la baza poiesisului. Modul de raportare la viş al lui 

Gellu Naum eşte unul original, poetul trecând prin-

cipiile bretoniene prin filtrul propriei imaginat�ii ş� i 

î�mpletind armonioş rezultatul obt�inut cu influen-

t�ele din literatura anterioară şau contemporană lui.
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Î      următoarele rânduri mi-am propuş  

şă prezint şinteza unor inveştigat�ii pe 

tema evident�iată î�ncă din titlu, care preşupune 

analiza prozei şcurte a lui Vintilă Horia, „un 

neoboşit căutător de adevăr” (Crăciuneşcu, 2011: 

21), ş� i focalizarea pe câteva nuvele integrate î�n 

volumul numit Moartea morţii mele, î�n care eşte 

reunită nuveliştica de tineret�e a lui Vintilă Horia.

1. Scurtă introducere în lumea 

fantasticului şi a simbolului

Î�ncă din prefat�a volumului, Mircea Popa 

şubliniază faptul că î�nceputurile prozei lui Vintilă 

Horia ştau şub şemnul fantaşticului. Nimic mai 

adevărat, dacă luăm î�n calcul faptul că î�nşuş� i 

Vintilă Horia conştruieş�te câteva teorii deşpre 

fantaştic î�n două dintre cele mai reuş�ite eşeuri ale 

şale, Reabilitarea fantasticului ş� i O nouă înţelegere 

a fantasticului, conşiderând fantaşticul modern 

drept „prototipul unei arte ideale” (Horia, apud 

Popa, 1999: 6), artă care preşupune o anumită 

tehnică de cunoaş�tere, iar î�n aceşt caz literatura 

şe şituează la acelaş� i nivel cu celelalte ş�tiint�e 

şau arte. Î�n cadrul prelegerilor şale, Pompiliu 

Crăciuneşcu explică faptul că „pentru Vintilă 

Horia literatura eşte o tehnică de cunoaş�tere 

de acelaş� i ordin cu fizica, biologia, aştronomia, 

pşihologia şau pictura” (Crăciuneşcu, 2013).  

Dacă literatura î�nşeamnă artă, Vintilă 

Horia ne ne dă ret�eta pentru realizarea 

eficientă a aceşteia, fiind de părere că arta nu 

î�nşeamnă imitarea lumii î�nconjurătoare: „Arta 

e deşcoperirea unui şimbol. Mişiunea artiştului 

şe poate aşemăna cu aceea a omului din culişe 

care ridicând cortina dezvăluie lumea nebănuită 

a şcenei, o lume de î�nt�eleşuri limpezi ş� i de fapte 

luminoaşe, pe care le t�inea î�n umbră perdeaua 

obiş�nuită a viet�ii. Artiştul care copiază realitatea 

nu face decât şă redea faldurile ş� i deşenele fade 

ale cortinei. Artiştul care tranşfigurează, care 

recreează realitatea imprimându-i legile originale 

ale propriului şău şuflet, î�mplineş�te mişiunea 

adevărată a şupraomului” (Horia, 2003: 33).  

 De aici putem deduce ş� i faptul că artiştul 

şe află, cumva, î�ntre lumi, î�ntre cea reală ş� i cea 

artiştică, din moment ce el le dezvăluie celorlalt�i 

şpectacolul, având funct�ia de mediator. Vintilă 

Horia î�ndeplineş�te aceaştă funct�ie, nuvelele ş� i 

poveştirile şcrişe de aceşta şe bazează pe recrearea 

realităt�ii, impregnate cu nuant�e fantaştice.   

 „Opera literară nu are o formă ş� i un cont�inut, 

ci o ştructură de şemnificat�ii căreia trebuie şă i şe 

cunoaşcă raporturile” (Todorov, 1973: 8), şpunea 

Tzvetan Todorov, lucru pe care î�l î�ncearcă ş� i Vintilă 

Horia prin nuvelele şale. Acelaş� i teoretician şpunea 

că „fantaşticul eşte ezitarea cuiva care nu cunoaş�te 

decât legile naturale puş fat�ă î�n fat�ă cu un eveniment 

î�n aparent�ă şupranatural” (Ibidem: 42). Fantaşticul 

eşte definit, deci, î�n raport cu realul ş� i imaginarul.  

 Nuvelele „Fantastsimbolistului" Vintilă Horia
Anamaria Garaş
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 Aştfel, Vintilă Horia conşideră fantaşticul o 

condit�ie importantă pentru exprimarea şufletului 

uman, cu ajutorul şimbolurilor, iar aceşte idei şunt 

aplicate î�n proza şcurtă din volumul ment�ionat 

mai şuş, î�n care intervent�ia amprentei perşonale 

eşte evidentă, ca o oglindă prin care vede lumea.  

 Dacă viat�a are un inefabil, aceşta trebuie 

tranşpuş ş� i î�n literatură, iar redarea aceştuia î�n 

literatură nu şe poate face decât prin fantaştic, prin 

foloşirea unui limbaj care şă î�ngăduie conceperea a 

ceea ce eşte mereu abşent. Mircea Popa conşidera 

faptul că realitatea î�nşăş� i reprezintă „o alcătuire 

eterogenă, impenetrabilă ş� i enigmatică de şemne 

ş� i hieroglife aşcunşe” (Popa, 1999: 7), şarcina 

autorului fiind aceea de a reorganiza aceaştă lume 

de ambiguităt�i ş� i a-i da o nouă coerent�ă, chiar dacă 

pentru a reuş�i aceşt lucru şe apelează la fantaştic.  

 Vintilă Horia afirma faptul că „marea artă 

a lumii a foşt î�ntotdeauna o artă a fantaşticului, 

o evadare din realitate prin concentrarea î�n 

timpuri ş� i şimboluri nenaturale a unei î�ntregi 

actualităt�i de viat�ă” (Horia, 2003: 34) ş� i promova 

ideea că orice literatură mare şe î�ntemeiază pe 

şimboluri. Denumirea pe care Vintilă Horia o 

dă aceştui gen de şcriere eşte fantastsimbolism, 

ştadiul de î�naltă perfect�iune al literaturii, î�ntrucât, 

cu ajutorul fantaşticului, dar ş� i al şimbolurilor, 

care trimit la meditat�ie, condit�ia umană poate fi 

î�nt�eleaşă cel mai bine. Probabil din aceşt motiv 

Vintilă Horia adună î�n jurul câtorva şimboluri 

un meşaj, iar perşonajele aceştuia î�ncearcă şă î�ş� i 

găşeaşcă şingure propriul t�el. Perşonajele î�nvat�ă 

şă priveaşcă univerşul dintr-o altă perşpectivă, 

devenind receptive la miracol, revelat�ie. 

Apropierea de fantaştic rezultă din atmoşfera care 

şe degajă ş� i caracterul ş�ocant al î�ntâmplărilor, 

î�ntrucât şe fac trimiteri la zonele aşcunşe ale 

realităt�ii, care pot fi atinşe cu ajutorul fantaşticului.

2. Moartea morţii mele- volumul 

fantastic de fantastic

Î�n continuare ne vom î�ndrepta atent�ia 

aşupra câtorva nuvele din volumul precizat, iar 

prima nuvelă eşte chiar Moartea morţii mele, nuvela 

care, î�ncă din titlul care şurprinde prin combinat�ia 

de cuvinte, laşă loc î�ntrebării ,,de ce?”, mai aleş 

că reprezintă ş� i titlul volumului de nuvele.  

 Evenimentele relatate î�n aceaştă nuvelă 

ating cotele impoşibilităt�ii petrecerii lor î�n viat�a 

reală: î�ntâlnirea cu Moartea, care devine perşonaj 

ş� i primeş�te corp. Vintilă Horia şubliniază aici faptul 

că fiecare om are o moarte ce şe poate tranşforma 

î�n dublul fiecăruia. Finalul nuvelei şurprinde ş� i mai 

tare, î�ntrucât perşonajul î�ş� i ucide propria moarte ş� i 

î�ş� i dobândeş�te eternitatea, î�ncât nici faptul că eşte 

î�njunghiat de un peşcar nu mai are efect aşupra şa. 

Aceşt lucru, î�nşă, marchează î�nceputul fără şfârş� it, 

î�nşeamnă o moarte de plictişeală, ajunşă la culmile 

dişperării: „Până atunci, Doamne, cum î�mi voi ucide 

timpul? Aceaşta e-ntrebarea!” (Horia, 1999: 135).

Î�n poveştirea Despre moartea imposibilă a 
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lui Vladimir Noapteş, Vintilă Horia dezvoltă foarte 

bine motivul dublului, motiv caracteriştic literaturii 

fantaştice. Miza aceştei poveştiri eşte exiştent�a 

unui perşonaj care joacă rolul dublului ş� i anume 

şuprapunerea exiştent�ei lui Vladimir Noapteş�  cu cea 

a propriului şău deştin: „dragă Vladimir, nu trebuie 

şă uit�i că tu trăieş�ti grat�ie mie; eu te-am creat ş� i 

tot eu am dreptul şă te diştrug”(Ibidem: 42). Îdeile 

dezvoltate ş� i prezentate î�n î�ntreaga şcriere plaşează 

cititorul î�n inima inexplicabilului prin exiştent�a 

unui eveniment ştraniu ş� i î�ndeplineşc prima 

condit�ie a fantaşticului: ezitarea cititorului î�n fat�a 

unei aşemenea viziuni care creează ambiguitate. 

S� i î�n narat�iunea Ucigaşul Teofil î�ntâlnim 

motivul dublului care dă şenzat�ia de mişter 

î�ntregii relatări. Cu toate că titlul ne şpune î�ncă de 

la î�nceput deştul de multe deşpre perşonaj, aflăm 

de la narator că nu avem de-a face cu un „ucigaş�  

obiş�nuit”, î�ntrucât aceşta nu a uciş niciodată. 

Prin urmare, nici numele perşonajelor nu şunt 

î�ntâmplătoare. Numele Teofil eşte alcătuit din 

theos – Dumnezeu ş� i philos – prieten, deci Teofil 

devine prietenul lui Dumnezeu, cel deşpre care 

titlul ne şpune că eşte ucigaş� . De aşemenea, Fekete 

î�n maghiară î�nşeamnă negru, deci din nou un 

şimbol care ne ajută î�n adunarea informat�iilor 

deşpre perşonaj. Faptul că „t�eaşta lui Tivadar şe 

rişipi î�n bucăt�i, iar trupul celuilalt şe topi ca un duh 

rău. Dragoştea î�nvinşeşe moartea” (Ibidem: 87) ne 

introduce î�ntr-o lume de başm, î�n care şe petrec 

evenimente şupranaturale, dar cu final fericit.

Teofil devine ucigaş�  î�n urma evenimentelor 

la care eşte participant. Vintilă Horia dă naş�tere 

celor două perşonaje, Teofil ş� i Fekete Tivadar, care 

ajung şă poarte o obşeşie unul pentru celălalt, 

dar ş� i o ură pe măşură, poşibil provocată ş� i de 

diferent�ele culturale exiştente î�ntre perşonaje 

(de ment�ionat aici eşte exiştent�a mediului 

multicultural format dintr-o populat�ie de români, 

germani ş� i maghiari). Conflictul dintre cei doi şe 

amplifică ş� i aştfel apare chiar ş� i ideea crimei.  

Vintilă Horia conştruieş�te cu măieştrie 

şituat�ii î�n care perşonajele şunt implicate pentru 

a crea o atmoşferă ştranie ş� i a dezvolta o intrigă 

polit�iştă î�n care apropierea de fantaştic eşte 

tranşparentă. Î�n fond, atmoşfera eşte lucrul cel 

mai important, î�ntrucât criteriul autenticităt�ii 

fantaşticului eşte crearea unei impreşii şpecifice 

ş� i intenşitatea emot�ională pe care o degajă.

Sufletul pisicii prezintă evenimente 

fict�ionalece şe apropie de fantaştic. Chiar 

aşemănarea dintre şufletul feminin ş� i cel al pişicii 

eşte un prim şemn care oferă prilejul pentru 

aparit�ia mişterului ş� i a atmoşferei ştranii care invită 

la meditat�ie. De aşemenea, chiar ş� i numele pişicii 

nu eşte aleş î�ntâmplător. Aceaşta şe numeş�te Taina, 

şemn că exiştă ceva aşcunş, care invită la cunoaş�tere. 

Aştfel, î�ntr-o atmoşferă terifiantă, au loc î�ntâlnirile 

dintre Adriana ş� i şufletul pişicii moarte. Remarcăm 

faptul că nu atitudinea fat�ă de evenimentele 

 Nuvelele „Fantastsimbolistului" Vintilă Horia
Anamaria Garaş



l

l i teracum 12

relatate eşte cea care frapează ş� i dă naş�tere 

fantaşticului, ci î�nşăş� i natura aceştor evenimente. 

Ceea ce vrea Vintilă Horia şă şublinieze î�n aceaştă 

nuvelă eşte faptul că pentru a face artă, uneori, e 

nevoie de şacrificiu, chiar de moarte, î�ntrucât fără 

şacrificiu totul ar fi perişabil ş� i arta nu ar fi durabilă.

Î�n nuvelele ment�ionate î�ntâlnim î�n mod 

frecvent „amprentele” şpecifice lui Vintilă Horia 

cu privire la şurprinderea fantaşticului: motivul 

dublului ş� i şubştituirea identităt�ii, moartea 

amânată şau procedeul reî�ncarnării, oprirea 

timpului, urmând ca, la şfârş� itul poveştirii, 

cititorul şau perşonajele şă ia o hotărâre, după 

ce autorul a produs asupra cititorului o impresie 

deoşebită: groază, oroare, curiozitate, şpaimă.

Î�n concluzie, pot afirma că am găşit 

răşpunşurile la î�ntrebarea de ce Vintilă Horia 

î�ş� i intitulează volumul ş� i chiar o nuvelă Moartea 

morţii mele. Poşibil pentru că Vintilă Horia 

cunoaş�te experient�a exilului, locul fără loc, ş� i 

aceaşta dă naş�tere unei noi viziuni aşupra lumii, 

poşibil pentru că trăim î�nconjurat�i de şimboluri 

ş� i aceşt lucru trebuie şă şe vadă ş� i î�n literatură, 

poşibil pentru că şe şpune deşpre cineva care 

pleacă dintre noi că nu mai e. Vintilă Horia nu 

a vrut aceşt lucru ş� i ne-a demonştrat moartea 

mort�ii, pentru că e, azi, mai mult ca niciodată, 

din chiar clipa î�n care, aparent ne-a părăşit. 
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N        u şunt prea mult�i şcriitori care  

şă reuş�eaşcă şă traşeze un demerş 

autobiografic ce cuprinde o multitudine de fapte 

care ş-au î�ntâmplat î�ntocmai ş� i oameni care exiştă 

şau au exiştat, oferind aştfel cititorului o imagine 

autentică aşupra viet�ii lor. Totuş�i, relatarea fidelă 

a unor şcene marcante din viat�a autorului nu 

anulează inşert�ia de elemene fictive, făcând dificilă 

ştabilirea granit�ei dintre fict�iune ş� i realitate. Fără 

doar ş� i poate, aceşta e cazul lui Norman Manea ş� i 

al cărt�ii şale, Întoarcerea huliganului.

Analizând nu doar impactul (auto)

exilării aşupra şa, ci ş� i diverş� ii factori ce au duş la 

declanş�area dorint�ei timpurii de a pleca din t�ară, 

autorul şcrie, aştfel, nu numai o iştorie individuală, 

ci reconştituie frânturi din iştoria t�ării.

 Ceea ce şurprinde cititorul eşte maniera 

î�n care Norman Manea î�ş� i ştructurează romanul. 

Aceşta cuprinde patru părt�i, intitulate şugeştiv 

Preliminarii, Prima întoarcere (Trecutul, ca ficţiune), 

Divanul vienez ş� i A doua întoarcere (Posteritatea), 

precedate de capitolul Barney Greengrass, nume al 

unui loc ce conştituie declicul (re)trăirii trecutului, 

ca fict�iune: „Pietonul avanşează şpre Barney 

Greengraşş. «locul î�t�i va aduce aminte de viat�a 

anterioară», promişeşe prietenul” (Manea, 2011: 

9).

 Trama şpectaculoaşă a cărt�ii porneş�te dintr-

un punct temporal anterior naş�terii autorului, 

permit�ând aştfel o privire comparativă î�ntre anii 

de dinaintea deportării ş� i anii care vor urma. 

Aştfel, Prima întoarcere (Trecutul, ca ficţiune) se 

deşchide cu iştorişirea î�ntâlnirii dintre Marcu ş� i 

nepoata lui lea Riemer, părint�ii lui Norman Manea. 

Stabilirea aceştui moment drept punctul ab initio al 

poveştirii trecutului are, dincolo de potent�ialităt�ile 

iştorico-deşcriptive ale vremii reşpective, ş� i rolul 

de a-l determina pe cititor şă devină părtaş�  la cele 

petrecute î�n interiorul familiei. Se produce aştfel 

o familiarizare a cititorului cu perşonajele ce vor 

domina act�iunea romanului.

 Cu toate aceştea, init�ierea autorului î�ncepe 

la vârşta de 5 ani, î�n anul 1941, atunci când eşte 

deportat î�mpreună cu familia şa î�n Tranşniştria. 

Scenele premergătoare plecării, plecarea ş� i 

anii petrecut�i î�n deportare deşcriu cruzimile 

totalitarişmului ş� i, implicit, ale antişemitişmului. 

Sunt deşcrişe momente î�n care „viat�a, nu moartea, 

acaparaşe şcena. Moartea pândea, î�nşă, gata şă-ş� i 

ofere, ş� i ea, şerviciile” (Ibidem: 70). Devotamentul 

Mariei, tânăra aflată şub protect�ia familiei Manea, 

şurprinde nu o dată. După î�ncercarea zadarnică 

de a pleca î�mpreună cu ei, Maria reapare î�n lagăr, 

aducându-le toate cele trebuincioaşe, lucruri care 

î�nşă au foşt confişcate de reprezentant�ii dictaturii.

 După reî�ntoarcere, deştinul nu pare a 

deveni mai prielnic, căci î�n 1958 Marcu Manea 

eşte î�nchiş la Periprava, „cea mai şiniştră detent�ie 
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poşt-ştaliniştă” (Ibidem: 146). Erau cu adevărat 

vremuri î�n care „oroarea cădea, ca o fatalitate, 

oricând oricum oriunde, pe capul oricui” (Ibidem: 

144). Toate aceşte dureroaşe î�ncercări de 

şupraviet�uire vor acutiza dorint�a şcriitorului de 

a-ş� i părăşi patria. S� i î�ntr-adevăr, „exilul de la 5 

ani, din cauza unui dictator ş� i a ideologiei şale, şe 

deşăvârş� işe la 50 de ani, din cauza altui dictator 

ş� i a unei ideologii aparent opuşe” (Ibidem: 23). 

Perioada premergătoare plecării eşte una extrem 

de tenşionată, iar aceaştă î�ncordare izvorăş�te din 

dorint�a mamei bătrâne ş� i oarbe de a-ş� i dori unicul 

fiu prezent la î�nmormântarea ei, promişiune pe 

care fiul nu o poate face, fiind conş�tient că, odată 

plecat, nu şe va mai putea î�ntoarce.

Dar ş-a î�ntorş... după 9 ani, mai exact î�n 1997, 

cu leon Botştein, colegul şău de la Bard College. 

Reî�ntoarcerea î�i oferă prilejul de a redeşcoperi 

locurile natale ş� i de a ajunge la mormântul mamei. 

Reî�ntorş î�n t�ară, Norman Manea găşeş�te o Românie 

democratică, dar care, î�n fond, î�ş� i păştrează 

trăşăturile ce şe dovedeşc a fi etern valabile, aici 

nefiind „nici ordine, nici haoş perfect, mereu 

undeva, la mijloc, şă nu ş�tii niciodată cu precizie ce 

ai de î�nfruntat, de prevenit” (Ibidem: 252). 

Întoarcerea huliganului e o carte ce 

vorbeş�te î�ntâi de toate deşpre „boala ş� i terapia 

cuvintelor” (Ibidem: 116). Exilul lui Norman Manea 

şe dovedeş�te a fi, din fericire, un exil incomplet, 

căci a reuş�it şă ia limba-patrie cu el, î�n „caşa 

melcului”: „limba promite nu doar re-naş�terea, ci 

ş� i legitimarea, reala cetăt�enie ş� i reala apartenent�ă. 

A fi exilat ş� i din aceşt ultim refugiu î�nşemna cea mai 

brutală deşcentrare, arderea care atinge miezul 

î�nşuş� i al fiint�ei” (Ibidem: 174). Bucuria pe care o 

poate şimt�i un om atunci când i şe oferă prilejul 

de a auzi şau de a putea vorbi î�n limba maternă 

e nemărginită. O aşemenea bucurie trăieş�te ş� i 

Norman Manea atunci când vorbeş�te româneş�te. 

Fort�a terapeutică a limbii române reuş�eş�te şă 

tranşfigureze locutorul: „limba revenişe, pulşatilă, 

ireziştibilă, redându-mă mie î�nşumi” (Ibidem: 

240). De aici rezultă ş� i terapia prin şcriş, o bună 

modalitate de regăşire a şinelui.

Totuş�i, î�n fat�a şcrişului şe creează deştule 

opreşiuni interioare şau exterioare. Opreşiunile 

exterioare t�in de regimul politic, pe când cele 

interioare şunt limitări ale propriului eu ce 

î�ncearcă şă şe şalveze prin î�mbrăt�iş�area unei 

profeşii cu totul ştrăine: „Î�ncercam şă fug de 

Îştorie ş� i de propria mea iştorie, î�n picareşcul 

unei profeşii căreia î�i eram ştrăin” (Ibidem: 166). 

Dar, la urma urmei, „ingineria nu mă vindecaşe, 

şlavă Domnului, de mine î�nşumi” (Ibidem: 139). O 

altă amenint�are reşimt�ită de şcriitor o reprezintă 

exilul, î�ntrucât afirmarea literară a unui autor 

î�ntr-un şpat�iu ştrăin nu e deloc prielnică. Cu toate 

aceştea, timpul a dovedit tocmai contrariul, oferind 

veridicitate şpuşelor autorului: „Nu exiştă leac 

pentru boala aşta, şcrişul! Nici măcar femeile nu te 
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vindecă, ş�tiu. Banii, nici pe atât. Nici libertatea, nu, 

nici democrat�ia” (Ibidem: 106).

Problema limbii române eşte î�nşă tratată ş� i 

dintr-o altă perşpectivă. Având î�n vedere contextul 

iştoric, autorul atrage atent�ia aşupra faptului că î�n 

şpat�iul româneşc de dinainte de revolut�ie, limba 

română cunoaş�te o neavenită diviziune.  Aştfel, 

miracolul limbii eşte dublat de o limbă de lemn, 

de un limbaj şimplificat, menit şă coreşpundă 

intereşelor regimului . Pentru un şcriitor, 

pendularea î�ntre cele două categorii diametral 

opuşe eşte una extrem de dificilă. Alte „inovat�ii” 

ale comunişmului pe care autorul le remarcă şunt 

etatizarea şpat�iului ş� i cea a timpului, procedee 

ce duc (in)voluntar la etatizarea fiint�ei. De aici, 

precum ş� i din şuferint�ele anterioare, revine vechea 

problemă – plecarea.

 Dovedit a fi inevitabil, exilul va atrage 

numeroaşe conşecint�e. Contribut�ia literară a 

şcriitorului Norman Manea, plecat peşte ocean, î�i 

va aduce numeroaşe critici din partea românilor. 

Epitetele date şcriitorului român de către comuniş�ti 

nu şunt dintre cele mai generoaşe, ba dimpotrivă, 

şunt de-a dreptul rău-voitoare, aceş�tia numindu-l 

„antipartinic”, „extrateritorial”, „coşmopolit”, 

„piticul de la Îeruşalim”, „agentul american”. Î�nşă 

aceşte vorbe şunt de prişoş, căci, odată plecat, 

autorul dobândeş�te ceea ce nu avea ş� i nu ar fi 

putut obt�ine î�n România: imunitatea, aceaşta 

compenşând orice rău venit din exterior. Un alt 

avantaj al şcriitorului eşte diştant�a, un avantaj ce 

î�i permite autorului şă î�ş� i recupereze identitatea, 

creând totodată ş� i o barieră de netrecut î�nşpre ş� i 

dinşpre regimul malign din şpat�iul eşt-european. 

Mai mult decât atât, î�n fat�a atitudinii compatriot�ilor, 

Norman Manea răşpunde cu autoironie, ştabilind 

cu exactitate pozit�ia şa fat�ă de comuniş�tii români 

ş� i felul î�n care era perceput de către aceş�tia. De 

aici şe naş�te î�ntrebarea ce î�ş� i va găşi ecoul tocmai 

î�n titlul romanului: „Huligan? Adică marginal, 

nealiniat, excluş?” (Ibidem: 20). Urmarea fireaşcă 

eşte particularizarea aceştei î�ntrebări: „Dar 

antipartinicul, extrateritorialul, coşmopolitul 

apatrid care î�t�i vorbeş�te, ce fel de huligan o fi?” 

(Ibidem: 26). Î�n fond, î�n capitolul Arena lui August 

(de aici fiind citate cele două î�ntrebări), Norman 

Manea creionează un autoportret, foloşind aceleaş� i 

cuvinte ca ş� i conat�ionalii şăi, î�nşă obt�inând un 

rezultat cu totul diferit. Pare-şe că î�n aceşt caz 

Auguşt Proştul e cel ce câş�tigă confruntarea. 

 la urma urmei, ceea ce caracterizează 

pozit�ia şcriitorului român î�n raport cu atitudinea 

compatriot�ilor eşte neutralitatea: „Nici comunişt, 

nici dişident... nu-i aşta, cumva, arogant�ă? Prea 

vizibil nu eram, oricum, î�n balcanica lume 

bucureş�teană. Altă arogant�ă, deşigur. S� i-apoi, 

emigrarea... departe, cât mai departe. Suprema 

Arogant�ă” (Ibidem: 24). Neutralitatea eşte cea 

care păştrează diştant�a, conferindu-i imunitatea 

neceşară. Î�n pluş, aceaştă pozit�ionare aduce 
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avantaje ş� i aş�a-zişului adverşar – Patria: „Renegatul 

trebuie pedepşit, pe când eu... nu-ş decât vechea 

pacoşte. Eu nu pot furniza şurprize” (Ibidem: 12).

 Î�nşă premişele inevitabilei plecări şunt 

prezentate indirect î�n prima parte a romanului 

(Trecutul, ca ficţiune). Nu doar deportarea, ci ş� i 

şuferint�a cotidiană de după î�ntoarcere a ştat la 

declanş�area inştinctului de a părăşi t�ara. Î�n eşent�ă, 

ororile Îştoriei au şpulberat liniş�tea unei î�ntregi 

familii bucovinene. Dorint�a de a pleca a părint�ilor 

ş-a tranşmiş mai târziu ş� i fiului, care a luat calea 

exilului la vârşta de 50 de ani.

 Aş�adar, Întoarcerea huliganului e o carte 

tenşionată care vorbeş�te nu numai deşpre exil, ci 

ş� i deşpre ororile Îştoriei, miracolul limbii române 

ş� i figurile părinteş�ti. Revenirea autorului î�n t�ară, 

î�ntr-o perioadă î�n care î�ncă nu era şuficient de 

indiferent fat�ă de trecut, î�l ajută şă reconştituie 

traşeul autobiografic, şurprinzând totodată 

şuferint�ele ce au avut loc nu numai î�n familia Manea, 

ci î�n î�ntreaga Europă de Eşt. Supraviet�uitorul, 

reî�ntorş î�n t�ară, conştată că din orice perşpectivă 

ai privi lucrurile, vina pândeş�te mereu după colt�, 

amintindu-t�i de cealaltă opt�iune: „Plecaşem, până 

la urmă, plecaşem! Vinovat că nu o făcuşem mai 

devreme ş� i vinovat că plecaşem, totuş� i, î�n cele din 

urmă” (Ibidem: 21). Toate aceşte vorbe pare-şe 

că nu şunt decât o replică a ironiei şort�ii, la care 

î�nşă, autorul î�i răşpunde tot cu ironie: „Trădătorul 

nat�ional şunt eu, nu cedez nimănui titlul” (Ibidem: 

248).
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 U n roman care reuş�eş�te şă tranşgreşeze 

granit�a dintre cele două lumi, oferind 

cititorilor poşibilitatea de a trăi alături de 

perşonajele principale o poveşte de dragoşte 

impoşibilă, dar î�n acelaş� i timp tulburătoare ş� i 

palpitantă, aceaşta eşte definit�ia operei Domnişoara 

Christina. Mircea Eliade afirma î�n volumul Memorii 

(1907-1960): „După atât�ia ani de «literatură 

realiştă», mă şimt�eam din nou atraş către fantaştic. 

Mă obşeda o poveşte al cărei perşonaj principal era 

o tânără moartă cu treizeci de ani î�n urmă. Aparent, 

ar fi vorba de un strigoi – dar nu voiam şă reiau 

nici tema folclorică, atât de populară la noi ş� i la 

vecinii noş�tri, nici motivul romantic al ştrigoiului 

(gen lenore). Î�n fond, nu mă şimt�eam atraş de 

aceşt aşpect al problemei. Dar mă faşcina drama 

triştă ş� i fără ieş� ire a mortului tânăr care nu şe 

poate deşprinde de pământ, care şe î�ncăpăt�ânează 

şă creadă î�n poşibilitatea comunicării concrete cu 

cei vii, şperând chiar şă poată iubi ş� i fi iubit aş�a 

cum iubeşc oamenii î�n modalitatea lor î�ncarnată” 

(Eliade, 1997: 319). Eliade nu a dorit şă iluştreze 

î�n aceşt roman verşiunea tipică a ştrigoiului î�n 

viziunea oamenilor din popor, ci, mai degrabă, a 

foşt intereşat de imaginea domniş�oarei Chriştina, 

de exiştent�a ei după moarte, de feminitatea ei 

nepământeană ş� i de vraja pe care moarta reuş�eş�te 

şă o răşpândeaşcă î�n jurul ei. Domnişoara Christina 

prezintă o viziune aşupra lumii aşemănătoare  

cu cea î�nfăt�iş�ată de Mihai Emineşcu î�n poemul 

Luceafărul. S� i î�n poemul emineşcian, ca de altfel 

ş� i î�n romanul lui Mircea Eliade, eşte evident�iată 

tema iubirii impoşibile dintre cei doi protagoniş�ti 

ce apart�in unor planuri şau lumi diferite, î�n cazul 

poemului fiind vorba deşpre planurile tereştru ş� i 

coşmic, iar î�n cel al romanului de lumea celor vii î�n 

contraşt cu lumea de dincolo. 

Aşemănarea dintre aceşt roman ş� i poemul 

emineşcian eşte evident�iată ş� i de Edgar Reichmann 

care şuşt�inea că Domnişoara Christina „a foşt 

inşpirat ş� i de celebrul poem al bardului nat�ional 

român Emineşcu, care reia tema lui Hyperion, 

un tânăr zeu coborând din lumea lui şă iubeaşcă 

fără şperant�ă, o muritoare de rând” (Reichmann, 

2005: 170). De altfel, î�n timpul î�ntâlnirilor dintre 

domniş�oara Chriştina ş� i Egor, care aveau loc î�n 

iatacul celui din urmă, Chriştina avea obiceiul de 

a recita verşuri din poemele Luceafărul ş� i Strigoii 

ale lui Mihai Emineşcu, poetul ei favorit din acea 

vreme. Îubirea pe care domniş�oara Chriştina 

î�ncepe î�ncetul cu î�ncetul şă o nutreaşcă pentru 

tânărul Egor are rolul de a adânci din ce î�n ce 

mai tare zbuciumul interior al ştrigoiului aflat la 

hotarul dintre cele două lumi, î�ncăpăt�ânându-

şe şă rămână î�n lumea celor vii î�n ciuda condit�iei 

şale. Domniş�oara Chriştina reuş�eş�te şă î�l atragă 

î�ntr-un mod ritualico-folcloric pe Egor, perşonajul 
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maşculin principal al romanului, ca ş� i când ar fi 

exercitat aşupra aceştuia un deşcântec, o vrajă 

î�n care muritorul eşte prinş fără vreo portit�ă de 

şcăpare. Sabina Fânaru delimitează două planuri 

ale romanului lui Mircea Eliade: „Planul real 

porneş�te de la aventura erotică a lui Egor care î�l 

duce î�n conacul familiei Moşcu. Odată cu aparit�ia 

lui Nazarie, aceşt plan şe dedublează, inşinuându-

şe un altul, fantaştic. lui Nazarie i şe năzare că 

perşonajele, cadrul ş� i evenimentele petrecute şe 

şuştrag prezentului printr-o ciudată regreşiune 

temporală. Suferint�a pe care o bănuieş�te a 

marca planul fizic-uman ş� i natural – eşte efectul 

autoraportării aceştuia la arhetipul «eternei 

reî�ntoarceri», care tranşformă ceea ce exiştă î�n 

imagini ale viet�ii ca moarte” (Fânaru, 2003: 190).

Conflictul dintre Eroş ş� i Thanatoş î�n 

romanul Domnişoara Christina eşte î�nfăt�iş�at ca 

o confruntare î�ntre zi ş� i noapte, î�ntre ştarea de 

viş ş� i ştarea de veghe. Separarea planurilor Eroş-

Thanatoş, Zi-Noapte, Fiint�ă-Nefiint�ă, Viat�ă-Moarte 

vizează î�n mod şpecial cele două perşonaje ale 

romanului, Egor ş� i Chriştina, a căror poveşte 

de dragoşte pare a fi clădită pe o bază ş�ubredă, 

hrănindu-şe dintr-o iluzie ce şe poate şpulbera 

î�n orice moment. Moartea eşte reprezentată de 

domniş�oara Chriştina care dirijează după bunul 

şău plac planul fantaştic, noaptea, iubirea, vişul, 

ş� i de către agent�ii ei: Simina, fetit�a poşedată, 

doamna Moşcu, vizitiul ş� i caii de la rădvan, iar 

Viat�a eşte î�ntruchipată de Egor, ce apart�ine 

planului real, regimului diurn, ştării de veghe, ş� i de 

ajutoarele şale: Nazarie, doctorul ş� i t�ăranii din şat. 

Domniş�oara Chriştina eşte capabilă şă şe ştrecoare 

cu multă dibăcie î�n lumea muritorului Egor, 

prezent�a ei putând fi percepută prin intermediul 

şimt�urilor pământeş�ti (olfactiv, vizual ş� i auditiv), 

aş�a cum şuşt�ine ş� i Sabina Fânaru: „Î�n planul real, o 

imagine, un zgomot, o atingere, un parfum î�i fac pe 

cei doi bărbat�i şă perceapă o prezent�ă mişterioaşă 

ş� i tulburătoare – ştrigoiul Chriştinei” (Ibidem: 

192). Nazarie î�i relatează î�nşpăimântat lui Egor 

anumite legende pe care le-a aflat de la oamenii 

din şat deşpre faptele extrem de crude pe care 

ştrigoaica a foşt capabilă şă le comită î�n timpul 

viet�ii, proiectând î�n aceşt mod exiştent�a iştorică a 

moartei î�n afara realităt�ilor concret-iştorice: „nu-i 

lucru curat cu domniş�oara Chriştina. Domniş�oara 

aşta frumoaşă nu prea ş� i-a cinştit familia. Oamenii 

poveşteşc o groază de lucruri. [...] Puteai şă-t�i 

î�nchipui că fecioara aşta de boieri punea pe vechil 

şă bată t�ăranii cu biciul î�n fat�a ei, şă-i bată până 

la şânge? S� i ea le şmulgea cămaş�a, ş� i câte altele... 

Trăia, de altfel cu vechilul, ş�tia tot şatul ăşta. S� i omul 

ajunşeşe ca o fiară, de o cruzime bolnăvicioaşă, 

neî�nchipuită” (Eliade, 1996: 45).

Domniş�oara Chriştina eşte evocată î�ncă 

din primele pagini ale romanului de către Simina, 

care, deş� i nu avuşeşe ocazia şă o cunoaşcă 

niciodată, văzând-o doar î�n tablou, manifeşta 
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o dorint�ă aparte de a o introduce î�n dişcut�ie, 

de a oferi oportunitatea ş� i celor doi oaşpet�i, 

pictorul Egor Paş�chievici ş� i profeşorul univerşitar 

Nazarie, şă afle câteva lucruri deşpre ea. Roştind 

numele Chriştinei, Simina o invită pe aceaşta şă 

şe alăture celorlalt�i meşeni, deş� i î�n acel moment 

ea era şingura perşoană conş�tientă de prezent�a 

perşonajului î�n acea î�ncăpere. Sanda, dorind 

şă amâne pe cât poşibil prezent�a fantomatică a 

Chriştinei pentru oaşpet�ii neinit�iat�i î�ncă, o muştră 

pe Simina pentru cele şpuşe, î�ntrucât roştirea 

numelui cuiva î�nşeamnă inştituirea exiştent�ei 

perşoanei ce î�l poartă, iar domniş�oara Chriştina era 

moartă de treizeci de ani. Chriştina î�ncepuşe şă î�ş� i 

facă şimt�ită prezent�a atât î�n vişele doamnei Moşcu, 

cât ş� i î�n cele ale Siminei, manifeştându-ş� i dorint�a 

de a nu fi uitată chiar dacă a trecut mult timp de 

când ea nu mai era î�n viat�ă. Portretul domniş�oarei 

Chriştina era păştrat la loc de cinşte î�ntr-un şalon î�n 

care nimeni nu mai intraşe de când aceaşta murişe. 

Privirea Chriştinei părea că şurprinde fiecare geşt 

al celor care intraşeră î�n acea cameră pentru a-i 

tulbura liniş�tea, iar la un moment dat atât Nazarie, 

cât ş� i Egor şe şimt urmărit�i î�ndeaproape ş� i chiar 

intimidat�i de ochii şfredelitori ai fecioarei. Î�ncă 

din momentul î�n care pătrunde î�n acea cameră 

ş� i zăreş�te portretul ştrigoaicei Egor şimte că 

privirea domniş�oarei Chriştina era at�intită şpre 

el zâmbindu-i uman ş� i trişt, ca ş� i cum ar fi dorit 

şă-i deştăinuie că dintre tot�i cei ce erau prezent�i 

î�n acel moment acolo el era aleşul, cel pe care 

ea î�l aş�teptaşe de atâta timp, treizeci de ani, şă-i 

goneaşcă neşfârş� ita şingurătate. Afirmat�ia lui Egor 

„Cu un aşemenea model, nu şe putea face decât o 

capodoperă” (Ibidem: 16), ştârneş�te intereşul ş� i 

captează atent�ia domniş�oarei Chriştina, ai cărei 

ochi şticleşc parcă mai viclean decât o făcuşeră la 

î�nceput. Miroşul ştraniu din acea î�ncăpere, precum 

ş� i patul pe care Egor î�l zăreş�te î�ntr-un colt� î�l intrigă 

ş� i î�l duce cu gândul la faptul că acel şalonaş� , aş�a 

cum î�l numişe doamna Moşcu, părea a fi camera 

Chriştinei. Î�n odaia şacră pentru cele trei femei, aş�a 

cum era tot ceea ce t�inea de domniş�oara Chriştina, 

după cum bine obşervaşe Egor, miroşea a „tineret�e 

oprită pe loc” (Ibidem), ceea ce poate î�nşemna atât 

o ştagnare deznădăjduită î�ntr-o ştare intermediară, 

dar ş� i veş�nicie, prezent etern. 

Simina, copila de doar nouă ani care eşte 

capabilă şă î�nt�eleagă ceea ce şe î�ntâmplă î�n jurul 

ei î�n ciuda vârştei fragede pe care o are, eşte 

extrem de devotată defunctei, ajungând până î�n 

punctul î�n care devine complicea aceşteia, având 

rolul de a-l introduce pe Egor î�n lumea Chriştinei. 

Micut�a î�i poveşteş�te lui Egor başmul î�n care era 

vorba deşpre un cioban ş� i o î�mpărăteaşă moartă 

ce şe î�ndrăgoşteşc unul de celălalt. Tranşpunerea 

başmului î�n realitate evident�iază rolurile celor 

două perşonaje ale romanului. Domniş�oara 

Chriştina eşte î�mpărăteaşa, centrul lumii de 

dincolo, al celuilalt tărâm, iar Egor eşte ciobanul 
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ce trebuie şă parcurgă un proceş de init�iere pentru 

a deveni capabil şă ghideze deştinele şemenilor 

şăi. Comportamentul pe care Simina î�l adoptă 

de fiecare dată când Egor şe află prin preajmă ş� i 

cuvintele al căror tâlc muritorul nu pare a-l pricepe 

la î�nceput au rolul de a-l pregăti pentru momentul 

şuprem: î�ntâlnirea cu domniş�oara Chriştina. 

Prima î�ntâlnire dintre cei doi protagoniş�ti are 

loc î�n cadrul vişului lui Egor. Chriştina era altfel 

î�mbrăcată de cum o văzuşe Egor prima oară î�n 

tablou, de data aceaşta purtând o rochie albaştră, 

„culoare a infinitului prin care realul şe tranşformă 

î�n imaginar” (Chevalier, Gheerbrant: 1994: 79), iar 

vocea ei părea a fi complet diferită de toate celelalte 

glaşuri auzite î�n viş, ca ş� i cum ar fi venit dintr-o 

altă lume. Domniş�oara Chriştina î�i mărturişeş�te lui 

Egor că el eşte cel pe care l-a aş�teptat de atâta timp, 

cel de care a avut atât de multă nevoie, rugându-l 

totodată şă nu şe î�ndepărteze de ea, şă nu şe teamă 

de faptul că ea e moartă. Egor obşervă că atât 

î�nfăt�iş�area Chriştinei precum ş� i geşturile ei şunt 

profund umane ş� i totodată extrem de feminine. 

Muritorul nu era î�nşpăimântat de faptul că vorbea 

cu o moartă, ci şe şimt�ea mai degrabă tulburat 

peşte măşură de apropierea caldă, de răşuflarea 

ei atât de feminină. Chriştina î�i promişeşe că lui 

nu î�i va face niciun rău, ci, dimpotrivă î�l va iubi 

cum nu mai fuşeşe iubit niciodată un alt muritor, 

dragoştea ei pentru el devenind aştfel modalitatea 

paş�nică de a-l integra pe Egor î�ntr-o altă ordine 

decât cea tereştră. Miroşul perşiştent de violete 

ce şe răşpândeş�te î�n î�ntreaga cameră devine 

şimbolul prin care moarta controlează acel şpat�iu: 

„aceaştă culoare şecundară (violetul), rezultată din 

ameştecul roş�ului cu albaştrul [...] eşte şimbolul 

temperant�ei, lucidităt�ii, reflexivităt�ii. Denotă un 

gen de echilibru î�ntre cer ş� i pământ. Arta Evului 

Mediu î�l î�nfăt�iş�a pe Îişuş, î�nainte de şupliciul de 

pe Golgota, î�mbrăcat î�n violet, şimbolizând aştfel 

dubla şa natură: divină (-albaştru) ş� i pământeaşcă 

(-verde) [...]. Î�n nuant�a şa de vânăt, eşte culoarea 

trecerii autumnale de la viat�ă la moarte” (Evşeev, 

2001: 207). Egor realizează că Simina, doamna 

Moşcu ş� i Sanda erau conş�tiente de faptul că 

domniş�oara Chriştina fuşeşe î�n camera lui noaptea 

trecută, comportamentul ştraniu al fiecăreia dintre 

ele trădându-le.

Următoarea î�ntâlnire dintre Egor ş� i 

Chriştina are loc tot î�n cadrul vişului ce devine î�n 

aceşt mod un şpat�iu mediator, deoarece „î�n tradit�ia 

prozei romantice orice viş deşchide o poartă şpre 

o altă realitate poşibilă ş� i aruncă î�ndoială aşupra 

adevărului lumii...” (Ruş�ti, 1997: 147). Balul din anul 

1900 la care Egor participă î�nşeamnă reî�ntoarcere 

î�n trecut, î�n perioada tineret�ii domniş�oarei 

Chriştina, iar pătrunderea î�n şala de bal şemnifică 

apropierea de centru, trecere a pragului dintre cele 

două lumi. Chriştina nu î�ntârzie şă î�ş� i facă aparit�ia, 

jertfind aştfel clipe de eternitate, şoşind î�ntr-o 

trăşură, vehicul ce vine şau pleacă şpre lumea de 
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dincolo. Egor adoptă o atitudine de reşpingere 

fat�ă de ştrigoaică dorind şă şe convingă atât pe 

şine î�nşuş� i, cât ş� i pe Chriştina de crudul adevăr, 

faptul că ea era moartă. Întent�iile Chriştinei şunt 

şpulberate de neî�ncrederea manifeştată de Egor 

precum ş� i de teama pe care muritorul o şimte 

de fiecare dată când ştrigoaica şe apropie de el. 

Vorbele de dragoşte pe care domniş�oara Chriştina 

le roşteş�te par a fi menite a-l face pe muritor şă 

capituleze, şă î�nt�eleagă o dată pentru totdeauna 

că nu mai poate fugi din calea deştinului, oricât de 

mult ş-ar î�mpotrivi, deoarece Chriştina e cea care 

î�i fuşeşe hărăzită dintotdeauna. Strigoaica eşte 

convinşă de faptul că Egor va ajunge şă o iubeaşcă, 

şă o priveaşcă fără teamă, şă o accepte î�n viat�a ş� i 

inima lui fără şă ş�ovăie nicio clipă, pentru că aleşul 

ei nu era ca tot�i ceilalt�i ce şub puterea farmecului 

o urmau orbeş�te, el fiind cel care avea puterea de a 

depăş�i barierele dintre cele două lumi. 

Ultima î�ntâlnire dintre Egor ş� i Chriştina 

eşte hotărâtoare î�n privint�a deznodământului 

relat�iei dintre cei doi. Gândurile Chriştinei şunt 

deşcifrate de Egor, care pare că î�nt�elege î�n şfârş� it 

cât de intenşe şunt şentimentele domniş�oarei 

Chriştina pentru el. Chriştina î�i deştăinuie că el 

eşte şingurul bărbat din viat�a ei, cel pentru care 

a avut curajul de a face şacrificiul şuprem fără 

şă î�i peşe de bleştemul ce o apaşă pentru că a 

î�ndrăznit şă iubeaşcă un muritor, iar el, la rândul 

lui, trebuie şă dea dovadă de temeritate ş� i şă şcape 

de teama reprezentativă condit�iei şale de muritor. 

logodna lui Egor cu Sanda î�i cauzează şuferint�ă 

domniş�oarei Chriştina, care ş� i-ar fi dorit ca inima 

muritorului şă î�i apart�ină numai ei. Oricât de mult 

ar î�ncerca Egor şă şe î�mpotriveaşcă gândurilor 

poruncitoare ale domniş�oarei Chriştina, muritorul 

capitulează î�ntr-un final, recunoşcând, la rândul 

şău, că ş-a î�ndrăgoştit de ştrigoaică, deş� i la î�nceput 

ş-a opuş cu toată fiint�a şa, reşpingând vehement 

acel şentiment. Recunoaş�terea ş� i deşcătuş�area 

şentimentelor lui Egor pentru Chriştina, ce i-au 

aduş aceştuia şentimentul de eliberare mult 

aş�teptat pentru a o putea iubi fără conştrângeri 

şunt anulate î�ncă o dată de şlăbiciunea manifeştată 

de Egor, dovadă a condit�iei şale de muritor, de 

şcârba, dezguştul, groaza ce au puş ştăpânire pe el 

î�n momentul î�n care deşcoperă rana, şingurul loc 

cald de pe trupul Chriştinei. Atitudinea lui Egor 

o î�ntriştează pe domniş�oara Chriştina, care î�ş� i 

dă şeama î�n şfârş� it că Egor nu şe diferent�iază cu 

nimic de ceilalt�i muritori, chiar dacă ea î�n tot aceşt 

răştimp ş-a î�ncăpăt�ânat şă creadă contrariul: „Eş�ti 

ş� i tu ca tot�i ceilalt�i, Egor, dragoştea mea! T� i-e frică 

de şânge!... T� i-e frică de chiar viat�a ta, de deştinul 

tău de muritor!... Pentru un ceaş de iubire eu n-am 

ş�ovăit î�n fat�a celui mai aşpru bleştem. S� i tu ş�ovăi 

î�n fat�a unei picături de şânge, Egor, muritorule...” 

(Eliade, 1996: 74). Rana Chriştinei din care î�ncă 

picură şânge, deş� i ea era moartă, nu poate fi 

î�nt�eleaşă de mintea umană î�ntrucât nu şe î�nşcrie î�n 
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niciun şiştem cunoşcut. Egor ar fi trebuit şă şimtă 

compaşiune fat�ă de Chriştina, rana fiind o dovadă 

a condit�iei umane decăzute. Î�nt�elegerea mort�ii 

î�l vizează pe Egor, nu pe Chriştina, deoarece ea 

conş�tientizează că oamenii o percep moartă, ş�tie de 

unde vine precum, de altfel, ş�tie că nu exiştă moarte, 

doar ignorant�ă. Deznădejdea, dişperarea pe care 

Chriştina le reşimte provin din conş�tientizarea 

că Egor nu e capabil şă î�nt�eleagă şacrificiul ei. 

Ultimele cuvinte ale domniş�oarei Chriştina („Mă 

vei căuta o viat�ă î�ntreagă, Egor, fără şă mă găşeş�ti! 

Vei pieri de dorul meu... S� i vei muri tânăr, ducând 

î�n mormânt ş�uvit�a aşta de păr!... Îa-o, păştreaz-o” 

[Îbidem]) răşcoleşc potopul şentimentelor ce 

duc o luptă aprigă î�n interiorul muritorului.

Privind lucrurile din perşpectiva conflictului 

dintre cele două lumi, fiecare dintre ele având 

propriul reprezentant, eşte eşent�ial şă deşcifrăm 

şemnificat�ia numelor celor două perşonaje 

principale ale romanului. Numele Chriştina e de 

origine greceaşcă provenind din cuvântul chriein 

ce î�nşeamnă „Cel unş”, „Cel miruit”. Î�n limba latină 

chriştianuş î�nşemna „urmaş�ul lui Chriştoş”, deci 

creş�tin. Chriştina acceptă şacrificiul şuprem 

din dragoşte, din compaşiune pentru uman. 

Numele Egor cu rezonant�e şlave, provine din 

greceşcul Gheorghe, fiul Gheei, zeit�a Pământului. 

Aleşul Chriştinei, umanul, refuză dezagregarea, 

dizolvarea î�n iubirea femeii ce vine dintr-o altă 

lume, cu alte cuvinte, refuză şacrul î�ntrucât şe 

teme că ar putea pierde lutul trupului. Î�n loc şă 

accepte iubirea Chriştinei fără a mai privi î�napoi, 

fără a şe gândi la conşecint�e, muritorul preferă 

şă şe şcufunde î�n frică, şă şe aşcundă şub maşca 

umanului. Focul pe care Egor î�l declanş�ează la 

conac, dând vina laş�  pe Chriştina, are rolul de 

a purifica locul, de a miştui lumea, conşumând 

iluzia, eliberând î�n aceşt mod eşent�ialul. Chriştina 

eşte omorâtă a doua oară, de data aceaşta tocmai 

aleşul ei fiind cel care î�i î�nfige drugul de fier î�n 

inimă. După crima abşurdă pe care Egor o comite 

î�mpotriva propriei fiint�e, î�ndepărtarea şa de centru 

şe produce î�n mod definitiv ş� i irevocabil. Muritorul 

ratează aştfel acceşul şpre o altă dimenşiune î�n 

care ar fi putut afla fericirea alături de Chriştina, 

rămânând cu un dor veş�nic, aşemenea feciorilor 

de crai din poveş�ti ce î�ş� i caută zadarnic print�eşa 

pierdută pe care şperă că o vor regăşi î�ntr-o bună 

zi: „Aş�adar e adevărat – gândi el. Zâmbi trişt. Totul 

fuşeşe adevărat. El î�nşuş� i, chiar el o omorâşe; ş� i 

acum, din ce parte şă mai aş�tepte vreo nădejde, cui 

şă şe roage ş� i ce minune î�i va mai aduce aproape 

de el coapşa caldă a Chriştinei?...” (Îbidem: 87).
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P rin mărgelele „peştrit�e”, tranşlucide 

şe î�ntrezăreş�te ş� i şilueta unui 

Magister ludi al „ieroglifelor”. Ruinate de entropia 

univerşală, care miştuie orice organizare şiştematizată, 

tranşformând totul î�n cioburi, şemnele rămân jocul 

şău. Scriindu-ş� i opera î�ntr-o lume pulverizată de 

două războaie mondiale, deşfăş�urate î�n decurş de 

doar 30 de ani, Hermann Heşşe, pe de o parte, caută 

evadarea dintr-un cotidian clauştrant, potrivnic unei 

perşonalităt�i cu î�nclinat�ii filoşofice, iar, pe de altă parte, 

vita contemplativa î�nşăş� i pare a nu aduce mai multă 

liniş�te şpiritului şău. Aştfel, dintr-o dublă precaritate – 

cu contemporaneitatea, dar ş� i cu elita Sophiei –, Heşşe 

î�ncearcă, prin literaturizare, şă găşeaşcă o şolut�ie a 

crizei şinelui şau, cel put�in, şă î�ş� i potoleaşcă demonii 

interiori. 

Vom î�ncerca î�n continuare şă inveştigăm câteva 

din căile-cărt�i ale autorului german ce pendulează î�ntre 

binecunoşcutele jaloane impuşe culturii moderne de 

Nietzşche, î�ntre dionişiac (precum î�n Demian, Der Step-

penwolf) ş� i apolinic (ca î�n Das Glasperlenspiel, trecând 

prin Narziß und Goldmund). Perşonajul heşşian î�ncear-

că şă „păcăleaşcă” î�ncă o zi, şă iaşă din „incertitudinea” 

viet�ii ş� i şă î�ş� i deşcifreze luminile ş� i umbrele identită-

t�ii, fie că eşte un „lup de ştepă”, fie că eşte un „Magister 

ludi”. Drumul pe care î�l ştrăbate proza şcriitorului curge 

(chiar ş� i cronologic) de la inştinctualul „teatru magic” 

la utopia caştaliană, fără ca vreunul dintre aceş�ti topoi 

ce organizează magnetic circumvolut�iunile devenirii şă 

fie o deştinat�ie. 

 Casta nebunilor

Prima cale la care apelează Heşşe pentru 

recuperarea şinelui eşte reprezentată de cufundarea î�n 

irat�ional ş� i dionişiac, eşcapişm / Zuflucht menit şă pună 

î�ntre paranteze adevărata Zeitkrise pe care o evocă 

romanul Lupul de stepă, publicat î�n 19271. Proteştul 

individului fat�ă de banalul ş� i vidul exiştentului vine 

dintr-un idealişm care î�ncepe şă î�ş� i piardă fundamentul, 

cultura î�nşăş� i fiind puşă şub şemnul î�ntrebării: 

Oare tot ceea ce noi numim «cultură», şau şpirit, 
şau şuflet, şau frumuşet�e, şau şfint�enie şă nu fi foşt 
cumva decât o ştafie, ceva mort de mult ş� i conşiderat 
numai de noi, de cei cât�iva nebuni, drept autentic ş� i 
viu? Sau toate aceştea nu fuşeşeră poate niciodată 
autentice ş� i vii? Nu cumva tot ceea ce ne cerea nouă, 
nebunilor, o trudă aşiduă nu fuşeşe dintotdeauna 
decât o fantomă? (LS, p. 58). 

Evaneşcent�a oricărei forme de şalvare duce la 

o adevărată „boală a şecolului”, manifeştată la nivelul 

macrocoşmic al şocietăt�ii, dar ş� i la cel microcoşmic al 

individului, căci marele flux inundă cotloanele fiint�ei: 

„Der Steppenwolf işt şomit die Widerşpiegelung einer 

tiefen Zeit- und lebenşkrişe, eineş inneren Kampfeş 

in einer zerwühlten, nihiliştişchen Welt, die dem 

„[...] Numai el
Printre ruine ştă cu jocu-n mână,

Aceşte ieroglife-n şenş bogate
Cândva şunt aştăzi doar peştrit�e 

cioburi.
Maeştrului î�i şcapă, deş� irate,

S� i pier, ameştecându-şe-n t�ărână...”

(Hermann Heşşe, Ultimul jucător 
cu mărgele de sticlă)

CIOBURI ŞI MĂRGELE
Roxana Rogobete, Bogdan Baliţa



˘ ˘ ˘l

l i teracum 25

Künştler unerträglich erşchien” (Szabó, 1998: 76)2. 

Romanul eşte, î�n aceşt fel, ş� i reflectare anamorfotică a 

tentativelor lui Heşşe de a şe conforma lumii, de vreme 

ce, aş�a cum mărturişeş�te î�ntr-o şcrişoare către Hugo 

Ball, intent�iile lui Harry de a-ş� i lua viat�a au o pregnantă 

bază biografică. Scriitorul şe şimt�ea, î�n perioada 

reşpectivă, la fel ca perşonajul şău Haller, un paria: „ich 

[...] in unşerer Zeit ein hoffnungşloşer Outşider şei” 

(Volker, 1972: 41)3. Marginal fiind, apelează la şcriitură 

pentru a şe elibera de nimicnicia lumii, iar î�nşemnările 

lui devin, pe de o parte, o formă de catharsis, un 

document de epocă, dat fiind că boala din 
şufletul lui Haller [...] nu eşte capriciul unui individ, 
ci boala epocii î�nşăş� i, nevroza generat�iei lui Haller, 
o boală care i-a lovit nu numai pe indivizii şlabi 
ş� i inferior, ci î�ndeoşebi pe cei mai puternici, mai 
pătrunş�i de şpirit ş� i mai talentat�i. Î�nşemnările 
aceştea şunt [...] o î�ncercare de a î�nvinge marea 
boală a epocii nu prin ocolirea ş� i î�nfrumuşet�area ei, 
ci prin ştrădania de a tranşforma boala î�nşăş� i î�ntr-
un obiect al relatării. Ele reprezintă, literalmente, 
o călătorie prin iad, o călătorie bântuită când de 
teamă, când de curaj, prin haoşul unui univerş 
şufleteşc inundat de î�ntuneric, o călătorie făcută 
cu voint�a anume de a ştrăbate iadul de la un capăt 
la altul, de a î�nfrunta haoşul, de a şuporta până la 
şfârş� it şuferint�a provocată de toate relele (LS, p. 42-

43). 

Pe de altă parte, logosul devine o modalitate de 

legitimare a propriei şuferint�e ş� i de includere î�ntr-o 

caştă, a „nebunilor”. Se deşcoperă aici o apropiere de 

Heraclit din Efeş, căruia i şe datorează prima „definit�ie” 

de ordin filoşofic a logosului. Unul dintre atributele 

şale eşent�iale eşte faptul că aceşta nu poate fi acceşibil 

oricui: „can only be graşped by the few” (Stern, 1991: 

584)4 – cei put�ini apart�inători ai unei elite a mint�ii – o 

caştă a init�iat�ilor, „nebuni” ş� i ei, marginali ş� i ei, pentru 

că privirea lor pătrunde altfel realitatea, î�n răşpăr 

cu cei „normali”. Logosul eşte î�n toate ş� i la vedere, 

dar şemnificat�ia şa şe aşcunde mult�imii, şe aşcunde 

„normalităt�ii”. Harry Haller găşeş�te un fir al Ariadnei, 

vizibil ş� i, şimultan, invizibil (un „logos” al poşibilei 

şalvări), căci „reclama” făcută „teatrului magic” eşte 

expuşă tuturor, î�nşă rămâne aşcunşă („câteva cuvinte 

care apăreau fugitiv, era greu şă le citeş�ti, fiind nevoit 

şă le ghiceş�ti mai mult” [LS, p. 52]), de nepătrunş fiind 

ş� i î�ntreaga eşent�ă a viet�ii: 

(Heraclit) şpune: oamenii se înşală în 
privinţa cunoaşterii (ή�  γνῶσις) lucrurilor vizibile, 
întocmai ca Homer, care a fost cel mai înţelept dintre 
toţi elenii. Căci şi pe el l-au păcălit nişte copii care-
şi omorau păduchii, atunci când i-au spus: ceea ce 
vedem şi prindem, lăsăm în urma noastră; ceea ce nu 
vedem şi nu prindem, ducem cu noi5 (î�n Banu, 1963: 

272) (ş.a.).

Proceşul cunoaş�terii mortifică lucrurile vizibile, 

î�n timp ce tainicul eşte cel care le marchează viat�a. 

Logosul la Heşşe face mereu şemn, î�nşă nu eşte perceput 

decât de cei care acceptă şă şe debaraşeze de realitatea 

cotidiană, lipşită de şenş („Man şpricht mir den Sinn 

für die Wirklichkeit ab. Sowohl die Dichtungen, die 

ich dichte, wie die Bildchen, die ich male, entşprechen 

nicht der Wirklichkeit” [Heşşe, 2003: 57]6): „Unlike 

Plato’ş formş, which belong to a tranşcendent realm, the 

logoş iş fully preşent in our common waking life: but 

moşt of uş are caught up in our private worldş, unable 

to really şee what şurroundş uş” (Stern, 1991: 585)7. 

Î�ntreaga peregrinare a lui Harry Haller şe inştituie î�ntr-

un şpectacol la care „ÎNTRAREA NU E PERMÎSA�  ORÎCUÎ 

– NU E PERMÎSA�  ORÎCUÎ” (LS, p. 52). Î�n locul unui bilet 

de intrare cumpărat de la ghiş�eu, ne eşte î�ngăduit şă 

î�l vizionăm numai având un „diagnoştic” potrivit de la 
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pşihiatru, căci „ÎNTRAREA SE PlA�TES�TE CU MÎNT� ÎlE” 

(LS, p. 183). 

Diagnoşticul lui Harry Haller eşte clar, ancora 

care şă î�i legitimeze exiştent�a î�n „cetate” lipşeş�te: 

„Cum şă nu fiu un lup de ştepă ş� i un şihaştru jerpelit 

î�n mijlocul aceştei lumi, când dintre toate t�elurile ei nu 

î�mpărtăş�eşc niciunul, când bucuriile ei mă laşă rece!” 

(LS, p. 50). „lupul de ştepă” apare odată cu deştrămarea 

unităt�ii de şine, de aceea el ş� i percepe durerea ca pe o 

mutilare neceşară, amintind de Novaliş: „Ar trebui şă 

ne mândrim cu durerea – orice durere ne aminteş�te de 

rangul noştru î�nalt” (LS, p. 37). De unde vine aceaştă 

exacerbare a şuferint�ei? Antagonişmul percutant dintre 

idealitate ş� i realitate eşte dublat ş� i de nonşenşul unei 

perioade care nu î�ş� i mai merită denumirea „the golden 

twentieş”: acum 

[v]iat�a oamenilor şe tranşformă î�n şuferint�ă 
reală, î�ntr-un adevărat iad numai atunci când şe 
î�ntrepătrund două epoci, două culturi ş� i două religii. 
[...] Haller eşte unul dintre acei oameni care au 
nimerit î�ntre două epoci, pierzându-ş� i şentimentul 
de şigurant�ă ş� i î�ntreaga lor naivitate, unul dintre 
acei oameni al căror deştin î�i condamnă şă trăiaşcă 
intenş incertitudinea viet�ii omeneş�ti şub forma unui 

chin, a unui iad perşonal (LS, p. 43-44).

Conştructul realităt�ii nu eşte şuficient şinelui, 

î�l face şă şe şcufunde î�n infernul interior, coborâre 

care nu face decât şă adânceaşcă tainicul: „Cercetând 

hotarele sufletului, n-ai putea să le găseşti, oricare ar fi 

cărarea pe care ai merge. Atât de adânc logos are” (î�n 

Banu, 1963: 255)8. 

Pentru a putea şcăpa de un şiştem de reguli, de o 

viat�ă şupuşă unui rat�ional mutilator ş� i a unei birocrat�ii 

denunt�ate î�n mod vehement („Ura de moarte biroul, 

cancelaria şau locul de muncă al unui funct�ionar” [LS, 

p. 66]), Harry şe şupune unei tenşiuni care pare şă aibă 

doi poli critici: „lupul de ştepă avea, aş�adar, două firi, 

una de om ş� i alta de lup [...] omul ş� i lupul dintr-î�nşul 

nu conviet�uiau ş� i nici nu şe î�ntrajutorau, ci şe urau de 

moarte” (LS, p. 62). Î�n aceşt fel, coexiştă î�n el „câte două 

şuflete, câte două fiint�e, dumnezeieşcul ş� i diabolicul” 

(LS, p. 64), ce î�ş� i alternează pulşat�iile ş� i şe află mereu 

î�ntr-un conflict. Care devine şolut�ia protagoniştului? 

– „Harry Haller e un «şinucigaş�»: unul paradoxal î�nşă, 

fiindcă nu î�ş� i pune capăt zilelor, î�ntr-un moment de 

exacerbare a voint�ei [...], ci poartă moartea cu şine, 

trăind-o la neşfârş� it, odată cu fiecare zi care şe ridică 

din noapte” (Borbely, 1999: 141). 

Confruntarea cu şine ar oferi premişele unei 

redempt�iuni, aş�a cum eşte ment�ionat ş� i î�n Tractatul 

despre lupul de stepă, primit de Harry „de la un omulet� 

ciudat, purtător de pancartă, poşibil şaltimbanc ş� i 

meşagerul unui circ, aparit�ie nocturnă, hiştrionică” 

(Borbely, 1999: 137), ce prefigurează deja polifonia 

„teatrului magic”: „pentru a î�ndrăzni, î�n cele din 

urmă, şă facă totuş� i şaltul î�n coşmoş, lupul de ştepă ar 

trebui puş odată fat�ă î�n fat�ă cu el î�nşuş� i, ar trebui şă şe 

priveaşcă adânc î�n haoşul propriului şuflet, devenind 

pe deplin conş�tient de el î�nşuş� i” (LS, p. 76). Cine eşte cel 

î�ndreptăt�it şă calce pragul aceştui „teatru” perşonal? 

Î�n varianta originală, Heşşe optează pentru termenul 

„Verrückte“ (traduş de George Gut�u prin „nebuni“, iar 

verbul „verrücken” î�nşemnând „an eine andere Stelle, 

einen anderen Ort rücken; durch Rücken die lage, den 

Standort von etwaş ändern“9, aş�adar, are, şimultan, 
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un şemantişm şpat�ial. Deş� i la Gut�u nu eşte evidentă 

aceaştă componentă topografică (deşpărt�indu-l 

„ne—buni”), Heşşe accentuează tocmai ideea de „de-

plaşare”: „Nur—für—Ver—rückte!” Particula „ver” 

şubliniază mutat�ia şpat�ială, torşiunea individului care 

nu î�ş� i găşeş�te locul î�ntr-un univerş al rat�ionalului. 

Adjectivul „verrückt” aminteş�te clar de incapacitatea 

de raliere la o act�iune şau la o ordine preştabilită – „şich 

nicht verrückt machen laşşen”10. Prin urmare, „teatrul 

magic” eşte deştinat celor care nu şe laşă „î�ncaştrat�i” 

decât î�ntr-un univerş carnavaleşc al metamorfozelor 

continue, î�n care irat�ionalul dionişiac, delirul ş� i 

paradoxalul guvernează. 

Călăuze î�i şunt, pe rând, Hermine, Maria, Pablo, 

fiecare dintre cei trei augmentând perşonalitatea lui 

Harry ş� i aducându-l la „caştrul” de la care î�ş� i va putea 

afla izvoarele şinelui: „Ai nevoie de mine ca şă î�nvet�i 

şă danşezi, şă î�nvet�i şă râzi, şă î�nvet�i şă trăieş�ti” (LS, 

p. 130). Danşul devine, aştfel, o celebrare dionişiacă a 

exiştent�ei, un ceremonial care nu face altceva decât şă 

dezvăluie, ritmic, o nouă trepidat�ie interioară, odată 

cu fiecare paş. Teatrul magic preşupune inştinctualul. 

Practic, î�n maniera lui Heraclit, de impurităt�ile viet�ii nu 

te pot�i curăt�a decât prin recurşul la viat�ă: 

Cei mânjit�i de şânge şe purifică cu alt şânge, 
î�ntocmai cum cel coborât î�n mocirlă ş-ar curăt�a cu 
noroi. Cine l-ar şurprinde făcând aş�a ceva, l-ar şocoti 
nebun. S� i totuş� i (oamenii) continuă şă î�nalt�e rugi 
aceştor chipuri (de zei), î�ntocmai cum cineva ş-ar 
adreşa peret�ilor, fără şă ş�tie ce şunt î�n realitate zeii 

ş� i eroii (î�n Banu, 1963: 262)11.

Dezrădăcinarea eului din lume eşte urmată de 

aceaştă căutare î�nfrigurată a fat�etelor perşonale prin 

peştrit�ele cioburi, a multiplelor „perşona”, care nu pot 

fi deşcifrate decât printr-un proceş de „de-plaşare” 

interioară: „Ceea ce doreş�ti tu eşte şă părăşeş�ti timpul 

aceşta, lumea aceaşta, realitatea aceaşta ş� i şă pătrunzi 

î�ntr-o altă realitate, care şă t�i şe potriveaşcă mai mult, 

î�ntr-o lume atemporală” (LS, p. 194). E î�ntoarcerea la 

t�ărână evocată î�n Ultimul jucător cu mărgele de sticlă, 

revenirea la animalic, la acea latură de lup care poate 

şă ş� i ucidă din dragoşte (cerint�a Herminei), dar, cel 

mai important, e jocul cu cioburile din care Harry 

î�ş� i poate reconştrui perşonalitatea î�ntr-o manieră 

nouă de fiecare dată când î�ş� i vede şinele reflectat 

î�n oglinzile de bâlci ale „teatrului magic”: fiecare 

anamorfoză dă glaş unei fat�ete a individului, aştfel î�ncât 

şe naş�te o polifonie a şinelui din ludicul halucinant al 

permutărilor ş� i aranjamentelor (polifonie manifeştată 

ş� i la nivelul multiplelor paliere textuale juxtapuşe). 

Exiştent�a devine un complex joc de neî�nt�eleş pentru 

exterioritate: Harry Haller apart�ine fenotipului lui 

Malte lauridş Brigge, perşonajul lui Rainer Maria Rilke, 

căci pentru amândoi eşte valabilă căutarea î�nfrigurată a 

şuferint�ei, şingura care poate confirma trăirea: „Nu mă 

mult�umeşc şă fiu fericit, nu şunt făcut pentru aş�a ceva, 

nu aşta mi-e chemarea. Chemarea mea eşte contrariul 

aceştei ştări” (LS, p. 167). Jonglarea cu aceşte ştări şe 

conştituie î�ntr-o varietate de „danşuri” cu şufletul, aş�a 

cum î�l î�nvat�ă Hermina pe Harry. 

Dacă „trupeş�te, omul eşte unitar, dar şufleteş�te 

niciodată” (LS, p. 79), Harry trebuie şă devină un 

maeştru al ştărilor dionişiace pentru a şe şalva, î�nşă 

râşul zeilor nu poate fi î�nvăt�at aş�a uş�or de un individ 
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şupuş deştruct�iei lumii exterioare: „teatrul magic” 

devine, î�n aceşt şenş, un „caştru” (î�n şenş etimologic, 

castro, castrare î�nşeamnă „a decupa”, trimite la 

configurarea unui bazin ce pune apelor frână, le adună, 

oprind curgerea) al râşului dionişiac. Numai dacă „vei 

putea î�nvăt�a şă râzi î�ntocmai ca nemuritorii” (LS, p. 

197), pot�i accede î�n aceaştă caştă a nebunilor, de init�iat�i 

î�n delir.

Casta înţelepţilor

Dionişiacul î�nşă şe dovedeş�te greu de atinş 

ş� i „î�nvăt�at”, dar, „aş�a cum nebunia reprezintă, î�ntr-o 

accept�ie şuperioară, î�nceputul î�nt�elepciunii, tot aş�a 

şchizofrenia î�nşeamnă î�nceputul artei, al fanteziei” (LS, 

p. 212). De la o caştă a nebunilor, şcriitorul german şe 

va „de-plaşa” (doar face parte dintre şublimii „Ver—

rückte”) la cea a î�nt�elept�ilor, conturând un utopic caştru 

al ş�tiint�elor î�n Jocul cu mărgele de sticlă12. Tărâmul 

Caştaliei eşte, de aceaştă dată, cetatea rat�ionalului 

poştulată peşte toate incertitudinile unei viet�i trăite 

î�n lume. Dacă „nebunia” nu a foşt şalvatoare, atunci, 

poate, pentru Heşşe, evadarea î�n abşolutul logicii ş� i al 

faptului de gândire bine şiştematizat eşte un răşpunş 

poşibil. Poate că izvoarele irat�ionale, deşpre care deja 

am aduş vorba, pot fi „captate” î�ntr-un „castrum”, 

liniş�tite ş� i convinşe şă urmeze calea apeductului, bun 

şimbol pentru ceea ce î�nşeamnă valorizarea rat�iunii 

geometrice î�n practică. Calea aceaşta eşte calea ce 

tranşformă ş�uvoiul gâlgâitor (gorges) î�n stream-ul 

util cetăt�ii. Aş�adar, şcopul rat�iunii devine utilitatea 

publică, şau de ce nu, utilitatea la nivel general uman a 

faptelor produşe. Persona ce evoluează pentru Herman 

Heşşe î�n aceşt nou, dar diferit, „joc al imaginat�iei”, eşte 

Joşephuş Knecht, un perşonaj a cărui „realitate” î�ncepe 

doar odată cu „cetatea” Caştalia. Precum Knecht eşte 

conştruit artificial de şiştemul educat�ional al cetăt�ii, 

la fel Caştalia î�nşăş� i eşte un conştruct al unei lumi 

deştructurate de viciul de eşent�ă („epoca foiletoniştică”, 

după nomenclatura heşşiană), conştruct ce şe doreş�te 

recuperator mai aleş prin factura şa de „donator” de 

mint�i luminate î�napoi către şocietatea de provenient�ă.

Knecht eşte, aştfel, un „exemplar”, poate cel mai 

de şoi, al aceştui laborator de inteligent�ă ş� i şupremat�ie, 

ce funct�ionează pe principiile deja omnidişeminate ale 

utopiei şociale. Îar Caştalia eşte conşangvină utopicelor 

antemergătoare, de la Platon la Al Treilea Reich. 

Perfect�iunea organizării unei cetăt�i (cetate 

– model î�n mic al globalului model al univerşului, 

centrată, ş� i centrat, pe om – î�n antropocentrişm, şau pe 

Dumnezeu – î�n teocentrişm) î�ncepe, poate, î�n dialogul 

platonician Republica, face halte importante î�n drumul 

şău diacronic şub formă de auguştiniană Civitas Dei 

(î�ncercare de a apleca către teocentrişm o lume î�ncă 

antropocentrică prin moş�tenirea şa antică) şau şe 

iluminează şolar şub comanda imaginat�iei lui Tomaşşo 

Campanella î�n La cittá del sole, î�ş� i găşeş�te „naş�ul” î�n 

Utopia lui Thomaş More (Moruş – eşte, î�n fapt, cel care 

propune termenul, cu provenint�ă evident greacă, de la 

amalgamarea şemantică dintre ou-topos ş� i eu-topos – 

locul „de nicăieri”, dar ş� i locul bun/frumoş/adevărat). 

Din păcate, şuflul utopiei şe va reaprinde î�n şecolul al 

XX-lea î�n faşcişm ş� i comunişm, pentru că, nu-i aş�a, la ce 

bun o utopie, dacă î�n ciuda evident�ei, definitorii şieş� i, 
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a impracticabilităt�ii, nu î�ş� i găşeş�te inştrumente şub 

formă de profet�i, pentru a şe tranşporta î�n realitatea 

mundană. Îar Heşşe î�ş� i conştruieş�te propria utopie, 

Caştalia, din fragmente ale anterioarelor î�ncercări, 

î�nşă, contextual, autorul fiind poştat tocmai î�n mijlocul 

afirmării faşcişmului, conştruct�ia şa va avea rol de 

contraexemplu.

Similar republicii lui Platon, î�n Caştalia şunt 

reproduşe: organizarea ierarhiilor, având preeminent 

rolul î�nt�eleptului (filoşoful la Platon, iar aici „jucătorul 

cu mărgelele de şticlă”, un magister ludi care eşte „un fel 

de principe şau mare preot, aproape o divinitate” [JMS, 

p. 38]), controlul educat�ional ştrict, prin care creş�terea 

copiilor eşte î�n totalitate şub conducerea şiştemului, 

dar, mai aleş, raportul dintre cetate ş� i individ. Îndividul 

e până la identificare element, inştrument ş� i şerv al 

comunităt�ii. Dar aici şe naşc anumite controverşe chiar 

la nivelul interpretării şcopului utopiei platoniciene. 

Avertizarea init�ială din dialog eşte că, precum bine 

remarca ş� i Conştantin Noica, republica filoşofului grec 

eşte o republică interioară: „Platon nu-ş� i propune 

[...] şă ofere un tip ideal de ştat, ci un tip ideal de om. 

Poate, dacă la un congreş platonician, marii şpecialiş�ti 

ar hotărî� şă nu şe mai traducă dialogul prin Republica, 

ci printr-un titlu ca «Republica interioară», opera ar fi 

citită pe viitor altfel decât ca până acum, drept o lucrare 

politică” (Noica î�n Platon, 1986: 9). Modelul cetăt�ii 

ideale eşte doar un adjuvant, un obiectiv grandangular 

aplicat, de fapt, unei căutări a omului ideal: 

Cercetarea de care ne apucăm eşte pe măşura unui 
om cu vederea aşcut�ită iar nu rea, cred eu. Or, fiindcă 
noi /î�n aceaştă privint�ă/ nu şuntem prea grozavi, 

cred că ar trebui şă cercetăm î�n felul următor: [...] 
mai î�ntâi î�n ce fel eşte dreptatea î�n cetăt�i. S� i apoi 
şă o privim ş� i î�n indivizi, urmărind aşemănarea cu 
elementul mai mare î�n î�nfăt�iş�area celui mai mic 

(Platon, 1986: 134). 

Aştfel văzute lucrurile, devine mai put�in 

periculoş experimentul utopic la nivel şocial, iar 

moş�tenirea lăşată către faşcişm, de pildă, pare una 

neşangvină. Putem afirma, de aşemenea, acelaş� i tip 

de abordare î�n conştructul lui Heşşe. Până la urmă, 

focalizarea narat�iunii din Jocul cu mărgelele de sticlă 

eşte aşupra devenirii perşonale a lui Knecht, nume cu 

trimiteri directe către rolul şău î�n „caşta” caştalienilor 

(de Diener – motiv recurent î�n proza heşşiană, individ 

aflat „î�n şerviciul” cetăt�ii, termen foloşit deşeori î�n şenş 

peiorativ pentru a deşemna un şervitor, un şclav, o 

perşoană care eşte şupuşă unor conştrângeri13). Dacă 

init�ial pozit�ia ştrictă a aceştuia î�n configurat�ia şocială 

a „provinciei pedagogice” (inşpirată, şă nu uităm, de 

Goethe prin Anii de drumeţie ai lui Wilhelm Meister, o 

altă utopie cu care Heşşe şe t�ine î�n apropiat contact 

intertextual, preluând oarecum critic modelul) eşte 

acceptată cu toată diligent�a, tocmai prin evolut�ia şa 

intelectuală, rolul de componentă funct�ională î�ntr-un 

angrenaj, chiar dacă de o î�nşemnătate prioritară, căci 

pentru Knecht „unul dintre principiile majore ale viet�ii 

noaştre şpirituale conştă tocmai î�n dişolut�ia factorului 

individual, î�n î�ncadrarea pe cât poşibil deşăvârş� ită a 

inşului î�n ierarhia autorităt�ii educative ş� i a ş�tiint�elor” 

(JMS, p.7), aceşt rol î�i devine ştrăin, clauştrant, chiar 

inacceptabil.

Dar care eşte „metoda” propuşă de Caştalia 
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pentru î�mplinirea individuală? Avem continua 

relat�ionare î�ntre membrii şăi, oameni de ş�tiint�ă şau 

artiş�ti, şelect�ionat�i prin triere valorică abşolută. O 

aştfel de „lume bună” poate oferi mediul prielnic unei 

afirmări a individului predişpuş excelent�ei. Totodată, 

provincia eşte un „turn de fildeş�” ce-ş� i protejează 

component�ii de exterior, oferindu-le confortul de a 

trăi doar î�n miezul şpiritului. Tumultul lumii cotidiene 

ş� i nevoile bazale şunt eliminate, timpul eşte alocat î�n 

totalitate muncii intelectuale. Dar timpul eşte tocmai 

cheia aceştei exiştent�e şau, mai lămurit, eliminarea şa 

din ecuat�ia viet�ii. Îar şalvarea din timp şe î�ncearcă prin 

activitatea tutelară a ordinului caştalienilor, prin „jocul 

cu mărgelele de şticlă”. Î�nşă ce preşupune aceaştă 

activitate ludico-intelectualo-şpirituală? Răşpunşul 

şcurt oferit lectorului eşte că „jocul cu mărgele de şticlă 

eşte, aş�adar, un joc care şintetizează toate cont�inuturile 

ş� i valorile culturii noaştre, şe joacă cu ele, cam cum 

trebuie şă şe fi jucat cu vopşelele de pe paleta şa un 

pictor din perioadele de î�nflorire a artelor” (JMS, p. 10). 

Dar, de fapt, jocul, prin inutilitatea şa practică, unicul 

şău şcop fiind jongleria intelectului, adică o nevoie de 

ordin şuperior, propune evadarea din real:

El devenişe o aleaşă formă şimbolică a năzuint�ei 
şpre deşăvârş� ire, o alchimie şublimă, o apropiere de 
şpiritul unic î�n şine, pe deaşupra tuturor imaginilor 
ş� i pluralităt�ilor, aş�adar o apropiere de Dumnezeu. 
Aş�a cum, de exemplu, gânditorii pioş� i din epocile 
mai vechi î�ş� i reprezentau viat�a creată ca pe o cale 
şpre Dumnezeu ş� i concepeau varietatea lumii 
aparente ca deşăvârş� indu-şe ş� i atingându-ş� i t�elul 
final î�n unitatea divină, tot aştfel figurile ş� i formele 
jocului cu mărgele de şticlă conştruiau, făceau 
muzică ş� i filozofau î�ntr-un limbaj univerşal, hrănit 
de toate ş�tiint�ele ş� i artele, jucându-şe ş� i năzuind 
şpre perfect�ionare, şpre şenşul pur, şpre realitatea 
deşăvârş� it î�mplinită. „A realiza” era o expreşie 
preferată printre jucători, care o interpretau ca pe 

o cale eficientă de la devenire la exiştent�ă, de la 

poşibilitate la realitate (JMS, p. 36).

Putem aştfel face o analiză deconştructivă a jocului 

heşşian. Î�n primul rând, la nivel epiştemologic, 

„jocul cu mărgele de şticlă” reprezintă un şalt de la 

dianoia (διά� νοιά, intelectul analitic, cunoaş�terea 

prin deşpărt�ire, deşpicare) la nous (νοῦς, intelectul 

pur, şintetic, adică cel tranşcendent). Dianoia 

caracterizează şpiritul ş�tiint�ific, al analizelor rat�ionale 

ş� i poştulabile, pe când nous-ul eşte prezent î�n lumea 

celor nonpoştulabile, eşte intelectul filoşofului şau, 

platonic şpuş, al î�nt�eleptului ce pricepe univerşul 

chiar dincolo de limitele şale rat�ionale. Nous-ul este 

î�n legătură cu divinitatea, de pildă, şau cu irat�ionalul. 

Î�n plan ontologic, aceeaş�i diferent�iere ş-ar traduce î�n 

dubletul devenire ş� i exiştent�ă şau î�n termeni germani 

Werden ş� i Sein (omit�ând ştadiul init�ial al fiint�ării, căci 

devenirea eşte proceşualitatea care ar putea aşigura 

fiint�ei atingerea, din păcate aşimptotică, a exiştent�ei, a 

Sein-ului). Cea dintâi formă de a fi, şpecifică umanului, 

curgătoare î�n timp, viciată tocmai de aceşta, î�ş� i caută 

şalvarea, atât la Platon, cât ş� i la Heşşe, î�n Sein, î�n 

exiştent�ă la nivelul atemporal ş� i imaterial al divinităt�ii, 

al ştaticului, al perfect�iunii pure. Prin devenire, fiint�a 

evoluează aşcendent pe şcara cunoaş�terii, rămânând 

î�nşă la ştadiul de fiint�ă, deoarece, dacă ar obt�ine 

ştatutul de exiştent�ă, ar î�nceta şă mai fie ceea ce a foşt 

(fiint�ă). De aceea, devenirea eşte un proceş aşimptotic 

axei exiştent�ei. Cel put�in pentru Platon, obt�inerea 

şalvării din precaritatea de a fi î�n lume, adică î�n 

timp, nu şe poate face printr-un proceş pur rat�ional, 
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fiind nevoie de un şalt calitativ, de o revelat�ie (exact 

cum va fi preluat şiştemul î�n filoşofia creş�tină), dar, 

eşent�ialmente, precum ne dă de î�nt�eleş mitul lui Er, 

aceşt şalt eşte poşibil, chiar dacă nu inteligibil. Dar aici 

intervine marea şchişmă dintre pozit�ia lui Heraclit ş� i 

cea platoniciană. Heraclit, î�nşă, conşideră devenirea ca 

ştat�ie finală: totul curge, î�n opozit�ie eşte unitatea, viat�a 

eşte tot ceea ce exiştă, ghidată de un logos intern ei, iar 

nu de unul aflat î�n tranşcendent! El oferă viet�ii ştatutul 

de eşent�ă. Calea devenirii fiint�ei, prezentă ş� i la filoşoful 

efeşian, nu duce î�n afara lumii, ci la î�nt�elegerea ei aş�a cum 

eşte, pentru că şcopul cunoaş�terii eşte a fi î�n legătură 

cu logosul î�nt�eleş ca intimă organizare a univerşului, 

apart�inătoare univerşului, aştfel, apart�inătoare omului 

ca parte a aceştuia. Îar atunci dezideratul devenirii nu 

eşte tranşcendent�a, ci coborârea î�n şine.

Aştfel, jocul caştalienilor eşte căutarea „verigii 

lipşă” din calea şpre î�mplinire propuşă de Platon, ei 

caută şaltul revelator, ieş� irea din fiint�ă, prin iluminare, 

către exiştent�ă. Jocul î�ncearcă parcurşul de la Werden 

la Sein, de la Heraclit la Platon, dar eş�uează î�n găşirea 

idealului – Caştalia nu are ca finalitate devenirea, ci are 

ca inştrument devenirea pentru a atinge Sein-ul. Dar 

aceşt tip de exiştent�ă eşte una până la urmă pietrificată, 

atribut poşibil zeilor (care nu trăieşc, ci exiştă), dar 

nu omului ce nu eşte decât devenire. Acceptându-l pe 

Heraclit, univerşul î�ntreg nu e decât devenire, totul şe 

miş�că, iar nimic nu eşte etern î�n şine, aştfel î�ncât tocmai 

devenirea eşte eternă ş� i de neşchimbat: proceşualitatea 

eşte şingura conştantă, iar definit�ia lumii devine 

miş�carea, devenirea. Prin urmare, şingura care exiştă 

eşte predicat�ia: devenirea este (das Werden „işt”). 

Să obşervăm argumentele din textul lui Heşşe: 

perşonajul Knecht, reprezentant al tipului de realizare 

platoniciană, şe găşeş�te tocmai î�n fat�a impoşibilităt�ii 

şaltului calitativ de care aminteam ş� i şimte acuta nevoie 

a revenirii la viat�ă, a evadării din utopie ş� i a î�ntoarcerii 

î�n fiint�are. Aştfel şe explică renunt�area la Caştalia. Dar, 

pentru un individ ce fuşeşe ştructural conştruit după 

perceptele şlujirii şpiritului, aerul tare al viet�ii nu î�i 

poate aduce decât moartea. Simbolică eşte î�ntrecerea 

şa, provocată de tânărul Tito, cu şoarele (reprezentare 

a lui Apollo), element declanş�ator al epişodului final. 

Apa, heraclitiana apă, şe răzbună aştfel pe cel ce şe 

dedicaşe exiştent�ei ştatice:

şe şimt�i crunt î�ncolt�it de răceala glacială, de 
şălbăticia ş� i vrăjmăş�ia apei, dar continua şă creadă 
că dă bătălia pentru micş�orarea diştant�ei, pentru 
atingerea t�intei concurşului de î�not, pentru ştimă 
ş� i camaraderie, pentru şufletul băiatului, când el ş� i 
lupta î�n realitate cu moartea, care i şe î�nfăt�iş�aşe ş� i, 
î�mbrăt�iş�ându-l, şe luaşe cu el la trântă. î�i făcu fat�ă 
luptând din răşputeri, atât cât î�i mai bătu inima 

(JMS, p. 411).

Până la urmă, a obt�ine exiştent�a pură î�nşeamnă 

a deveni î�n moarte. Omul Knecht nu poate atinge 

nemurirea, dar, î�ntr-un fel, şpiritul şău şuperior eşte 

cel ce î�i şupraviet�uieş�te, eşte cel ce prin curgerea şa î�n 

dişcipol reprezintă acel logos univerşal văzut ca unitate 

a lumii de Heraclit. Tânărul Tito, pe de o parte „orbit 

de şoare” (deci de „lumina î�nt�elepciunii”), pe de alta, 

î�ngrozit de apa „ştrăină ş� i rea”, şe află la conjunct�ia 

dintre cele două tipuri de abordare a viet�ii, cea 

platoniciană ş� i cea a curgerii heraclitice:

Amet�it, cu răşuflarea tăiată, ajunşe î�n cele din urmă 
pe mal, văzu halatul de baie aruncat pe joş, î�l ridică ş� i 
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î�ncepu şă-ş� i frece mecanic cu el corpul ş� i membrele, 
până când pielea amort�ită i şe î�ncălzi din nou. Se 
aş�eză pe mal î�n bătaia şoarelui, ca orbit, rămaşe cu 
ochii holbat�i şpre apa a cărei fat�ă albaştră-verzuie 
ş� i rece î�l privea acum ştraniu de goală, de ştrăină 
ş� i rea, şe şimt�i copleş� it de nedumerire ş� i de o jale 
profundă, până când, o dată cu dişparit�ia epuizării 
fizice, deveni conş�tient de ceea ce şe î�ntâmplaşe ş� i 
groaza puşe ştăpânire pe el (JMS, p. 411).

Aceşta are poşibilitatea î�mpăcării Caştaliei 

cu lumea, tocmai pentru că şpiritul şău nativ cont�ine 

in nuce moş�tenirea părinteaşcă a filonului dionişiac 

(prin Plinio Deşignori), dar ş� i aprecierea promişului 

şău magiştru Knecht. El eşte un „î�nşemnat” al lui Pan, 

precum o arată danşul şău fanic: 

Băiatul, plin de frumuşet�ea şărbătoreaşcă a clipei 
ş� i de şimt�ământul de fericire năşcut din tineret�ea 
ş� i vigoarea lui, şe propti î�ncordat pe picioare ş� i 
î�ncepu şă-ş� i miş�te ritmic brat�ele, cărora le urmă 
î�ndată corpul î�ntreg, ca şă celebreze î�ntr-un danş 
entuziaşt ivirea zilei ş� i şă-ş� i exprime acordul intim 
cu elementele ce tălăzuiau ş� i iradiau î�n jurul şău. [...] 
Aceşt danş şolemn ca la celebrarea unui şacrificiu, 
ştrăbătut de ardoarea lui Pan (JMS, p. 407-408).

Jocul şău va fi mult mai î�nalt: avem de a face 

aici cu un tranşfer de gnoză î�n manieră şenzorială. 

Prin moartea şa (neceşară!), Knecht „şe tranşferă” 

către un Tito capabil de a-i î�nt�elege intelectul, dar 

aflat şub cupola jocului, la fel cum şcriitorul ce det�ine 

o rat�ionalitate a poveş�tii (nu a viet�ii) are poşibilitatea 

de a-ş� i tranşfera rat�iunea î�n perşonajul-recipient, 

caracterizat de ludic. Eşte proceşul prezent î�n 

poveştirea Die Morgenlandfahrt (Călătorie spre Soare-

Răsare)14, şcrişă î�n 1932 (bazată, şe pare, pe deştinul 

lui Guşto Gräşer [vezi Klooş, 2014]). De altfel, Jocul 

cu mărgele de sticlă eşte dedicat „celor ce vizitează 

Orientul apropiat”, trimitere explicită la Confreria 

care acaparează î�ntreaga exiştent�ă ş� i impune, la fel 

ca î�n cazul lui Knecht, „legea şlujirii”. Fixarea î�n şcriş 

a peregrinării şpre Soare-Răşare devine pentru lukaş 

„unica poşibilitate şă [şe] şalvez[e] de neant, de haoş, 

de şinucidere” (CSR, p. 156). la fel ş� i pentru şcribul 

H.H., care caută î�nfrigurat iştoria lui ş� i a şervitorului 

leo (care şe dovedeş�te a fi judecătorul şuprem) prin 

arhivele Confreriei – literatura eşte şingura care î�i mai 

poate legitima trăirile ş� i memoria. Ceea ce deşcoperă 

eşte tranşferul de şubştant�ă produş prin literaturizare, 

căci şcribul şe „de-plaşează”, curge î�n propriul perşonaj: 

Era o figurină compuşă de fapt din două, care aveau 
şpinarea comună. [...] Se î�ntâmpla ceva acolo, ceva ca 
o curgere şau o topire î�nceată, lină dar neî�ntreruptă, 
ş� i anume ceva şe topea şau şe şcurgea din imaginea 
mea î�n cea a lui leo ş� i mi-am dat şeama că imaginea 
mea şe dăruia clipă de clipă tot mai mult lui leo, şe 
revărşa î�n el, hrănindu-l ş� i î�ntărindu-l. Cu timpul, 
aş�a şe părea, î�ntreaga şubştant�ă a unei imagini şe va 
şcurge î�n cealaltă ş� i va rămâne una şingură: leo. El 
avea şă creaşcă, eu aveam şă mă î�mput�inez (CSR, p. 

187-188).

Verbalizarea (lingviştic reprezentată de verbul 

sein, „a fi”, nu de şubştantivul Sein, care denumeş�te o 

finalitate) şalvează lumea prin textualizare: aceaşta 

eşte devenire, curgere din real î�n fict�ional, drumul de 

la Werden la Sein al jucătorilor cu mărgele de şticlă 

(vezi JMS, p. 36) eşte poşibil doar aici, prin şpunerea 

unei poveş�ti prin care şe trece de la potent�ialitate la 

act, la exiştent�ă, adică la Sein. Scrişul eşte o devenire, 

iar opera, creat�ia ştau şub şemnul exiştent�ei. Doar jocul 

literaturizării poate unifica la limită cioburile, bucăt�i 

plane care, prin ochiul lectorului, pot şă-ş� i obt�ină 

şfericitatea, căci, până la urmă, î�ntre şcriitor ş� i lector şe 

află ludicul pactului fict�ional.
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„2. (meişt abwertend) jemand, der [willenloş] Befehlen oder 
Zwängen zu gehorchen hat”.

14.Hermann Heşşe, Călătoria spre Soare-Răsare, î�n vol. 
Siddhartha. Călătoria spre Soare-Răsare, traducere din limba 
germană de George Gut�u, Adriana Rotaru, Bucureş�ti, Grupul 
Editorial Rao, 1996. Toate citatele din aceaştă poveştire vor 
avea î�n vedere aceaştă edit�ie, iar textul va fi şemnalat prin 
şigla CSR.

Cioburi şi mărgele
Roxana Rogobete, Bogdan Baliţa

Stalker (1)
ulei pe pânză, 130x160 cm, 2014

Artişt plaştic: Ştefania Crişan

http://www.duden.de/rechtschreibung/verruecken
http://www.duden.de/rechtschreibung/verruecken
http://www.duden.de/rechtschreibung/verrueckt
http://www.duden.de/rechtschreibung/verrueckt
http://www.duden.de/rechtschreibung/Knecht
http://www.duden.de/rechtschreibung/Knecht


˘ ˘ ˘l

l i teracum 35

C ând ne amintim de Oşcar Wilde, 

gândul ne zboară mai tot timpul la 

aforişmele şale. O şimplă căutare a şintagmei 

„oşcar wilde” pe Google eşte şuficientă pentru a 

ne trimite către o multitudine de şite-uri pline cu 

maxime wildeene. Trăim î�ntr-o eră î�n care totul 

şe deşfăş�oară cât şe poate de rapid, o eră î�n care 

internaut�ii nu mai au şuficient timp şă parcurgă 

texte lungi ş� i plicticoaşe (doar şe numeşc internaut�i, 

nu cititori). De aceea, trebuie şă şe ajungă la o 

şolut�ie de compromiş. Înternautul are nevoie de 

multă informat�ie î�ntr-un interval cât şe poate de 

şcurt de timp. Singura rezolvare: condenşarea la 

maxim a informat�iei ş� i şervirea ei pe o tavă frumoş 

decorată tuturor doritorilor. Unul din rezultatele 

aceştei nefaşte realităt�i eşte numărul tot mai 

mare al şite-urilor care nu oferă altceva decât... 

citate. Pentru majoritatea utilizatorilor de internet 

care „abuzează” de aşemenea şite-uri, identitatea 

autorului maximei ş� i contextul din care aceaşta a 

foşt extraşă şunt perfect irelevante. Contează doar 

ca acel citat, pe care aceş�tia î�l diştribuie cu atâta 

mândrie pe facebook, twitter şau î�n altă parte, şă 

şune bine. Oşcar Wilde eşte, din păcate, şau din 

fericire (nici nu ş�tim ce şe potriveş�te mai bine aici), 

una din victimele preferate ale aceştor amatori 

de idei mari. „Sometimeş Î am şo clever, şpunea 

racheta remarcabilă, that Î don’t underştand a 

şingle word of what Î am şaying”. Probabil că nu 

put�ini şunt cei care ş-ar putea plânge de acelaş� i 

lucru azi. „Sometimeş Î am şo clever that Î don’t 

underştand a şingle word of what Î am şharing”. 

lăşându-i pe aceş�ti internaut�i deoparte, 

şă migrăm către opera autorului aforişmelor 

prezentate mai şuş. Î�n creat�ia lui Wilde aforişmele 

joacă un rol central. Avem uneori impreşia că 

act�iunea eşte şpecial conştruită î�n jurul aceştor 

cuvinte de duh, care, cel mai adeşea, au rolul de 

a frâna, de a î�ncetini act�iunea, perşonajele care le 

roşteşc fiind, de cele mai multe ori, niş�te dandy 

şpirituali ş� i contradictorii. Numărul aforişmelor 

fiind unul mare, Wilde a foşt nevoit şă conştruiaşcă 

un număr mare de aştfel de perşonaje care şă le 

enunt�e. Anne Varty corela ş� i ea „focul de artificii 

de aforişme” cu prezent�a dandy-ului î�n comediile 

lui Wilde: „One diştinguişhing feature of Wilde’ş 

şocial comedieş iş the ştyle of the dialogue, with 

itş firework dişplay of aphorişmş. Epigramş, 

paradoxeş and aphorişmş are particularly 

characteriştic of the dandy, a ştock figure in Wilde’ş 

playş. Witty, aştonişhing, şhocking, but alwayş 

authoritative, thiş linguiştic ştyle conştituteş the 

Despre dandysm s� i despre integrarea 
dandy-ului i�n teatrul wildean

The first duty in life is to be as artificial as possible. What the second duty is no one has yet 
discovered.

Oşcar Wilde

Victor Funar
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dandy’ş main weapon againşt the complacent or 

rigidly codified morality of late Victorian şociety. 

Aş Erneşt Newman, one of Wilde’ş early criticş, 

argueş, the paradox şerveş to deliver wişdom, 

and the şeer iş the dandy. Wilde’ş deployment of 

thiş character on ştage allowş him to demonştrate 

fundamental principleş in the philoşophy of 

dandyişm, aş it developed from George Brummel 

(1778-1840), Juleş Barbey d’Aurevilly (1808-

1889) and Charleş Baudelaire (1821-67), namely, 

that art and life are inşeparable, and that perfection 

lieş in the cultivation of artifice. ‘The firşt duty in 

life iş to be aş artificial aş poşşible’, Wilde ştateş in 

Phrases and Philosophies for the Use of the Young 

(1894). Wilde’ş dandieş are literally able to act 

thiş out, with their dişcourşe, aş elegant aş their 

clotheş, diştinguişhed by the delivery of aeşthetic 

comment where ethical judgment iş expected” 

(Varty, 2002: XV).

S� i, totuş� i, de ce alege Wilde dandy-ul pentru 

a-i enunt�a aforişmele? Răşpunşul ni l-ar putea 

furniza Charleş Baudelaire, care, î�n ştudiul şău 

intitulat Dandy-ul, dişcută ş� i deşpre perioadele 

de emergent�ă a dandyşmului: „Dandyşmul apare 

mai cu şeamă î�n epocile de tranzit�ie, î�n care 

democrat�ia nu eşte î�ncă atotputernică, î�n care 

ariştocrat�ia nu eşte decî�t î�n parte zdruncinată ş� i 

ponegrită. Î�n zbuciumul aceştor epoci o mî�nă de 

oameni declaşat�i, dezguştat�i ş� i inutili, dar plini 

cu tot�ii de o fort�ă î�nnăşcută, pot plămădi planul 

î�ntemeierii unui nou fel de ariştocrat�ie, cu atî�t 

mai greu de răşturnat cu cî�t ea va fi mai bine 

ştatornicită pe î�nşuş� irile cele mai de pret� ş� i mai 

de nezdruncinat, precum ş� i pe acele daruri cereş�ti 

pe care truda ş� i banul nu le pot dărui. Dandyşmul 

eşte ultima explozie de eroişm î�nluntrul epocilor 

de decadent�ă” (Baudelaire, 1971: 210). Să ne 

gândim doar că Wilde ş� i-a şcriş pieşele î�n ultimele 

două decenii ale şecolului XÎX, care coincideau ş� i 

cu ultimii ani ai lungii domnii a reginei Victoria. 

Societatea britanică ajunşeşe şă fie şufocată de 

un şiştem de norme ş� i maniere depăş�ite, pe care 

Wilde, urmând exemplul altor dramaturgi din acea 

perioadă, î�l ironizează î�n pieşele şale.

Dandy-ul apare aproape pretutindeni î�n 

creat�ia lui Wilde; î�l î�ntâlnim î�n pieşele şale de 

teatru (Print�ul Paul din Vera; or, The Nihilists, 

lordul Darlington ş� i Cecil Graham din Doamna 

Windermere şi evantaiul ei, lordul Îllingworth din 

O femeie fără importanţă, lordul Goring ş� i Phippş 

din Un soţ ideal etc.), î�n romanul şău (lordul Henry 

Wotton, Dorian Gray), î�n başmele şale (racheta 

remarcabilă), dar ş� i î�n eşeurile şale (Vivian din 

The Decay of Lying, Gilbert din The Critic As 

Artist etc.). Când putem ş� i când nu mai putem şă 

dişcutăm deşpre dandyşm î�n pieşele lui Wilde ş� i 

cum reuş�eş�te şcriitorul irlandez şă-i integreze pe 

aceş�ti excentrici î�n creat�ia şa? Aceştea şunt cele 

două î�ntrebări la care vom î�ncerca şă răşpundem 

î�n ştudiul de fat�ă. 

Am putea lucra cu vechile definit�ii ale dandy-

ului, propuşe odinioară de Barbey d’Aurevilly şau de 

Despre dandysm s� i despre integrarea dandy-ului i�n teatrul wildean
Victor Funar
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Charleş Baudelaire, ş� i î�n cazul dandyilor wildeeni? 

Îată cum î�ş� i î�ncepea Baudelaire ştudiul intitulat 

Dandy-ul: „Omul bogat, trî�ndav, ş� i care, blazat chiar, 

nu are altă î�ndeletnicire decî�t şă goneaşcă pe căile 

fericirii; omul creşcut î�n lux ş� i obiş�nuit din tineret�e 

ca alt�i oameni şă i şe şupună, acela, î�n şfârş� it, care 

altă meşerie nu are decî�t elegant�a, şe va bucura 

î�ntotdeauna ş� i î�n toate timpurile de o î�nfăt�iş�are 

diştinctă, cu totul aparte” (Ibidem: 207).

Î�n dişcut�iile deşpre dandyşm, Barbey 

d’Aurevilly î�i prezenta ca exemple pe George Bryan 

Brummell ş� i pe lauzun, două figuri deştul de 

diferite de acelea ale dandyilor wildeeni. Î�n eşent�ă, 

pentru Barbey d’Aurevilly ş� i Baudelaire dandy-

ul era un bărbat care acorda o deoşebit de mare 

atent�ie aparent�elor ş� i elegant�ei, căruia-i plăcea şă 

ş�ocheze, fără a fi vreodată ş�ocat.

Î�n textele lui Oşcar Wilde aceşte definit�ii 

ş� i modele ne şunt utile până la un anumit punct. 

Dandy-ul wildean ş�ochează nu doar prin atent�ia 

deoşebită acordată veştimentat�iei („One şhould 

either be a work of art, or wear a work of art”, 

şpunea Wilde î�n Phrases and Philosophies For 

The Use of The Young), ci mai aleş prin limbaj. S� i 

aceaşta nu eşte şingura diferent�ă. Î�n viziunea celor 

doi francezi ş� i a marii majorităt�i a celor care ş-au 

ocupat de ştudiul dandyşmului, dandy-ul eşte o 

perşoană de şex maşculin. Or, î�n ştudiile dedicate 

dramaturgiei lui Wilde, unii critici (vezi Raby, 1998 

şau Varty, 2002) le-au atribuit eticheta de „dandy” 

ş� i unor doamne ca Mrş. Erlynne din Doamna 

Windermere şi evantaiul ei şau Mrş. Allonby din O 

femeie fără importanţă. Până ş� i racheta remarcabilă 

din başmul omonim pare a fi un dandy, dacă t�inem 

cont de atitudinea ş� i comportamentul ei.

Aş�adar, pentru a putea dişcuta deşpre aceşt 

tip de perşonaje din opera lui Wilde, avem nevoie 

fie de o modificare radicală a ideii de dandy, care şă 

includă ş� i perşonajele de şex feminin, fie de o nouă 

denumire pentru toate aceşte perşonaje. Socotim 

mai potrivită varianta din urmă, din moment ce, 

î�n afară de şpiritualitate (care, deş� i eşte una din 

calităt�ile cele mai importante ale dandy-ului, nu 

eşte neapărat ştrict legată de dandyşm), aceşte 

perşonaje de şex feminin nu afiş�ează ş� i celelalte 

trăşături şpecifice unui dandy. Mrş. Erlynne nu 

rămâne impaşivă, neimpreşionată de cele ce şe 

petrec î�n jurul ei. Să nu uităm de şacrificiul pe 

care eşte dişpuşă şă-l facă pentru a şalva reputat�ia 

fiicei ei. Răceala dandy-ului, deşpre care vorbeau 

atât Barbey d’Aurevilly, cât ş� i Baudelaire, nu eşte 

prezentă î�n cazul ei. Să nu mai vorbim de celelalte 

trăşături eşent�iale ale unui dandy care-i lipşeşc.

De remarcat, î�nşă, că aproape tot�i dandy-i 

wildeeni (cu câteva except�ii – Print�ul Paul, 

Phippş ş� i racheta remarcabilă – care şe poate 

doar autoemot�iona până la lacrimi) şunt „dandy 

cu intermitent�e”, din moment ce nu reuş�eşc şă 

rămână impaşivi la cele din jur. Să ne gândim ş� i 

la peripet�iile prin care trece lordul Goring (şau 

deşpre care aflăm numai) î�n Un soţ ideal – la logodna 

şa din trecut cu Mrş. Cheveley, la şurprinderea şa 
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din momentul dişcut�iei cu Phippş1 ş� i la căşătoria 

dintre el ş� i Mabel Chiltern, care eşte puşă la cale la 

finalul pieşei. De cele mai multe ori, dragoştea eşte 

cea care reuş�eş�te şă-i converteaşcă la un alt ştil 

de viat�ă. lordul Goring nu eşte şingura „victimă” 

î�n aceşt şenş. Printr-o tranşformare şimilară trec 

lordul Darlington (î�n Doamna Windermere şi 

evantaiul ei), Algernon Moncrieff (î�n Ce înseamnă 

să fii Onest), Dorian Gray (î�n Portretul lui Dorian 

Gray). lordul Henry Wotton eşte ş� i el nevoit şă 

renunt�e la dandyşmul hedonişt pe care î�ncercaşe 

şă-l promoveze odinioară după ce deşcoperă 

influent�a nefaştă pe care a avut-o aceşt ştil de viat�ă 

aşupra lui Dorian Gray. 

Cum î�ş� i conştruieş�te î�nşă Wilde aceş�ti 

„eroi”? Cum reuş�eş�te şă-i integreze ş� i şă-i 

individualizeze î�n pieşele şale? la î�nceputul actului 

al treilea din Un soţ ideal, excentricitatea unor 

dandy wildeeni eşte probabil cel mai bine şcoaşă î�n 

evident�ă, dramaturgul irlandez conştruind cu grijă 

î�ntreaga şcenă î�n care-i va introduce pe Phippş 

ş� i pe lordul Goring. Îndicat�iile de la î�nceputul 

actului nu prezintă doar decorul î�n care urmează 

şă şe deşfăş�oare converşat�ia dintre lordul Goring 

ş� i majordomul şău, Phippş, ci ş� i unicitatea celor 

două perşonaje pe care urmează şă le auzim. După 

o şcurtă deşcriere a decorului (biblioteca din caşa 

lordului Goring), ne eşte prezentat Phippş, care 

lucrează la aranjarea unor ziare pe maşa de şcriş. 

Mai apoi, aflăm că Phippş eşte un individ impaşiv 

(„nici Sfinxul nu eşte atât de incomunicabil”), 

numit de entuziaş�ti „Majordomul Îdeal”. El pare a 

fi purtătorul unei măş�ti perfecte („Deşpre viat�a şa 

intelectuală şau emot�ională, iştoria nu cunoaş�te 

nimic”), care-l tranşformă pe Phippş î�ntr-un 

perşonaj mişterioş ş� i excentric, la fel ca ştăpânul 

şău.

lordul Goring î�ş� i face intrarea î�ntr-o t�inută 

de şeară cu o floare la butonieră (şă ne amintim de 

important�a pe care butoniera o ocupă î�n viziunea 

lui Wilde2), î�ntreaga şa t�inută recomandându-l ca 

pe un adevărat dandy (pălărie de mătaşe, pelerină 

Înverneşş, mănuş�i albe, başton louiş Seize). El 

nu eşte doar la curent cu moda actuală (cu viat�a 

modernă). El eşte cel care o conştruieş�te, fiind un 

trendşetter. „Eşte primul filoşof bine î�mbrăcat din 

iştoria gândirii”. Deşpre î�mbrăcămintea lui Phippş 

nu aflăm î�nşă nimic. 

Îată î�nceputul actului al treilea din Un soţ 

ideal3: 

Actul ÎÎÎ 

Biblioteca lordului Goring, o cameră mobilată î�n ştil Adamş. 
Î�n dreapta, o uş�ă care dă î�n hol. Î�n ştânga uş�a fumoarului. 
Uş� ile pliante din şpate şe deşchid î�n şalon. Î�n cămin arde 
focul. Phippş, majordomul, aranjează ziarele de pe birou. 
Diştinct�ia lui Phippş conştă î�n aerul şău total impaşibil. 
Entuziaş�tii l-au numit „majordomul ideal”. Nici şfinxul nu e 
un un adept mai convinş al incomunicabilităt�ii. Eşte o maşcă 
deşăvî�rş� ită, ale cărei maniere şî�nt greu şeşizabile. Î�n privint�a 
viet�ii şale intelectuale şau afective, iştoria nu conşemnează 
nimic. Eşte î�ntruchiparea perfectă a formelor fără fond. Întră 
lordul Goring, î�n toaleta de şeară, cu o floare la butonieră, cu 
mănuş�i albe, t�inî�nd î�n mî�nă jobenul ş� i pelerina, precum ş� i un 
başton î�n ştil ludovic al X-lea4. lordul Goring eşte partizanul 
tuturor micilor amănunte la modă. Se vede bine că e ştrî�nş 
legat de viat�a modernă, că o trăieş�te cu adevărat ş� i, deci, o 
ştăpî�neş�te pe deplin. Eşte primul filozof bine î�mbrăcat din 
iştoria gî�ndirii.

lORD GORÎNG: Mi-ai pregătit o a doua floare pentru 
butonieră, Phippş?
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PHÎPPS: Da, Mylord.  [Preia jobenul, bastonul şi pelerina din 
mîna stăpînului şi-i oferă floarea pe o tăviţă.]

lORD GORÎNG. E un obiect deştul de diştinş, Phippş. Sî�nt 
şingura perşoană de mică important�ă, din londra zilelor 
noaştre, care poartă o floare la butonieră.

PHÎPPS.  Da, Mylord.  Am obşervat ş� i eu.

lord Goring.  [scoţîndu-şi floarea pe care o avea înainte la 
butonieră.]  Vezi tu, Phippş, modă î�nşeamnă ceea ce port�i tu 
î�nşut�i. Numai lucrurile pe care le poartă ceilalt�i pot şă nu fie 
la modă.

PHÎPPS. Da, Mylord.

lORD GORÎNG.  După cum vulgaritate eşte pur ş� i şimplu 
purtarea celorlalt�i.

PHÎPPS.  Da, Mylord.

lORD GORÎNG.  [punîndu-şi floarea cea nouă.]  Iar minciunile 
şî�nt numai adevărurile şpuşe de ceilalt�i.

PHÎPPS. Da, Mylord.

lORD GORÎNG.  Ceilalt�i şî�nt de-a dreptul î�ngrozitori. Singura 
şocietate poşibilă eşte cea pe care t�i-o oferi tu î�nşut�i.

PHÎPPS.  Da, Mylord.

lORD GORÎNG.  A te î�ndrăgi pe tine î�nşut�i conştituie î�nceputul 
unei iubiri de o viat�ă î�ntreagă, Phippş.

PHÎPPS.  Da, Mylord.

lORD GORÎNG.  [privindu-se în oglindă] Tare mă tem că nu 
prea î�mi place floarea aşta, Phippş. Parcă mă î�mbătrî�neş�te 
prea tare. Ce zici Phippş, nu-i aş�a că mă face şă arăt aproape 
î�n floarea vî�rştei?

PHÎPPS. N-am obşervat nici o şchimbare î�n î�nfăt�iş�area 
dumneavoaştră, Mylord.

lORD GORÎNG. Nu, Phippş?

PHÎPPS.  Nu, Mylord.

lORD GORÎNG. Am oarecare î�ndoieli. Pe viitor am şă te rog 
şă-mi pregăteş�ti joi şeara o floare mai frivolă, Phippş.

PHÎPPS. Am şă vorbeşc cu florăreaşa, Mylord. De curî�nd a 
şuferit o pierdere î�n familie, ş� i poate aceaşta eşte cauza lipşei 
de frivolitate de care şe plî�nge Mylord, î�n privint�a aceştei 
flori.

lORD GORÎNG. Se petrece un lucru extraordinar cu claşele 
de joş din Anglia: mereu î�ş� i pierd rudele.

PHÎPPS.  Da, Mylord!  Au un noroc extraordinar î�n privint�a 
aşta.

lORD GORÎNG.  [se întoarce şi se uită la el, dar Phipps rămîne 
impasibil]  Hm! Ceva şcrişori, Phippş?

PHÎPPS. Trei, Mylord.  [Îi oferă scrisorile pe o tăviţă.]

lORD GORÎNG.  [luînd scrisorile]  Trăşura şă fie pregătită 
peşte douăzeci de minute, te rog.

PHÎPPS.  Da, Mylord.  [Se î�ndreaptă şpre uş�ă.]

lORD GORÎNG.  [luînd o scrisoare într-un plic roz]. Hm, 
hm! Phippş, cî�nd a şoşit... ăă... şcrişoarea aşta?

PHÎPPS. A aduş-o cineva, imediat după ce at�i plecat 
dumneavoaştră la club.

lORD GORÎNG. Mult�umeşc.  [Phipps iese.]

la î�nceputul dişcut�iei, Phippş pare a fi un 

perşonaj cât şe poate de plat, răşpunzând laconic, 

cu aceeaş�i replică („Yeş, my lord.”) la afirmat�iile 

lordului Goring. Wilde alătură aici două perşonaje 

cât şe poate de contraştante, majordomul fiind 

deştinatarul perfect pentru nenumăratele butade 

ale lordului. Spre deoşebire î�nşă de alte perşonaje 

din textele lui Wilde, mai mereu impreşionate de 

replicile de aceşt tip ş� i uneori determinate şă ia 

decizii radicale (cel mai adeşea greş� ite5), Phippş 

rămâne impaşiv la cele şpuşe de ştăpânul şău. Î�n 

final chiar, el eşte cel care reuş�eş�te şă-l şurprindă 

pe interlocutorul şău când, pe lângă claşicul „Yeş, 

my lord”, adaugă ş� i „They are extremely fortunate 

in that reşpect”, o completare care reuş�eş�te şă 

răştoarne î�ntreaga şituat�ie, tranşformându-l 

pe Phippş î�n şingurul dandy prezent î�n aceaştă 

şcenă, din moment ce el eşte cel care a reuş�it şă 

impreşioneze fără a fi impreşionat6. „Majordomul 

Îdeal” eşte, aş�adar, un dandy conciş, o nouă şuperbă 

contradict�ie wildeană, din moment ce calitatea de 

majordom ş� i cea de dandy şunt, aparent, cât şe 
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poate de incompatibile7. 

Un perşonaj la fel de laconic, dar la fel de 

şurprinzător ş� i amuzant eşte lady Agatha Carlişle 

din Doamna Windermere şi evantaiul ei. la fel ca 

Phippş, care-i răşpundea ştăpânului şău mai mereu 

cu „Yeş, my lord”, (aparent) naiva lady Agatha î�i 

răşpunde mamei şale aproape î�ntotdeuana cu „Yeş, 

mamma”, chiar ş� i când nu aceşta eşte răşpunşul pe 

mama ei î�l aş�teaptă. Duceşa de Berwick, mama lui 

lady Agatha, şperă ca fiica ei şă şe mărite cu Hopper, 

un tânăr î�nştărit din Auştralia. Duceşa plănuieş�te 

totul dinainte, aşigurându-şe că Hopper va avea 

poşibilatea şă o ceară de şot�ie (î�n timpul unui 

danş şau imediat după aceea) pe fiica ei. Danşul 

î�ncepe ş� i lady Agatha pleacă cu Hopper. la şcurt 

timp după terminarea muzicii, Hopper o aduce pe 

lady Agatha î�napoi la mama şa, care î�ncepe rapid 

şă o deşcoaşă. Ea află că fiica ei a acceptat nu doar 

cererea î�n căşătorie a lui Hopper, ci ş� i propunerea 

aceştuia de a şe muta î�mpreună î�n Auştralia:

HOPPER. [ştî�nga, centru] Vă rog şă mă iertat�i, Altet�ă. Am ieş� it 
pentru o clipă, ş� i pe urmă ne-am antrenat î�n dişcut�ie.

DUCESA.  [centru]  A, probabil deşpre frumoaşa Auştralie, 
nu?

HOPPER.  Da!

DUCESA.  Agatha, şcumpă!  [Î�i face şemn şă şe apropie.]

lADY AGATHA.  Da, mamă!

DUCESA.  [î�n ş�oaptă]  Domnul Hopper t�i-a şpuş că...

lADY AGATHA.  Da, mamă.

DUCESA. Ce răşpunş i-ai dat, fetit�o?

lADY AGATHA.  Da, mamă.

DUCESA.  [plină de afect�iune] Scumpa mea, copilă! 

Totdeauna şpui cuvî�ntul cel mai potrivit. Domnule Hopper! 
Jameş! Agatha mi-a şpuş totul. Ce abili at�i foşt că v-at�i păştrat 
cu atî�ta dibăcie taina.

HOPPER. Va şă zică, Altet�ă, n-avet�i nimic î�mpotrivă ş-o iau pe 
Agatha mea î�n Auştralia?

DUCESA.  [indignată]  Î�n Auştralia? Te rog şă nu mai 
pomeneş�ti de t�ara aia oribilă ş� i vulgară.

HOPPER. Dar ea a şpuş că ar vrea şă vină cu mine.

DUCESA.  [şeveră] Ai şpuş tu aşta, Agatha?

lADY AGATHA.  Da, mamă.

DUCESA.  Agatha, şpui niş�te proştii cî�t tine de mari. Cred 
că cel mai şănătoş ar fi şă locuit�i î�n Groşvenor Square. S� i 
acolo ştau o mult�ime de oameni vulgari, dar cel put�in nu 
t�opăie peşte tot cangurii ăia şcî�rboş�i. Dar o şă vorbim mî�ine 
deşpre toate aştea. Jameş, acum pot�i ş-o conduci pe Agatha. 
Bineî�nt�eleş, ai şă vii mî�ine la noi la maşă. la unu ş� i jumătate, 
î�n loc de două. Sî�nt convinşă că ducele o şă doreaşcă şă-t�i 
şpună vreo două vorbe.

Conştruind aşemenea perşonaje ş� i 

şituat�ii, Wilde reuş�eş�te şă ne prezinte ş� i o altă 

fat�ă a comicului şău. Majordomul-dandy Phippş 

ş� i lady Agatha nu au nevoie de aforişme şau 

de un vocabular prea bogat pentru a-i ş�oca pe 

interlocutorii care, î�n mod aparent, orientaşeră 

dişcut�ia î�n direct�ia dorită, neş�tiind î�nşă ce capcană 

avea şă-i aş�tepte î�n cele din urmă.

Î�n pieşele lui Wilde, dandy-ul eşte, după 

cum am î�ncercat şă demonştrăm mai şuş, o 

prezent�ă eşent�ială. Un maeştru atunci când vine 

vorba de conştruirea dişcurşului perşonajelor 

şale, dramaturgul irlandez reuş�eş�te şă ne 

prezinte o largă paletă de perşonaje excentrice. 

De la diabolicul Print� Paul la exuberantul lord 

Goring; de la mişterioşul majordom Phippş la 

Bunbury-iştul Algernon Moncrieff diştant�ele par 

a fi uriaş�e. Cu tot�ii î�nşă, fie că urmăreşc obiective 
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nobile şau meşchine, poşedă o incredibilă fort�ă 

de atract�ie. Pieşele lui Wilde nu atrag atât prin 

complexitatea act�iunii, cât prin denşitatea ideatică 

pe care dramaturgul reuş�eş�te şă o condenşeze 

î�n dişcurşurile aceştor bărbat�i charişmatici. 

Cuvintele lor au darul de a ne pune uneori pe 

gânduri. Alteori, de a ne aduce zâmbetul pe buze. 

Ce altceva le-am mai putea cere?
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NOTE:

1.Pe care o vom prezenta mai jos.

2.„A really well-made buttonhole is the only link between Art 
and Nature.” (în Oscar Wilde, Phrases and Philosophies for the 

Use of the Young) 

3.Extrasă din Oscar Wilde, Teatru, Bucureşti, Editura pentru 

literatură, 1967 (în traducerea lui Andrei Bantaş).

4.În original, Louis-Seize cane.

5.V. influenţa nefastă a Prinţului Paul asupra Ţarului şi apoi 
asupra nihiliştilor în Vera; or, The Nihilists, cea a Lordului 
Darlington asupra lui Lady Windermere în Doamna Windermere 
şi evantaiul ei, cea a Lordului Henry Wotton asupra lui Dorian 
Gray în The Picture of Dorian Gray etc.

6.Să ne amintim de impasivitatea şi răceala lui George Bryan 
Brummell despre care vorbea Barbey d’Aurevilly în Despre 
dandysm şi despre George Brummell sau de cuvintele lui Charles 
Baudelaire din Dandy-ul: „Caracterul frumuseţii unui dandy 
stă mai ales în aerul acela de răceală, ce vine din nestrămutata 
hotărîre de a nu se lăsa să fie emoţionat; ai zice că e un foc mocnit 
pe care-l bănui şi care ar putea dar nu vrea să strălucească.”

7.V. în acest sens şi distincţia dintre cele trei tipuri de viaţă 
(ocupată, de artist şi elegantă), propusă de Honoré de Balzac în 
Tratat de viaţă elegantă.
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Î n urmă cu câteva luni, reputatul critic 

de teatru George Banu şi-a î�ncheiat 

trilogia albumelor de artă ce abordează faşcinanta 

şi complexa relaţie teatru-arte plaştice cu un nou 

volum, intitulat Nocturne1. După ce teatrologul 

român a şiştematizat tipurile de cortine exiştente 

î�n artele şpectacolului şi î�n cele vizuale (î�n primul 

volum), şi după ce a analizat poşibilele şemnificaţii 

pe care şpatele omului le-a primit de la anumiţi 

pictori ori regizori î�n diverşe perioade iştorice 

(î�n cel de-al doilea volum), acum George Banu î�şi 

î�ndreaptă atenţia î�nşpre conceptul de „noapte”. 

De aşemenea, mai analizează modurile î�n care 

aceşta a foşt î�ntrebuinţat î�n ultimele două şecole 

de cǎtre cei mai emblematici artişti occidentali.

 Criticul a aleş ca punct de plecare î�n ştudiul 

şǎu analiza a două curente eştetice majore ale 

şecolului al XÎX-lea, Romantişmul şi Realişmul, din 

douǎ motive. Primul are legǎturǎ cu conştruirea 

şi delimitarea şpaţiului; mai preciş, pictorii 

premoderni (baroci, manierişti etc.) au legat 

nocturnul de anumite şpaţii interioare (camere, 

chilii ale cǎlugǎrilor, hale etc.) care î�n plan 

pictural reprezintǎ univerşuri î�nchişe, pe când 

realiştii, romanticii, şimboliştii, expreşioniştii şi 

şuprarealiştii de mai târziu au aleş şǎ-şi creeze 

imaginile nocturne î�n naturǎ şau î�n oraş, ambele 

fiind şpaţii exterioare şi deşchişe ce nu pot fi 

controlate aşemenea primelor. Îar al doilea motiv 

ţine de î�nşǎşi natura nopţii. Mai exact, pânǎ la 

romantici, oricât de prezentǎ ar fi foşt noaptea 

la anumiţi pictori precum Caravaggio, El Greco 

şau Georgeş de la Tour (pentru a numi doar 

câţiva), î�ntotdeauna î�n tablourile aceştora „un 

fulger ştrǎpunge inima nopţii” (Banu, 2012: 12), 

adicǎ noaptea exiştǎ, dar ea eşte şuprimatǎ de o 

luminǎ şalvatoare, de provenienţǎ divinǎ. Î�nşă 

aceaştǎ credinţǎ intenşǎ î�n forţele divinitǎţii, 

valabilǎ pentru majoritatea artiştilor premoderni, 

nu mai coreşpunde credinţelor celor moderni 

(şi chiar poştmoderni!). Prin intermediul aceştei 

idei putem î�nţelege mai bine premişele de la care 

porneşte George Banu î�n aceşt ştudiu: nu noaptea 

generalizată a divinului î�l preocupǎ pe aceşta, ci 

noaptea şubiectivă şi perşonalizată a artiştului 

modern î�nşingurat (idee valabilă cel puţin ca 

punct de plecare al acestui Preambul, pentru că pe 

parcurş autorul va oşcila î�ntre cele două atitudini, 

şpiritual – laic, î�n funcţie de artiştii analizaţi). 

 Î�n primele două capitole propriu-zişe, 

intitulate Peisaj nocturn sau sinele lumii, reşpectiv 
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Avataruri şi dereglări nocturne, George Banu 

î�ncepe prin a analiza peişajul artiştic din perioada 

romantică, pe care î�l conşideră deoşebit de 

important, mai aleş î�n privinţa accentului puş de 

către artişti pe mediul nocturn. Chiar dacă motivul 

nopţii î�ncepe treptat şă devină un clişeu (fiind 

foloşit î�n orice context, de către oricine), forţa de 

şugeştie a aceştuia nu dişpare. Din contră, prin 

operele unor creatori remarcabili (precum Caşpar 

David Friederich şau Eugène Delacroix) noaptea 

primeşte noi valenţe, ajungând şă şe perşonalizeze. 

Eşte bine cunoşcută expreşia referitoare la pictorul 

german care î�l caută pe „Dumnezeu î�n treştii” 

(Ibidem: 60). Aici criticul ajunge şă vorbeaşcă 

deşpre panteişmul emblematic al lui Friederich, 

care î�ntr-un anumit fel a ajunş şă fie reprezentativ 

şi pentru alte generaţii de creatori romantici. la el 

natura şe „topeşte” î�n noapte şi devine un î�ntreg, î�n 

care eşte importantă atât realitatea vizibilă, cât şi 

cea pe care o intuim aflându-şe dincolo de ea. Când 

mai pe la şfârşitul şecolului al XÎX-lea î�ncepe şă-şi 

facă apariţia o altă şocietate cu o altă mentalitate, 

cu alte impulşuri, Romantişmul î�ncepe şă-şi piardă 

din intenşitate, şă „oboşeaşcă”. Şi din aceaştă apatie 

apar şimboliştii, pentru care noaptea „implică 

tăcerea abşolută a fiinţei şi şuşpendarea materiei, 

pentru că doar aşa ea poate elibera totalitatea 

pulşiunilor care o animă” (Ibidem: 61). Noaptea 

şimboliştă î�i cere artiştului şă şe deperşonalizeze şi 

şă renunţe la redarea realiştă a exteriorului. Banu 

vorbeşte deşpre mai mulţi pictori şimbolişti, dar 

unul care mi-a atraş atenţia î�n mod şpecial a foşt 

leon Spillaert (pe care teatrologul român î�l vede ca 

fiind „un Friederich al şfârşitului de veac”) (Ibidem: 

62). Deşpre opera şa aflăm că şe află la limita dintre 

concret (prin faptul că şe inşpiră din experienţele 

proprii) şi abştract (prin refuzul realişmului) şi 

că î�n multe din nocturnele şale lipşeşte omul… 

leon Spillaert (1881-1946), Plajă sub clară de lună, marină 
cu lumină, colecţie particulară (http://idata.over-blog.

com/1/01/82/90/tableaux/clair-de-lune.jpg).

Î�n următorul capitol, Nocturne urbane, 

George Banu analizează metamorfozele nopţii 

din oraşe, pe care o regăşim ca motiv plaştic î�n 

mai toată pictura din prima jumătate a şecolului 

XX. Elementul de la care criticul î�şi î�ncepe aceşt 

capitol şi care modifică fundamental î�ntregul 

peişaj artiştic al Occidentului (contribuind decişiv 

şi la apariţia cinematografului) eşte electricitatea 

(Ibidem: 87). După apariţia aceştuia, noaptea 

î�şi pierde liniştea şi mişterul, ea î�ncepând şă 

şemene mai mult cu ziua. Îştoria câştigă î�n faţa 

naturii. Futuriştii şi expreşioniştii şunt printre 

primii care au î�n centrul preocupărilor lor oraşul. 

Totuşi, trebuie precizat faptul că perşpectivele lor 

şunt deştul de diferite: dacă la primii oraşul are o 
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conotaţie pozitivă, fiind locul î�n care orice progreş 

eşte poşibil, la expreşionişti oraşul eşte un loc 

acaparator, care dezumanizează şi care provoacă 

oamenilor ştări intenşe de angoaşă, intenşificate 

cu ajutorul nopţii (un iluştrativ exemplu pentru 

aceaştă şituaţie eşte mitul oraşului Metropolis, 

foloşit de cineaşti expreşionişti, cum ar fi Fritz 

lang, î�n filmul ce poartă acelaşi nume, şau de 

către un pictor precum George Groşz) (Ibidem: 

108). Aştfel, noaptea urbană devine un şpaţiu mai 

neliniştitor şi mai ştreşant decât î�n trecut, iar artiştii 

moderni vor reflecta aceşt lucru î�n creaţiile lor.

George Groşz (1893-1959), Metropolis, 1916-1917, Colecţia 
Thyşşen-Bornemişza, Madrid (http://data2.whicdn.com/

imageş/1412534/large.jpg).

Î�n capitolul al V-lea, adicǎ cel dedicat 

teatrului, lucrurile şunt ceva mai clare. Î�n privinţa 

nopţii teatrale, mai toţi iştoricii ş-au puş de-acord 

aşupra faptului cǎ Richard Wagner eşte primul om 

de teatru care a avut ideea de a ştinge luminile 

î�n şalǎ, inştaurând aştfel un regim al nocturnei 

(Ibidem: 115). Î�n aceşt mod, atenţia şpectatorilor 

şe va focaliza pe tot ce şe î�ntâmplă pe şcenă şi 

aceştia nu vor mai fi diştraşi de ce şe î�ntâmplă 

î�n jurul lor. Dar pe lângă aceaştă motivaţie, şă o 

numim de natură fizică/vizuală, mai exiştă şi o 

altă explicaţie : prin ştingerea luminilor din şală, 

şcena dobândeşte valenţe mitice, poetice de care 

Wagner eşte perfect conştient şi pe care aceşta 

doreşte şă le acutizeze. Şi ,din nou, elementul care 

face poşibilă aceaştă şchimbare eşte electricitatea, 

cu ajutorul căreia regizorii au o varietate mult mai 

mare de opţiuni î�n a-şi crea mizanşcenele (la care 

predeceşorii lor probabil nici măcar nu au vişat). 

Î�n paginile următoare, George Banu 

analizează pe curente eştetice tipurile de nopţi  

pe care le-au creat dramaturgii şau regizorii 

moderni (cu accent pe cei din urmă). Î�ncepe cu 

naturaliştii, deşpre care criticul şpune că aceştia, 

materialişti prin eşenţă, urmăreşc şă creeze 

iluzia ciclului zi-noapte (aşemenea vieţii reale). 

Î�n şchimb, contemporanii lor, şimboliştii, şunt 

atraşi de mirajul nopţii, ei propunând o „noapte 

eternă”. Regizorii lugné-Poe şi „Meyerhold-ul 

primei perioade” şunt cei mai cunoşcuţi şimbolişti. 

la aceştia, „efectele de noapte abundă, […] şe 

î�ntrezăreşc şiluete ce par umbre neşigure, î�n timp 

ce noaptea î�năbuşă cuvintele, produce murmure 

repetitive, pşalmodiază rugi profane” (Ibidem: 

121). Aşa deşcrie George Banu teatrul şimbolişt. 

Puţin mai târziu î�şi face apariţia un german 

„furioş” pe şocietate, Bertolt Brecht, care atacă 

virulent aceşt „mişticişm” î�n teatru, conşiderând 

că publicul nu trebuie hipnotizat de şpectacol, ci 

trebuie şă fie puş pe gânduri de ce vede şi ce aude î�n 

permanenţă. El revendică „filiaţia zilei şi a luminii” 

şi eşte intereşat de tot ce ţine de raţiune. Dar, oricât 
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de mult şi-a dorit, Brecht nu va reuşi şă î�nvingă 

noaptea care va fi aleaşă de mulţi alţi creatori de 

teatru şă umple şpaţiul şcenic. Teatrologul român 

va mai analiza Nopţile lui Vilar. Aceşta a foşt un 

important regizor francez de teatru care, printre 

altele, eşte conşiderat a fi iniţiatorul Feştivalului 

de Teatru de la Avignon. Jean Vilar eşte adeptul 

nopţii coşmice, a nopţii care uneşte actorii cu 

şpectatorii dar şi cu natura… Eşte intereşant de 

comparat antitetic eştetica lui Brecht cu cea a lui 

Vilar; dacă primul alege ziua pentru a şcoate î�n 

evidenţă diferenţele dintre oameni (mai aleş î�n 

privinţa ştatutului şocial), cel de-al doilea alege 

noaptea pentru a elimina diferenţele de orice tip 

dintre aceştia. George Banu mai menţionează şi 

alţi regizori, dar noi ne vom mai î�ndrepta atenţia 

î�nşpre un şingur alt regizor (tot un adept al nopţii 

„cereşti”) mai apropiat de vremurile noaştre, 

polonezul Jerzy Grotowşki. El a foşt un inşomniac 

notoriu şi obişnuia şă meargă noaptea cu trupa şa 

de actori î�n mijlocul pădurii, pentru ca dimineaţa 

cu toţii şă şe regăşeaşcă. De aici şe poate obşerva 

o anumită doză de romantişm şi de primitivişm 

î�n atitudinea lui Grotowşki, pe care o î�ntâlnim 

deştul de rar la oamenii de teatru ai anilor ’70-’80.

Şi î�n ultimul capitol al aceştui faşcinant 

ştudiu, intitulat Noaptea modernă, Banu şe 

reî�ntoarce la pictura modernă. Aici ideea centrală 

a capitolului eşte că univerşul pictorilor nu 

mai depinde de experienţele lor (ca î�n cazul

 

Richard al II-lea de Shakeşpeare, şpectacol regizat de Jean 
Vilar, Avignon, 1947 (http://şhakeşpeare.revueş.org/

docannexe/image/1060/img-9-şmall480.jpg).

pictorilor premoderni), ci de creativitatea lor şi de 

perşonalitatea lor. Criticul de teatru vorbeşte de 

o noapte „perşonală” şi „şemnată” (Ibidem: 143). 

Numai prin aceşt filtru al şubiectivităţii profunde 

poate fi apreciată şi î�nţeleaşă experienţa nopţii. 

Dintre pictorii enunţaţi şi analizaţi î�n cadrul aceştui 

capitol final, ieşe î�n evidenţă numele unui Marc 

Chagall care practică „un naiv fantaştic” (Ibidem: 

144), artiştul având o libertate de creaţie completă 

(şe î�mbină, regnurile, dişpare gravitaţia, culorile şe 

ameştecă etc.). Şi toate aceşte lucruri şunt valabile 

şub „zodia” nopţii. la Chagall mediul nocturn eşte 

cel care favorizează aceşte metamorfoze de başm 

atât de şpecifice lui. Din curentul şuprarealişt 

Banu î�l remarcă pe René Magritte ca fiind pictorul 

care recurge cel mai frecvent la motivul nopţii. 
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Noaptea aceştuia eşte una „mentală” î�ntrucât ea 

eşte conştruită pe baza unor şemne (nu multe la 

număr) care şe repetă tot timpul şi care şe cer a fi 

deşcifrate (aceşta fiind lucrul care i şe reproşează 

cel mai deş de către criticii şăi, manierişmul). Şi, 

nu î�n ultimul rând, „negrul pur” al lui Kazimir 

Malevici. la aceşta, noaptea atinge cel mai ridicat 

grad de abştracţiune (probabil din iştoria artei!), 

Malevici limitându-şe la a deşena un pătrat negru 

pe un fundal alb… Şi atât. Artiştul ruş atinge o 

limită a gândirii şi şimţirii umane prin aceaştă 

concepţie a negrului abşolut, primordial care 

probabil nu va putea fi î�n î�ntrecută nicicând.

Î�n concluzie, nu pot decât şă şpun că 

citirea aceştui minunat album de artă mi-a 

creat o reală plăcere şi recomand atât celor 

paşionaţi de pictură, cât şi celor paşionaţi de 

teatru, şă-l citeaşcă! Şi dacă şunteţi paşionaţi 

şi de pictură şi de teatru, atunci nu aveţi nicio 

şcuză şă nu aruncaţi măcar o privire peşte el…

René Magritte (1898-1967), Simţul nopţii, 1927, Menil 
Foundation, Houşton (http://www.mattesonart.com/Data/

Siteş/1/magritte/The%20Meaning%20of%20Night%20
1927.jpg).

BÎBlÎOGRAFÎE:

Banu, George, Nocturne – pictură şi teatru, 

traducere din limba franceză de Dana Monah, 

Editura Nemira, Bucureşti, 2012.

NOTE:
1.Precedentele volume şunt: Spatele omului (traducere 
din limba franceză de Îleana littera, Editura Nemira, 
Bucureş�ti, 2008) ş� i Cortina sau fisura lumii (traducere din 
limba franceză de Îleana Cantuniari, Editura Humanitaş, 
Bucureş�ti, 2012). 
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Muzeul Naţional al Ungariei a şărbătorit 

centenarul unuia dintre cei mai mari fotografi 

ai şăi cu expoziţia fotografică Robert Capa/

The Gambler (18.09.2013-12.01.2014). Andre 

Friedman, cu pşeudonimul Robert Capa, eşte de 

origine maghiară, un imigrant evreu ce a părăşit 

Germania cu un aparat foto î�n braţe, aceşta 

devenind vectorul identităţii şale. Î�nainte de a 

deveni cunoşcut drept Robert Capa, Andre a foşt 

areştat pentru proteşte antifaşcişte, dar a reuşit şă 

şcape fugind la Pariş. Pşeudonimul a avut referinţe 

î�n lumea cinematografică, şi anume Frank Capra, 

care tocmai câştigaşe Academy Award, şi a foşt 

creat din nevoia unui identităţi puternice care şă 

reprezinte fotografiile vândute agenţiilor de preşă. 

Determinat de crezul antifaşcişt, Robert şi-a î�nrolat 

î�n război conştiinţa nealterată şi glaşul şincer, atât 

de şincer, î�ncât fotografiile şale erau mai aproape 

de adevăr decât de artă. Î�nşă, pentru a fragmenta 

războiul î�n imagini şincere, pur documentare eşte 

nevoie de o minte lucidă, de o adrenalină duşă 

la extrem şi, concomitent, de o detaşare faţă de 

moartea aflată î�n proximitate î�n fiecare clipă şau, 

poate, de o conştientizare adâncă a ei ce duce la 

ignorare. Moartea şa pe câmpul de luptă nu a foşt 

î�ntâmplătoare, ci a foşt rezultatul unui moment 

dozat cu adrenalină, î�n care şetea de cunoaştere şi 

comportamentul şău de tip explorator l-au 

tranşformat î�ntr-un şoldat veritabil, care lupta 

pentru cauza şa. Robert Capa a foşt dintotdeaua 

un jucător care ş-a hrănit din pierderi pentru a 

renaşte, iar aceşt şpirit l-a conduş prin războaie.

Meşeria de fotograf şe poate confunda 

cu meşeria de şcriitor. Î�n timp ce condeiul 

şcriitorului eşte penelul care dă viaţă cuvintelor, 

unealta fotografului eşte camera de fotografiat, iar 

materialul cu care aceşta dă viaţă unei alte realităţi 

eşte lumina. O poezie şau o proză şe compune î�n 

mintea cititorului î�n imagini, iar o fotografie şe 

recompune î�n timpul proceşului de decodare prin 

poveştea pe care a şurprinş-o şau cu î�ntrebările pe 

care le ridică. Poveştea devine camaradul imaginii 

şi viceverşa. Îmaginile lui Robert Capa devin 

poemele morţii.

„Dacă o pictură sau o descriere în proză 

nu poate fi decât o interpretare limitat-selectivă, 

o fotografie poate funcţiona ca o transparenţă 

Claudia Bucşai

Ochiul fotografic, mesagerul războiului

Robert Capa şi John Steinbeck – dişponibilă online 
la http://meste.ro/2013/10/24/vocea-lui-capa/ 

http://meste.ro/2013/10/24/vocea-lui-capa/
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limitat-selectivă” (Sontag, 2014: 14). Aştfel, chiar 

dacă Robert Capa lucra pentru Time, reportajul de 

război şe concentrează pe şurprinderea realităţii î�n 

complexitatea ei şi nu pe prelucrarea î�n avantajul 

vreunei părţi implicate. Aceaştă tranşparenţă 

aduce moartea î�n centrul de intereş al publicului, 

î�nşă moartea î�n direct, prin inştantaneele 

aproape şuprarealişte ce contracarează timpul 

şi şpaţiul, reflectând aşupra tragişmului, a ororii, 

fără copertine şi şubterfugii: „Aparatul foto 

surpinde într-adevăr realitatea, nelimitându-se la 

interpretarea ei, fotografiile interpretează lumea 

în aceeaşi măsură ca o pictură sau un desen. […] 

Munca fotografilor nu constituie o excepţie de la 

negocierea subtilă dintre artă şi adevăr” (Ibidem).

Pentru Robert Capa, o fotografie bună şe 

rezumă la o apropiere cât mai mare de act�iunea 

şurprinşă pentru a oferi privitorului o şinteză 

veridică a evenimentului. O apropiere eşte ca un 

punct privilegiat din care conşemnarea devine 

adevăr. Aceaştă participare ca martor al războiului 

î�i potent�ează ştatutul de colportor pur, a cărui 

participare la război eşte compaşiunea pentru 

victimele rămaşe î�n urmă, deoarece a fotografia 

î�nşeamnă a participa, î�ncurajând şituat�ia, dar 

nealterând-o: „Fotografierea este în primul rând un 

act de non-intervenţie. Parte din ororile surprinse 

de fotojurnalismul de azi, precum imaginile unui 

bonz care întinde mâna spre canistra cu benzină, 

sau cele ale unei grupări de gherilă bengaleză 

în momentul în care înjunghie cu baioneta un 

colaboraţionist cu mâinile legate la spate, provin 

din conştientizarea faptului că, în situaţia în care 

fotograful ar avea de ales între a fotografia şi a 

salva o viaţă, este foarte plauzibil ca el să aleagă 

fotografia. Persoana care intervine nu poate 

consemna, persoana care consemneaza nu 

poate interveni” (Ibidem: 19). Aştfel, intervent�ia 

fotografului şe coagulează pe făgaş�ul interpretării 

privitorilor, al căror şubconş�tient, măcinat de 

curiozitatea războiului, eşte şculptat de imaginile 

care devin şingurul contact cu un eveniment î�n 

care toată conş�tiint�a europeană eşte implicată ş� i 

paşibilă de conşemnare.

Un eveniment unic ş� i de o deoşebită 

important�ă pentru fotografia de reportaj a avut 

loc î�n anul 1947, când, î�mpreună cu Henri Cartier 

Breşşon, David Seymour ş� i George Rodger, Capa a 

puş bazele agent�iei Magnum, un pilon fară de care 

fotografia de aştăzi nu ar fi exiştat ş� i nu ş� i-ar fi 

atinş ştandardele de calitate ş� i eştetică.

John Steinbeck lanşează î�n 1948 Jurnalul 

rusesc, o conşemnare a curşului viet�ii î�n şpat�iul 

Uniunii Sovietice de la î�nceputul Războiului Rece. 

Î�n compania lui Robert Capa, Steinbeck a preluat 

din conş�tiint�a şa fotografică şinceră ş� i a dorit şă 

şurprindă î�ntr-un mod nealterat viat�a banală a 

oamenilor, atitudinile lor fat�ă de lume, şau, altfel 

şpuş, şă î�nregiştreze, aşemeni fotografiei, glaşul 

poporului aflat î�n război. Î�mpreună au î�ntocmit un 

document iştoric, căruia î�i lipşeşc concluziile de 

orice fel, î�n şchimb, şe poate obşerva cum oraş�ele 

Ochiul fotografic, mesagerul războiului
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şovietice rezonează cu cele europene la pacea ce 

domina ştrăzile ş� i caşele lor.

Î�n Războiul Civil din Spania, Capa ş-a 

lăşat pradă compaşiunii ş� i umanităt�ii pentru 

a reda expreşiile oamenilor, şuferint�a lor, iar 

aştfel tranşparent�a terorii ş� i a şpaimei a ajunş 

î�n ochii privitorului european. Oamenii de rând 

erau neputincioş� i, iar şingurele lor mijloace de 

comunicare au rămaş  portretele şau inştantaneele 

foto. Măş�tile au căzut, nici ei nu ş-au mai putut 

recunoaş�te. Î�nşă un şingur chip şau privire poate 

şă deşcrie un război. Picaşşo a redat şuferinţa 

civililor nevinovaţi din Guernica î�n tonuri cenuşii, 

negre şi albe, aşemeni fotografiilor, pentru a obţine 

efectul de haoş şi nelinişte. 

Demnitatea î�l defineşte pe şoldatul 

şurprinş î�n aer de Robert Capa î�n ultima şa 

şuflare. Demnitatea l-a acompaniat şi pe fotograf 

î�n proceşul de dişecare a realităţii î�n timpul 

documentării din Războiul Civil din Spania,  cel 

de-Al Doilea Război Mondial,  Primul Război din 

Îndochina. A foşt deşemnat cel mai bun fotograf 

de război, î�nşă el era î�mpotriva războiului şi a 

conşecinţelor aceştuia.
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„ Toate imaginile cu ş� i deşpre Ceauş�eşcu 

şunt comandate de el ş� i executate de aparatul 

lui de propagandă. Ca atare, şingura perşpectivă 

poşibilă era cea autobiografică. Sigur că e o falşă 

autobiografie ş� i că titlul e ironic”, şpunea Andrei 

Ujică î�ntr-un interviu.1 Filmul eşte, evident, o 

„autobiografie” imaginată, rezultat al unui minut�ioş 

proceş de „recompunere a filmului iştoriei din 

fragmente conşervate de timp”, după cum declara 

regizorul. Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu 

(2010) eşte filmul care î�ncheie trilogia lui Andrei 

Ujică dedicată şfârş� itului comunişmului, trilogie 

din care mai fac parte ş� i filmele Videogramme einer 

Revolution ş� i Out of the present.

Procedeul prin care şe deconştruieş�te 

un montaj exiştent, pentru a şe remonta (şau 

reconştrui) eşte integrat unui tip de cinema care 

operează excluşiv cu imagini de arhivă, ş� i pe care 

Ujică î�l numeş�te „cinema şintactic”. Re-crearea şau 

recompunerea iştoriei eşte, î�n eşent�ă, un joc de 

şintaxă î�n interiorul unei lungi ş� i neşfârş� ite fraze. 

Procedeul eşte, deci, unul ludic per se, dar ş� i prin 

aceea că preşupune, î�n cazul de fat�ă, o demaşcare 

a mecanişmelor puterii printr-un montaj ingenioş, 

care ne pune şub lupă momente-cheie ale dictaturii 

ceauş�işte. 

Structura narativă a filmului eşte una 

ciclică – filmul î�ncepe ş� i şe termină cu judecarea 

şot�ilor Ceauş�eşcu, act�iunea deşfăş�urându-şe ca 

o retrăire î�ntr-un plan şecund, al memoriei, a 

amintirilor lui Nicolae Ceauş�eşcu, î�ncepând cu 

proclamarea sa ca lider al partidului comunist 

(1965) până î�n momentul proceşului (1989). 

Caracterul dişcurşului cinematografic „şintactic” 

– acela de reinterpretare a arhivei, eşte redat î�n 

mod convent�ional la nivelul act�iunii prin aceea că 

Ceauş�eşcu î�nşuş� i î�ş� i parcurge „arhiva amintirilor”. 

Noi, ca şpectatori, avem acceş la o preşupuşă 

„cutiut�ă cu amintiri” a liderului comunişt. 

Prin manevrarea materialelor de arhivă, 

obt�inute de la TVR ş� i de la Arhiva Nat�ională de Filme, 

Andrei Ujică ne face şă ne şimt�im confident�ii lui 

Ceauş�eşcu: î�ngrozit�i ş� i totodată faşcinat�i, î�ncercat�i 

de o empatie vinovată fat�ă de „tiran”, pe care că 

î�l urmărim cu ochi ocrotitori de părinte, fiindu-i 

alături pe drumul cu două şenşuri, al aşcenşiunii 

ş� i declinului. Suntem alături de el î�n momentele 

şemnificative (nu î�ntâmplător aleşe) pe care le 

Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu. Un film de Andrei Ujică
Autobiografia noastră – un film de Nicolae Ceaus�escu
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vedem şau re-vedem, î�ncepând de la ştângăcia 

primei fluturări şuverane din mână, unde pelicula 

rămâne câteva şecunde pe figura unui Ceauş�eşcu 

ştingher, care î�ş� i reglează concentrat unduirea 

mâinii din î�ncheietură, până la şfârş� itul foarte 

explicit al unui cuplu care pare inşpirat din (alte) 

filme: un el ş� i o ea infami, dar atât de unit�i, primind 

moartea î�mpreună. Poveştea lui „Ceaş�că” eşte 

poveştea poporului purtat şpre „zările luminoaşe 

ale comunişmului”, care, odată deşchişe, oferă un 

şpectacol şocial aproape groteşc.

Publicul român a rezonat, î�n marea lui 

majoritate, cu filmul lui Andrei Ujică, pentru că 

aceşta a făcut apel la un fond comun – la memoria 

lui nat�ională, „colectivă.” O autobiografie a lui 

Nicolae Ceauş�eşcu a putut şă fie fict�ionalizată, 

„conştruită prin deconştruire” tocmai datorită 

faptului că face apel la memoria colectivă: „Nu eşte 

şuficientă reconştituirea, bucată cu bucată, a unui 

eveniment din trecut pentru a obt�ine o amintire. 

Trebuie ca aceaştă reconştruct�ie şă şe opereze 

plecând de la date şau not�iuni comune care şe 

găşeşc î�n mintea noaştră ca ş� i a celorlalt�i, deoarece 

ele şe tranşmit neî�ncetat de la ei la noi ş� i inverş, 

lucru poşibil dacă tot�i am făcut ş� i continuăm şă 

facem parte din aceeaş�i şocietate. Numai î�n aceşt 

fel o amintire poate fi recunoşcută ş� i, totodată, 

reconştruită” (Halbwachş, 2007: 61).

Filmul lui Andrei Ujică ş-a bucurat, î�nşă, 

de o foarte bună receptare critică ş� i î�n afara t�ării, 

lucru care dovedeş�te faptul că avem de-a face cu 

un produş artiştic care nu are neapărat nevoie 

şă facă apel la un cadru iştoric pentru a-ş� i atrage 

publicul. Eludarea oricăror precizări de factură 

documentară dovedeş�te faptul că filmul lui Andrei 

Ujică eşte, î�nainte de toate, un film de artă, un 

manifeşt eştetic prin care şe doreş�te concentrarea 

atent�iei şpectatorului aşupra şenşurilor din şpatele 

imaginilor. Îzolarea aceştora de orice şemnificat�ie 

contextuală obligă, î�ntr-o oarecare măşură, 

şpectatorul şă contribuie la re-şemnificarea 

realităt�ii care eşte prezentată. „Din punctul de 

vedere al unui ştrăin [filmul] poate fi autobiografia 

oricărui dictator, iar din punctul de vedere al unui 

român poate fi autobiografia oricărui român care 

a avut de-a face cu epoca reşpectivă”2, punctează 

regizorul. Filmul eşte o narat�iune univerşală a 

cărui perşonaj principal eşte Puterea, care are aici 

glaşul dictatorului. 

Îdeea de la care şe pleacă eşte următoarea: 

„Dictatorul eşte, ca ş� i artiştul, purtătorul şenşului. 

El şe reprezintă ca purtătorul unei viziuni pe care 

trebuie şă o pună î�n practică, aş�a cum artiştul o face 

î�n opera lui. Deoşebirea dintre artişt ş� i dictator 

conştă î�n faptul că dictatorul are la dişpozit�ie o 

î�ntreagă nat�iune ş� i o hartă prin ş� i pe care şă pună 

î�n practică o viziune, ce nu-i apart�ine perşonal, dar 

la care a aderat ş� i la care are impreşia că aduce 

contribut�ii eşent�iale”3. 

Opera de artă a lui Nicolae Ceauş�eşcu eşte, 

aş�adar, chiar dictatura lui ş� i tot ceea ce a preşupuş 

aceaştă dictatură. Din cele 1000 de ore de 

Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu. Un film de Andrei Ujică. Autobiografia noastră – un film de Nicolae Ceaus�escu
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î�nregiştrare (materiale de propagandă ş� i şecvent�e 

din arhiva perşonală) şe izbuteş�te nu numai 

„recompunerea filmului iştoriei”, ci ş� i crearea unui 

perşonaj care reuş�eş�te, dincolo de vălul de ură 

care î�i acoperă figura, şă apară drept faşcinant, 

atât pentru publicul din t�ară, cât ş� i pentru cel din 

afară. Mecanişmele de propagandă ale puterii 

par artificii teatrale pline de şavoare, decupate 

dintr-un şpectacol aproape î�nşpăimântător î�n 

abşurditatea lui. 

Prima şcenă pe care, î�n mod convent�ional, 

Nicolae Ceauş�eşcu (care devine conş�tient de 

iminent�a propriei execut�ii) o revede eşte cea a 

î�nmormântării faştuoaşe a liderului comunişt 

Gheorghe Gheorghiu Dej, prin care şe anunt�ă 

venirea lui imediată la putere. Scena î�nmormântării 

eşte î�ncărcată de o şimboliştică prin care, pentru 

ochiul inştruit, mecanişmul comunişt al puterii şe 

face vizibil – „Nimic nu e mai caracteriştic pentru 

miş�cările totalitarişte î�n general, ş� i pentru faima 

de care şe bucură liderii lor î�n particular, decât 

uimitoarea repeziciune cu care ei şunt uitat�i ş� i 

şurprinzătoarea uş�urint�ă cu care pot fi î�nlocuit�i” 

(Arendt, 2007: 403).

După modelul „Regele a murit, trăiaşcă 

regele!”, Ceauş�eşcu eşte deşemnat Secretar general 

al Partidului Comunişt Român, pentru ca mai 

apoi, î�n 1967, şă devină ş�eful de ştat al Republicii 

Populare România. Câteva momente-cheie ale 

dictaturii ceauş�işte urmează şă fie redate î�ntr-o 

halucinantă narat�iune î�n imagini. 

Montajul ingenioş al filmului face ca 

perşoana din şpatele perşonalităt�ii şă iaşă la 

iveală – frapantă eşte aici naturalet�ea lui Nicolae 

Ceauş�eşcu. Aş�a cum remarcă ş� i regizorul, lui 

Ceauş�eşcu nu i-a lipşit autenticitatea: „Ceauş�eşcu 

eşte la fel de mult el î�nşuş� i î�n imaginile aş�a-zicând 

private, ca ş� i î�n imaginile oficiale. El ş-a identificat 

atât de mult cu ceea ce numim noi maşca lui 

publică, î�ncât, î�n cea mai mare parte – aceaşta a 

conştitut una dintre şurprizele mele –, el eşte aş�a 

cum l-am cunoşcut. Ceauş�eşcu nu era duplicitar. 

Î�nşă şocietatea aşupra căreia domnea el era, aş�a 

cum bine ş�tim, profund duplicitară”4. 

„Tovarăş�ul” Ceauş�eşcu apare, î�n filmul 

lui Andrei Ujică, mai degrabă ca victimă a 

propriei şale fict�iuni – fict�iune al cărei declin eşte 

reconştruit pe parcurşul filmului. Îmaginea de final 

a dictatorului î�nduioş�ează şpectatorul, care are 

acum şenzat�ia apropierii de Ceauş�eşcu – empatie 

normală, declanş�ată de vizionarea momentelor 

lui vulnerabile. Conflictul şe declanş�ează acum î�n 

mintea şpectatorului, î�n care şe ciocneşc deopotrivă 

antipatia ş� i şimpatia vinovată fat�ă de dictator. Cred 

că Andrei Ujică reuş�eş�te, prin şenzat�iile de final pe 

care le oferă filmul, şă redea condit�ia actuală a lui 

Ceauş�eşcu ca „fantomă” î�n memoria şocietăt�ii – 

apreciat ş� i dişpret�uit, totodată, cu argumente de 

ambele părt�i. Filmul eşte î�ncă o dovadă că, pentru 

români, proceşul lui Nicolae Ceauş�eşcu î�ncă nu ş-a 

î�ncheiat.

Cred că ar trebui şă î�i mult�umim lui Andrei Ujică 

Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu. Un film de Andrei Ujică. Autobiografia noastră – un film de Nicolae Ceaus�escu
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pentru filmul lui, prin care facem î�ncă un paş şpre 

„exorcizarea” de comunişm. Autobiografia lui 

Nicolae Ceauş�eşcu eşte o recompunere terapeu-

tică a „filmului iştoriei”, căci „pentru a î�mbrăt�iş�a 

viitorul, trebuie şă uităm trecutul î�ntr-un geşt 

de inaugurare, de î�ncepere, de reî�ncepere, ca î�n 

ritualurile de init�iere” (Ricoeur apud Marc Augé, 

2001: 610).
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Nicoleta Papp

 
Acţionismul vienez ş-a afirmat î�ncepând 

cu anii ‘60, termenul fiind foloşit pentru a 

şe referi la act�iunile ş�ocante pe care le deşfăş�urau 

patru artiş�ti din Viena: Otto Muehl, Hermann Nitşch, 

Günter Bruş ş� i Rudolf Schwarzkogler. Ecourile 

acţionismului vienez au apărut î�n mai mare măşură 

î�n America. Împlicarea artiştului î�n propria şa 

artă a foşt prima premişă a happeningului ş� i artei 

fluxus, precurşoare ale direct�iei de performance 

art (Grigoreşcu, 2005: 5). 

Elementul principal al act�iunilor era 

reprezentat de corp, atât de cel uman, cât ş� i de 

cel al animalelor, care ajungeau şă fie şacrificate 

î�n şcopul unor demonştrat�ii metaforice. Cei patru 

membri ai acţionismului vienez au dezvoltat teme 

ale pşihanalizei legate de violent�ă ş� i teoretizate 

de Freud. Ei tranşformau violent�a î�n ritualuri 

ale lumii moderne prin şubştant�e ş� i materiale 

coreşpunzătoare. Se dezvolta, aştfel, î�ntr-un 

mod ş�ocant, latura diştructivă a pşihicului uman. 

Act�iunile erau î�n general imortalizate prin aparate 

de filmat şau de fotografiat.

Otto Muehl şcria referitor la act�iunile lor: 

„M-am purtat ca un criminal cu plăcile de metal, 

cu şcândurile, cu toate obiectele, care ar putea fi 

foloşite de civilizat�ia noaştră. Am izbit cu putere 

toate aceşte obiecte până le-am tranşformat î�n 

«artă a deş�eurilor». Uneltele noaştre nu mai erau 

penşulele pictorului, ci pickhamerul ş� i şecurea, 

dar nici aceştea nu ne şunt de-ajunş. Avem, aştfel 

poşibilitatea de a ne exprima î�ntr-un mod cât mai 

direct ş� i mai intenş agreşivitatea. Î�n ceea ce mă 

priveş�te, lucrez deopotrivă cu femei ş� i bărbat�i: î�i 

î�ngrop literalmente pe tot�i î�n produşe de conşum” 

(apud Ibidem). 

Hermann Nitşch a foşt unul dintre cei mai 

controverşat�i artiş�ti ai perioadei, pentru că şe 

foloşea de carnea, şângele ş� i inteştinele animalelor 

şacrificate. Artiştul utiliza arta ca inştrument 

prin intermediul căruia aducea critici la adreşa 

şocietăt�ii, atent�ionându-o, totodată, î�n perioada 

poştbelică. Aceşt tip de critică prin utilizarea 

animalelor ca exponent�i l-a făcut ş� i Franciş Bacon 

anterior, dar î�ntr-un mod mai put�in ş�ocant (putem 

t�ine aici cont ş� i de faptul că aceşta nu era atât de 

apropiat de şpat�iul german – şau ruşeşc). Act�iunile 

şale, cum e, şpre exemplu, celebra Orgien Mysteries 

Theater, provocau „o react�ie conşiderată de Nitşch 

a fi «expreşia unei atract�ii intelectuale»” (Ibidem). 

Hermann Nitşch ş-a năşcut la 29 auguşt 1938 

ş� i a creat peşte 100 de pieşe cu aşpect teatral, 

una dintre reprezentat�ii fiind î�n Burgtheater din 

Viena. Î�n 1998 a avut loc acţiunea cu numărul 100, 

numită 6-Day Play (după durata şa), la Schloşş 

Prinzendorf, î�n caştelul şău din Auştria. Modul 

şău de manifeştare a foşt conşiderat o blaşfemie, 

dar act�iunile şale au foşt, totodată, receptate şi 

ca ritualuri exiştenţiale care evidenţează violenţa 
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lumii moderne prin totalitatea mijloacelor de 

informare î�n perioada de după război. Hermann 

Nitşch a foşt de mai multe ori areştat, verificat 

şi chiar condamnat la î�nchişoare, fiind acuzat de 

blaşfemie, violenţă şi pornografie. Î�n 1966 a foşt 

condamnat la jumătate de an cu şuşpendare cu 

ment�iunea de a nu mai realiza nicio acţiune î�n 

acel timp, î�n caz contrar, fiind condamnat la un an 

de î�nchişoare. După aceaştă hotărâre, artiştul a 

preferat şă şe refugieze î�n Germania, la München. 

Artiştul utilizează energia aparţinând 

corpului î�n aş�a fel î�ncât şă o poată foloşi î�ntr-

un şpaţiu rezervat artei prin diverşe metode. 

Agreşivitatea răbufnită dinlăuntrul pşihicului 

merge până la diştrugere propriu-zişă. Prin 

mutilare şe ajunge la ştadiul î�n care corpul poate 

exişta doar ca obiect artiştic. Organele de animale 

şunt aşezate pe corpuri dezgolite ale oamenilor, ca 

şi cum corpul, ca obiect, ar fi cel care a foşt deşpicat 

aşa cum crapi o şcândură. Omul a foşt tratat ca un 

animal, ca un organişm viu fără raţiune, incapabil 

şă şe opună şi şă aibă o opinie perşonală î�n timpul 

celor două războaie mondiale (deci nu cu mult 

î�nainte ca acţionişmul vienez şă şe impună ca 

mişcare artiştică şi nu numai). Am văzut omul 

ca animal, vânat şi vânător î�n acelaşi timp, de-a 

lungul iştoriei. 

 Corpul unui om nu reprezintă nimic mai 

mult decât o face trupul unui animal, î�ncât „pare 

î�ntotdeauna deştinat şă devină un obiect” (Jeudy, 

1998: 15). De multe ori, î�n acţiunile lui Hermann 

Nitşch, pare că avem de-a face cu şimple cadavre 

care nu mai pot şpune nimic, ci pot exişta doar ca 

şimple imagini, aşa cum au rămaş imortalizate. 

Aştfel, putem vedea cadavrul prezentând „deştinul 

corpului ca obiect” (Ibidem: 22). 

Îluzia şe conştruieşte prin diverşe 

mecanişme, diverşificate de-a lungul 

reprezentaţiilor aşa-ziş teatrale, aştfel î�ncât 

„imaginile corpului coreşpund imaginarului, 

reprezentările corpului, mai elaborate, î�n ceea ce 

priveşte şenşul şi finalitatea lor, aparţin domeniului 

şimbolicului” (Ibidem: 18). 

 Avem de-a face cu o revoltă î�mpotriva lumii 

contemporane, î�n care importanţa unei dimenşiuni 

aparţinând şacrului a î�nceput şă fie diminuată 

î�ncepând cu romantişmul şi duşă la extrem î�n 

modernitate, mai aleş după 1914. Extirparea 

dramelor şe face tocmai prin prezentarea lor î�ntr-un 

mod violent, fără perdea, prin eliberarea violenţei 

prin şexualitate şi şadişm. Acea „plăcere eştetică” 

deşpre care vorbeşte Freud ni şe prezintă nouă, 

care şuntem şpectatori la durerea altora şi putem 

şimţi liber poşibilitatea de eliberare a angoaşelor 

şi pşihozelor. Referindu-şe la opera dramatică, 

Freud afirma faptul că „şe obţine plăcere din 

travaliul intelectului, care î�n alte condiţii blochează 

aceşte şurşe. Î�n primul rând, trebuie deşigur şă 

amintim descătuşarea propriilor noaştre afecte; 

plăcerea care-i coreşpunde provine, pe de o parte, 

din uşurarea şufleteaşcă datorată unei maşive 

deşcărcări, iar pe de altă parte, din şimultana 
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excitare şexuală care, putem afirma, î�nşoţeşte, 

ca produş şecundar, orice activitate afectivă şi 

care oferă omului acel şentiment, foarte dorit, de 

augmentare a tenşiunii pşihice” (Freud, 1980: 289). 

Suferinţa eşte, î�n primul rând, fizică, dar modul î�n 

care aceaşta acţionează î�n urma conştientizării 

violenţei o tranşformă î�ntr-o şuferinţă axată pe 

ambele planuri. Ne putem î�ntoarce la teatrul antic 

roman pentru a ştabili o conexiune î�n timp prin 

ment�ionarea faptului că romanii foloşeau oameni 

pe poşt de caşcadori şacrificabili, iar aici trupurile 

mutilate aparţin unor animale, ceea ce ne confirmă 

faptul că „un animal poate fi făcut şă şufere, dar 

niciodată nu şe şpune, î�n şenşul ziş propriu, că eşte 

vorba, î�n cazul şău, de un şubiect lezat, de victima 

unei crime, a unui omor, a unui viol şau a unui 

furt” (Benjamin, Derrida, 2004: 45). Spectatorii 

şau chiar artiştul au nevoie de veridicitate pentru 

a crede, „căci şângele e şimbolul şimplei vieţi” 

(Ibidem: 21). După dramele provocate de război, 

părea că nimic nu mai poate şoca lumea î�n materie 

de corpuri mutilate. 

 Revolta î�mpotriva dramelor produşe î�n 

război, î�mpotriva maşacrelor exiştente de-a lungul 

iştoriei trebuia şă aibă la bază exiştenţa umană 

expuşă cu toată fragilitatea ei, pşihicul uman 

expuş cu toate angoaşele, carenţele, nevrozele, 

izbucnirile şale. Pentru cei î�ntorşi din război, 

deveniţi purtători ai unor traume de natură pşihică 

şau, alteori, fizică, aceşt tip de reprezentări poate 

părea o joacă de copii, şau poate avea doar rolul de 

a rememora anumite peişaje din urma unor bătălii. 

Pentru şpectator exiştă două tendinţe pşihice, una 

conştientă şi alta refulată: „Pentru a fi de acord cu 

o aştfel de pieşă, şpectatorul ar trebui şă fie şi el 

nevrotic. Căci doar aceştuia i-ar produce plăcere 

dezvăluirea şi recunoaşterea, î�ntr-o anumită 

măşură conştientă, a tendinţei refulate” (Ibidem: 

292). Ceilalt�i şpectatori şe opun aceştui tip de 

manifeştări, şimţind doar repulşie. 

Hermann Nitşch conşideră că inştinctele 

umane au foşt reprimate de convenţii şi norme 

şociale. „Ritualurile” şale de ucidere şi mutilare a 

animalelor erau văzute de el ca acte de purificare. 

Ele pot fi, totodată, „terapii” pentru artişt şau 

pentru şpectator. Artiştul şe implică direct î�n 

eliberarea ştărilor acumulate prin violenţă, fiind 

un reprezentant al şpectatorului, care participă şi 

aceşta la un proceş de eliberare bazat pe faptul că 

„î�n ultimul război critica violenţei militare a devenit 

punctual de plecare pentru o critică pătimaşă a 

violenţei î�n general” (Benjamin, Derrida, 2004: 

12).

Î�n realizarea şi imortalizarea aceştor 

performance-uri sau happeninguri vedem, pe 

de o parte, diştrugerea valorilor şi convenţiilor 

care guvernează şocietatea, dar deşcoperim şi o 

latură şimbolică de natură pşihanalitică. Totodată, 

meşajul tranşmiş şocietăt�ii î�n anii ’60 ai şecolului 

trecut poate fi perceput ca actual, puternic ş� i de 

impact î�n vremea şa. Conşider î�nşă că atent�ionarea 

ş� i critica aduşe şocietăt�ii nu trebuie uitate, ci 
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păştrate î�n memorie ca permanentă actualitate. 

Scurt-metraj on-line din 1970: http://www.ubu.

com/film/nitşch_action.html

Hermann Nitşch î�n America: http://www.

şcribemedia.org/2008/05/22/hermann-nitşch-

in-america/ 
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Din „cioburile” memoriei reconştituim 

momentele câtorva colocvii ştudent�eş�ti ale anului 

univerşitar 2013-2014, mai preciş, ale celor deşfăş�urate 

de Facultatea de litere din Bucureş�ti, î�ntâlniri deştul de 

aş�teptate de ştudent�ii noş�tri, având î�n vedere calitatea 

mult aclamată a î�nvăt�ământului din capitală. 

Cu prilejul manifeştărilor dedicate şărbătoririi 

a 150 de ani de la î�nfiint�area Univerşităt�ii din Bucureş�ti, 

Centrul Student�eşc de Cercetare ş� i Comunicare 

(CSCC) al Facultăt�ii de litere a organizat prima edit�ie 

a Colocviului Student�eşc BucharEst STudent BEST 

Letters Colloquia (28-29 martie 2014). Având î�n 

vedere ş� i şpecificul şpecializărilor din cadrul facultăt�ii 

bucureş�tene, concurşul a cuprinş patru şect�iuni: „Studii 

literare”, „Studii de lingviştică”, „Studii culturale”, 

„S� tiint�e ale comunicării”. Amploarea evenimentului 

ş-a răşfrânt ş� i î�n numărul mare de participant�i – 

aproximativ 90 de ştudent�i din opt centre univerşitare 

(Univerşitatea din Bucureş�ti, Univerşitatea „Babeş�-

Bolyai” din Cluj-Napoca, Univerşitatea de Veşt din 

Timiş�oara, Univerşitatea „Alexandru Îoan Cuza” din Îaş� i, 

Univerşitatea „lucian Blaga” din Sibiu, Univerşitatea 

„S� tefan cel Mare” din Suceava, Univerşitatea din 

Craiova, Univerşitatea „Dunărea de Joş” din Galat�i). 

lucrările fiecărei şect�iuni au foşt grupate tematic 

ori cronologic, î�n funct�ie de şubiectul aleş, o mişiune 

grea pentru organizatorii care nu au dorit şă impună o 

anumită direct�ie a lucrărilor, ceea ce a făcut dificilă ş� i

 şelectarea aceştora pentru premii. 

Aştfel, participant�ii au avut ocazia şă î�ş� i 

valorifice punctele tari ale propriilor cercetări. 

Facultatea noaştră a foşt reprezentată la aceşt colocviu 

de Alexandra Ungureanu (maşterandă î�n anul Î la 

Tendinţe actuale în studiul limbii române) la şect�iunea 

„Studii de lingviştică”, ea prezentând meticuloaşa 

lucrare Mijloace de achitare a contravalorii unei cărţi 

în epoca veche, deduse din însemnări de pe manuscrise 

şi cărţi din Moldova, coordonată de lect. univ. dr. Adina 

Chirilă; lidia S� tefăneşcu, (ştudentă î�n anul al ÎÎÎ-lea la 

Studii culturale) la şect�iunea „Studii culturale” (nicio 

şurpriză î�n alegerea categoriei, deci!) cu lucrarea 

Kirvaiul – „atunci” şi „acum”, coordonată de aşişt. univ. 

dr. Nicoleta Muş�at; reşpectiv, şubşemnata, la şect�iunea 

„Studii literare”, cu lucrarea Marionete în civitas diaboli, 

coordonată de conf. univ. dr. Pompiliu Crăciuneşcu. 

Î�nşot�ite am foşt de grija ş� i şpiritul critic al doamnei lect. 

Colocviile student� es�ti bucures�tene 
desfăs�urate i�n anul 2014
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univ. dr. Valy Ceia, căreia î�i mult�umim pentru faptul că 

ş-a aşigurat de nivelul glicemiei noaştre ş� i ne-a furnizat 

dozele de cofeină neceşare şupraviet�uirii.

 Moderatorii şect�iunilor au î�ncercat şă ia î�n 

conşiderare fiecare comunicare î�n parte ş� i şă le acorde 

atent�ie egală tuturor lucrărilor î�n cadrul dişcut�iilor. 

Am conşiderat, totuş� i, că put�ine au foşt comunicările 

cu o teză: ş-au făcut anumite apropieri rişcante î�ntre 

literatura europeană ş� i cea română, ş-a recurş deşeori 

la analize, î�nşă a părut, uneori, că lipşeş�te şcopul. S� i, 

poate şuntem mai de modă veche, dar e mai greu şă 

digerăm „poştmodernişme” ş� i „hipşterişme” ş�tiint�ifice 

deşpre Coca-Cola şau gadgeturi, chiar dacă ele fac parte 

dintr-un „popular culture” actual. Dar şă fim oneş�ti: 

fiecare şect�iune a avut obiectul ei, iar originalitatea 

şe demonştrează ş� i printr-o cercetare riguroaşă a 

unei teme aparent banale, impuşă, poate, ş� i de cele 

mai „şănătoaşe” norme de tehnoredactare de la toate 

colocviile la care timiş�orenii au participat până acum. 

 Seriozitatea a foşt dovedită ş� i de tranşparent�a 

cu care juriul a motivat public fiecare dintre premiile 

acordate, incluşiv acele premii şpeciale. Marele Premiu 

al colocviului a foşt acordat anul aceşta la şect�iunea 

„Studii literare” ş� i a foşt aduş cu trenul Bucureş�ti-

Timiş�oara, după două zile pline î�n care organizatorii 

ne-au î�ncântat cu atmoşfera prietenoaşă, cu atitudinea 

lipşită de arogant�a „capitaliştă”. Nu putem decât şă 

le mult�umim (poate ne citit�i! ) î�ncă o dată pentru 

căldură ş� i pentru deşchidere (pentru informat�iile de 

culişe legate de organizarea unei aştfel de manifeştări), 

aş�teptând cea de a doua edit�ie.

 După un entuziaşm primăvăratic, reî�ntoarcerea 

la literele bucureş�tene a foşt mult aş�teptată, dar, din 

păcate, put�in şupraevaluată. Î�n vară, jucăriile au devenit 

literare de-a dreptul, căci ludicul a foşt tema celei de 

a cincea edit�ii a colocviului organizat de ştudent�ii 

masteratului de Studii Literare Româneşti, deşfăş�urat 

î�n perioada 19-20 iunie 2014. Deş�i şubiectul anunt�at 

a foşt „ludicul î�n literatură ş� i critică”, iar cea de a doua 

componentă a ştârnit curiozitatea, ea a foşt acoperită 

deştul de şlab de cei cât�iva ştudent�i de la Univerşitatea 

din Bucureş�ti, Univerşitatea „Tranşilvania” din Braş�ov, 

Univerşitatea „Alexandru Îoan Cuza” din Îaş� i ş� i 

Univerşitatea de Veşt din Timiş�oara. 

Timiş�orenii care au participat la aceaştă 

„eşcapadă literară” au foşt Violeta Oşiceanu (maşteratul 

de Literatura română în context european, anul al ÎÎ-lea) 

cu lucrarea Jocuri Diavoleşti, Victor Funar (Literatura 

română în context european, anul al ÎÎ-lea) cu lucrarea 

Jocul scrisorilor pierdute (probabil cea mai clară 

prezentare „ever” a colegului noştru), reşpectiv Bogdan 

Balit�a (maşteratul de Literatură română şi cultură, anul 

Î), care a colaborat cu şubşemnata la lucrarea Cioburi 

şi mărgele. Comunicările au foşt grupate din punct de 

vedere cronologic, iar lipşa unor recompenşe î�n premii 

a tranşformat colocviul, uneori, î�ntr-o competit�ie a 

orgoliilor. Juxtapunerea comunicărilor ştudent�ilor cu 

cele ale cadrelor univerşitare a prelungit dişcut�iile, iar 

aici amintim de dr. Îrina Dincă de la Timiş�oara, care 

a şuşt�inut comunicarea Mircea Cărtărescu – jocurile 
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fractalice ale scriiturii. 

Nu am foşt, şpunem noi, prea demonici î�n 

comentarii, am pierdut, poate, firul unei prezentări, 

nu ne-am rănit î�n cioburi ş� i nu am aruncat cu mărgele 

î�n colegii noş�tri. Totuş�i, nu am putut şă nu remarcăm 

faptul că ş-a puş prea mult accent „şociologico-politic”, 

că ş-au realizat prea multe ştatiştici... convingerea 

noaştră eşte că nu pot�i şcrie î�n afara eşteticii, că orice 

fel de şcriitură, fie ea ş� i proaştă, eşte tot o pozit�ionare 

fat�ă de frumos. Da, eticul reprezintă o variantă, după 

cum ş-a şpuş, î�nşă poate noi, timiş�orenii, şuntem mai 

eştetici (şic!)...

Colocviul a cuprinş ş� i lanşări de carte (cu tot 

felul de şăget�i trimişe de unii, altora, datorită unor 

evenimente ce t�in de bucătăria internă a facultăt�ii 

bucureş�tene, ceea ce pentru „muşafiri” a î�nşemnat „felu’ 

paiş�pe”... Ceartă, ceartă, dar ş-o ş�tim ş� i noi! Cauza... zic – 

nu tot�i şuntem „aş� i” î�ntr-ale conflictelor univerşitare), 

dar ş� i lanşarea reviştei IN-FI-NI-TE-ZI-MAL (reşpectând 

pronunt�ia oratorului!), a cărei denumire ne-a răşunat 

î�n cap până a doua zi ş� i ne-a rămaş in-fi-ni-te-zi-mal 

aştăzi î�n memorie... Sfârş� itul de ştagiune al Cafenelei 

critice a adunat diverşe perşonaje î�n Club A: pe„domnu’ 

poet”, pe unii cu paharul, pe alt�ii cu pipa celebră... nu a 

lui Magritte... Unii şe î�neacă î�n apele lui Heraclit, şau î�n 

diverşe alte fluide... deh, e uş�or şă fiint�ezi, mai greu e şă 

exiş�ti...

Roxana Rogobete
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„ W Î-TÎ 2014” – aproape un nume de 

cod, greu de deşcifrat la o primă aruncătură de ochi 

– eşte denumirea unui colocviu interuniverşitar la 

care au participat ştudent�i ai Facultăt�ii de litere, 

Îştorie ş� i Teologie din cadrul Univerşităt�ii de Veşt, 

alături de ştudent�i ai Univerşităt�ii din Viena, prin 

intermediul Înştitutului de Romaniştică afiliat 

aceşteia. Cele două oraş�e participante ş-au bucurat, 

pe rând, de „rezultatele” proiectului, aştfel că, î�n 

perioada 8-10 mai 2014, ştudent�ii vienezi au avut 

prilejul şă-ş� i prezinte lucrările î�n fat�a noaştră, iar, 

mai apoi, noi, timiş�orenii, am ajunş la Viena cu 

acelaş� i şcop î�n perioada 15-17 mai.

Din punct de vedere tematic, colocviul ş-a 

centrat pe ideea alterităt�ii, anunt�ând ca şubiect 

„Celălalt. Îdentitate culturală nat�ională ş� i/şau eu-

ropeană î�n şecolul al XXÎ-lea”. Partea cea mai in-

tereşantă ş� i, probabil, cea mai productivă, a foşt 

aceea că fiecare dintre noi a tratat şu-

biecte diferite, ajungând ca, î�n final, şă 

acoperim o arie deştul de vaştă: de la 

cafeneaua vieneză la deşchiderea piet�ei 

muncii pentru cetăt�enii români, de la 

Sărmanul Dionis şau Herta Müller la şi-

tuat�ia minorităt�ilor din România, până 

la o privire comparativă aşupra legişla-

t�iei ce vizează proştitut�ia î�n România ş� i 

Auştria şau la perşpective aşupra şatului î�n litera-

tura română. Vorbeşc aici deşpre ştudent�ii vienezi, 

care ne-au şurprinş î�n mod plăcut î�n repetate rân-

duri. O dată prin paleta largă de şubiecte pe care 

le-au abordat ş� i prin faptul că au dovedit nu numai 

intereş fat�ă de fat�ete cultural-iştorice, şociale şau 

literare ale României, ci ş� i cunoş�tint�e temeinice 

ş� i, a doua oară, prin româna impecabilă pe care o 

vorbeşc. Situat�ia init�ială ş-a arătat impreşionan-

tă – exiştă tineri care şunt nu numai intereşat�i, ci 

chiar faşcinat�i de limba ş� i cultura noaştră ş� i care, 

indiferent că au un background care include sau nu 

apartenent�a î�n vreun fel la România, ne-au arătat 

cum e şă priveş�ti din exterior ceea ce noi trăim î�n 

prezent. 

Î�n ceea ce ne priveş�te pe noi, gradul de 

diverşitate ş-a păştrat, î�n mare măşură, aştfel î�ncât 

lucrările noaştre ş-au centrat pe teme literare 

Colocviul interuniversitar „WÎ-TÎ 2014” 
la Timis�oara s� i Viena

Teodora Udrescu
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ş� i iştorice. Ne-am bucurat ş� i de prezent�a a două 

ştudente ale Facultăt�ii de Îştorie, Alina lulariu 

ş� i Roxana Vî�lceanu, care au prezentat lucrările 

Banatul şi celelalte culturi, reşpectiv Români 

şi maghiari în Transilvania regimului dualist. 

Student�ii Facultăt�ii de litere ş-au prezentat 

după cum urmează: Teodora Dancău, cu lucrarea 

Timişoara – cartografii literare din perioada 

interbelică; Bogdan Balit�a, Timişoara central-

europeană, de la o „renaştere” italiană la un 

„biedermeier” theresian; Victor Funar, Memorie şi 

traumă în textele româneşti despre Gulag; Nicoleta 

Papp, Persistenţa exteriorităţii în comunităţile 

şvabilor din Banat; Roxana Rogobete, Sprachreise, 

ars combinatoria între geografii personale ş� i 

Teodora Udreşcu, Ipostaze ale alterităţii în Jacob se 

hotărăşte să iubească, de Cătălin Dorian Florescu. 

lipşa unui cadru competitiv a conduş şpre o 

atmoşferă mult mai degajată, mai relaxată, î�n care 

intereşul tuturor ş-a concentrat şpre a „fura” cât 

mai mult din ce ş�tiu ceilalt�i. Dorint�a de-a î�mpărtăş� i 

era direct proport�ională ş� i, î�n conşecint�ă, ne-am 

aflat adeşea î�n poştura î�n care cele 20 de minute 

nu au foşt de ajunş. Diferent�e culturale nu ş-au 

şimt�it î�n şenş negativ, ci, mai degrabă, au creat un 

context intercultural, şpunem noi, fructuoş.

Mult�umim pentru î�ncă o experient�ă 

frumoaşă ş� i anunt�ăm că, pentru cei care vor şă ne 

citeaşcă, lucrările rezultate, coordonate de lect. 

univ. dr. Florin Opreşcu ş� i lect. univ. dr. Dumitru 

Tucan, vor fi publicate î�n curând î�ntr-o antologie 

a colocviului.

Teodora Udrescu
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Victor Funar

 Cea de-a unşprezecea edit�ie a Colocviului 

Nat�ional Univerşitar de literatură Română 

Contemporană, organizat de Univerşitatea 

,,Tranşilvania” din Braş�ov, ş-a deşfăş�urat î�n aceşt 

an î�n zilele de 8 ş� i 9 mai. Spre deoşebire de edit�ia 

precedentă, la care ştudent�ii fuşeşeră î�ncurajat�i 

şă vină cu lucrări î�n care şă dişcute operele a doi 

şcriitori dişident�i (Dorin Tudoran ş� i Dumitru 

T�epeneag), î�n 2014 invitat�i la univerşitatea 

braş�oveană au foşt doi teoreticieni ş� i iştorici 

literari, Paul Cornea ş� i Mircea Martin (şau, ca şă 

fiu mai exact ş� i şă citez de pe programul primit la 

colocviu, „Paul Cornea – iştoric literar ş� i teoretician 

al literaturii” ş� i „Mircea Martin – teoretician, critic 

ş� i iştoric literar”).

 Univerşitatea de Veşt a foşt reprezentată 

la aceaştă manifeştare de doi ştudent�i (câte unul 

la fiecare şect�iune), Adela Stancu (cu lucrarea 

Interpretarea iraţionalului prin raţional) ş� i Victor 

Funar (cu lucrarea Introducerile lui Mircea Martin 

în opera lui B. Fundoianu/Benjamin Fondane), dar 

ş� i de un profeşor coordonator, drd. Ana Puş�caş�u (cu 

lucrarea Mircea Martin şi cenaclul Universitas). S� i 

acum, câteva impreşii...

 Ajungem la Braş�ov ş� i... iată că trenul a î�n-

târziat doar douăzeci de minute. Minunat! Mă gân-

deşc că dacă voi ajunge şă iau o cupă ar trebui şă 

i-o dau mecanicului pentru arta cu care a mane

vrat trenul de-a lungul ş� inelor. Ne urcăm î�ntr-un 

taxi ş� i călătorim către căminele unde urmează şă 

fim cazat�i. Căminul î�n care au foşt cazate fetele nu 

eşte prea aproape de al meu. Colegul meu de ca-

meră, un băiat şimpatic ş� i citit, a venit de la Bacău 

tot pentru colocviu. Dişcut cu el deşpre literatură 

ş� i nu numai ş� i, mai apoi, mai lucrăm put�in la pre-

zentările de mâine.

 8 mai. Azi ne şuşt�inem lucrările. Emot�ii 

mari până la prezentarea propriei lucrări, ca de 

obicei. Deşpre ce a foşt vorba î�n celelalte lucrări 

de la şect�iunea dedicată lui Mircea Martin? Î�mi 

eşte deştul de greu şă şpun. Studentul are prea 

mari emot�ii pentru a şe concentra la prezentările 

care o preced pe a şa ş� i, după ce prezentarea şa a 

Colocviul Nat� ional Universitar 

de literatură Română Contemporană de la Bras�ov
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trecut, ajunge şă fie prea relaxat pentru a-ş� i mai 

putea focaliza atent�ia pe cele şpuşe de ceilalt�i 

participant�i. Totuş�i, şă facem un efort... Opera lui 

Mircea Martin a foşt mai adeşea lăudată decât 

comentată de mult�i dintre ştudent�i, deş� i au 

exiştat ş� i î�n ziua următoare cât�iva (foarte put�ini... 

ce-i drept) profeşori care le-au călcat pe urme 

ştudent�ilor amatori de dişcurşuri encomiaştice.

 9 mai. Prezentările coordonatorilor ş� i o dată 

numai bună pentru premierea ştudent�ilor. Emot�ii 

multe, cupe put�ine... Cam aş�a ar putea fi rezumată 

ceremonia de deceranare a premiilor CNUlRC 

2014 pentru trioul timiş�orean. Victor Funar... 

ment�iune. Adela Stancu... ment�iune şpecială. Ana 

Puş�caş�u... la şect�iunea dedicată profeşorilor nu 

ş-au acordat premii. 

 10 mai. Azi trebuie şă ne î�ntoarcem la 

Timiş�oara, dar până atunci mai avem ceva timp. 

S� i, ca de obicei, după ce trec toate prezentările ş� i 

au ş� i ştudent�ii timp şă mai viziteze put�in oraş�ul, î�n 

cazul noştru unul deştul de vizitabil, î�ncepe ploaia. 

Totuş�i, ne plimbăm put�in prin centru ş� i apucăm 

şă vedem ş� i Bişerica Neagră. Ne urcăm î�n trenul 

Bucureş�ti – Timiş�oara (via Conop, comuna Adelei) 

ş� i pornim şpre caşă.

 Cu ce am rămaş după aceşt colocviu? 

O ment�iune, un teanc de cărt�i, un nou prieten 

pe Facebook (colegul de cameră), niş�te meşe 

copioaşe pe holurile univerşităt�ii, niş�te cunoş�tint�e 

intereşante, câteva plimbări (cam minunate) prin 

Braş�ov, câteva idei, câteva impreşii, câteva dişcut�ii 

plăcute cu ceilalt�i participant�i (dar mai aleş cu 

colegele din Timiş�oara), dar ş� i cu alte lucruri de o 

valoare ineştimabilă.

 Cu toate că premiile nu au venit, cu tot�ii am 

foşt (aproape) mult�umit�i de ceea ce am realizat 

la aceaştă edit�ie. Dar vor veni ş� i edit�iile viitoare... 

Tomorrow we will run faster, stretch out our arms 

farther ş� i vom atinge ş� i cupele. 

Victor Funar
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 Din „cititul” caledarului nu tranşpare 

doar o conştatare a „trecerii”, ci el şe î�ncarcă de 

şubiectivitatea „cititorului”, aştfel că, referindu-ne 

la „timpul academic”, luna mai şe anunt�ă a fi cea mai 

prolifică, plină de activităt�i dedicate ştudent�ilor 

deşchiş� i la dialog cultural, doritori de angrenarea 

î�n polemici conştructive. 

 Florar devine şinonim cu luna colocviilor, 

exprimare pertinentă dacă luăm î�n conşiderare 

paleta variată de colocvii nat�ionale ş� i locale pe 

care ne-o pun la dişpozit�ie univerşităt�ile din t�ară 

– Colocviul Nat�ional Univerşitar de literatură 

Română Contemporană, organizat de Univerşitatea 

,,Tranşilvania” din Braş�ov eşte urmat de Colocviul 

Nat�ional Student�eşc „Mihai Emineşcu”, organizat 

de Univerşitatea „Alexandru Îoan Cuza” din Îaş� i. 

Încheiem activitatea academică poposind la Timişoara 

unde, cu fiecare an, tradit�ia colocviilor capătă, prin 

avântul ş� i entuziaşmul ştudent�eşc, o formă tot mai 

î�nchegată, mai unitară.

 Am participat, î�ntr-o formă şau alta, 

la fiecare dintre colocviile amintite mai şuş. 

„Împreşiile”, deşi încărcate de subiectivism, ar 

fi î�ntr-o oarecare concordant�ă cu realitatea 

obşervată. Aleg şă mă opreşc î�nşă cu gândul (ş� i cu 

conşemnatul) la colocviul de la Îaş� i. 

 Călătoria lungă ş� i „energiza(n)tă” cu maş�ina 

ne-a aruncat pe noi, pe cât�iva în plina eferveşcent�ă 

academică de la Îaş� i, î�n dimineat�a zilei de joi, 

22 mai 2014. Aşiştăm cumint�i (şi obosiţi) la 

ceremonia de deşchidere a colocviului, ceremonie 

care marca cea de a Xl-a edit�ie a Colocviului, cu 

emot�ii creşcânde (unii dintre noi), î�ntrucât după-

maşa era rezervată primei şeşiuni de comunicări. 

(Numărul mare de participant�i de la unele şecţiuni 

obligă organizatorii la un intereşant exercit�iu de 

imaginat�ie). Ne concentrăm energia rămaşă fie 

pentru a prezenta lucrarea, fie pentru a ne şuşt�ine 

colegii, fie pentru a „şpiona” concurent�a. 

 Ziua de vineri, 23 mai, a doua zi dedicată 

colocviului, reşpectă î�n mare parte tiparul zilei 

precedente – şect�iunile şe deşfăş�oară şimultan, 

iar gândul ne eşte la colegii care î�ş� i prezintă acum 

lucrările. Colocviul şe î�ncheie î�n aceeaş�i notă feştivă 

cu care î�ş� i anunt�a deşfăş�urarea, după-amiaza zilei 

de vineri fiind rezervată răşplătirii ştudent�ilor 

merituoş�i. 

 Echipa timiş�oreană, coordonată de domnul 

conf. dr. Pompiliu Crăciuneşcu ş� i de dr. Îrina Dincă, 

a foşt la î�nălt�ime, î�ntorcându-şe acaşă cu premii 

la aproape toate şect�iunile. Sect�iunea Exegeze a 

foşt reprezentată de Aurora Dan (Visul unei umbre 

şi umbra unui vis, premiul Î) ş� i luiza Bârz (Cu 

pânzele-atârnate: niveluri de existenţă şi fatum). 

Sect�iunea Critica criticii/ Studii culturale a avut tot 

două reprezentante – Roxana Rogobete (Minusul 

grotesc?, ment�iune) ş� i Snejana Ung (Topografia 

labirintului insular, ment�iune). Bogdan Balit�a 

Colocviul Nat� ional Student� esc „Mihai Eminescu”
Adela Stancu



Actual

l i teracum 66

ş-a-ncercat î�n ale ştilişticii ş� i poeticii, participând 

la şect�iunea Stilistică şi poetică: Lexicografie 

poetică cu lucrarea Numărul – o categorie estetică 

(ment�iune). Eu (Adela Stancu) am rămaş fidelă 

şect�iunii Publicistică. Însemnări. Corespondenţă ş� i 

m-am î�nfăt�iş�at comişiei cu lucrarea Interioritatea 

punctului.

 Bilant�ul (cam târziu făcut ş� i cu o atitudine 

detaş�ată de aştă dată) mă obligă şă conşemnez 

două tipuri de atitudini obşervabile la ştudent�ii 

participant�i – pe de o parte, mirare ş� i bucurie, iar 

pe de altă parte, rezervă ş� i şcepticişm. Cum o fi, 

cum n-o fi, eu, una, (m-)am î�nvăt�at! la cele î�nşuş� ite 

mai rămâne şă reflectez...

Adela Stancu
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Ambit�ia ş� i curiozitatea de a căuta comori 

î�n literatura română au determinat un grup de 

ştudent�i, cu mic, cu mare, de la anul Î licent�ă la anul 

ÎÎ maşterat, şă-ş� i î�ndrepte corabia hermeneutică 

şpre opera eşeiştului ş� i poetului B. Fundoianu/ 

Benjamin Fondane. Conşider că eşte faşcinant 

şă faci parte dintr-un aşemenea echipaj de tineri 

voioş� i, pregătit�i şă şondeze diferitele culturi cărora 

le-a apart�inut B. Fundoianu. 

Cultura evreiaşcă, româneaşcă ş� i cea 

franceză a lui Fundoianu/ Fondane au foşt puşe î�n 

valoare din plin la Colocviul Studenţesc Fundoianu/ 

Fondane 70, organizat de Centrul Student�eşc 

de Cercetare literacum din cadrul Facultăt�ii de 

litere, Îştorie ş� i Teologie a Univerşităt�ii de Veşt 

din Timiş�oara, anul aceşta, î�n data de 31 mai 2014. 

lucrările ştudent�ilor ş� i maşteranzilor, coordonate 

de domnul conf. dr. Pompiliu Crăciuneşcu ş� i de 

dr. Îrina Dincă, au î�ncercat şă deşcifreze, î�ntr-o 

manieră elegantă ş� i documentată, complexitatea 

operei autorului aleş. Colocviul ş-a deşfăş�urat 

î�n două epişoade, fiecare fiind moderat de către 

o ştudentă ş� i o maşterandă care au dinamizat ş� i 

dezbaterile ce au urmat fiecărui calup de prezentări. 

O privire şintetică aşupra colocviului ne-a oferit-o, 

î�n intervent�ia şa din timpul dişcut�iilor, invitatul 

şpecial al aceştei edit�ii, domnul profeşor Îoşif Cheie-

Pantea. Î�ntre cele două şecvent�e ale colocviului ş-a 

lanşat ş� i primul volum al Colocviului Literacum, 

ce cuprinde lucrările ştudent�ilor timiş�oreni de la 

primele două edit�ii ale manifeştărilor ş�tiint�ifice 

organizate de CSCl, Barbu – Blaga 50 ş� i Caragiale 

100.

Participant�ii ş-au axat, î�n cea mai mare parte, 

pe latura poetică a operei lui Fundoianu/ Fondane. 

Aştfel, douăzeci ş� i trei de ştudent�i au puş la cale 

o î�ntâlnire culturală î�ntre Fundoianu/ Fondane ş� i 

Arghezi, Cărtăreşcu, Rimbaud, Baudelaire ori Walt 

Withman. Deş�i omniprezenţa morţii din Privelişti 

ne-a urmărit la un moment dat, totuş� i, drumul 

parcurs pe Titanic a foşt liniş�tit. Călătoriile livreşti 

ale autorului au primit ş� i o notă de feminitate î�n 

timpul colocviului, chiar dacă eştetica urâtului 

revenea î�n atent�ia ştudent�ilor. Unul dintre 

Colocviul student� esc fundoianu/ fondane 70 
Ioneta Almăjanu
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dişcurşurile prezentate la colocviu evident�iază 

modul î�n care Fundoianu reinterpretează unele 

epişoade biblice, dându-le culoare, ştil, elegant�ă ş� i 

fort�ă. 

Nici dimenşiunea teoretică nu a foşt 

neglijată, aştfel că perşpectiva comparatiştă, prin 

raportarea la ideile lui Eugen lovineşcu, George 

Călineşcu ori Felix Aderca, amintit�i î�n unele lucrări, 

aduce un şpor de şenş operei lui Fundoianu/ 

Fondane. Nu şe mai pune, aici, problema unei 

definit�ii a poeziei, ci, pe urmele lui George 

Călineşcu, ne-am î�ntreabat, mai degrabă,  „cum 

eşte poezia ?”. Un procedeu ştiliştic la care ş-a oprit 

î�nşuş� i autorul eşte metafora: ca replică la afirmat�ia 

lui Aderca, „ideile nu şe plimb goale”, Fundoianu 

pune î�n dişcut�ie ponderea rat�ionamentului ş� i 

a metaforei î�ntr-o operă artiştică. Problemele 

referitoare la critică, (anti)eştetică, ş� i poetică 

au foşt aduşe î�n dişcut�ie la colocviul dedicat lui 

Fundoianu/ Fondane.  Nici dimenşiunea polemică 

nu a lipşit, faptul că Fundoianu a avut curajul şă 

afirme ca literatura română a devenit o colonie 

a literaturii  franceze a ştârnit react�ia lui Eugen 

lovineşcu ş� i a altor critici.

Ca orice tânăr dişpuş şă şchimbe lumea cu 

propriile inovat�ii, Fondane eşte cucerit de filoşofia 

lui lev S� eştov, conşiderând că omul trebuie şă şe 

dişciplineze, aştfel î�ncât şă aibă tăria de a accepta 

ş� i chiar a conştrui o idee, o teorie şau o filoşofie.  

Apoi, cum lev S� eştov a  propuş o anti-filoşofie, ş� i 

B. Fundoianu a propuş o anti-eştetică, aplicând 

poeziei concepte exiştent�ialişte. După contactul cu 

filozoful ruş, Fundoianu/ Fondane şe reinventează 

ca poet ş� i pune problema relat�iei poezie-filoşofie, 

deş� i aceaştă î�nt�elegere a filoşofiei nu e introduşă, 

propriu-ziş, î�n poezia lui Fondane. Totuş�i, termenii 

î�n care şe pune problema relat�iei poezie-filozofie, 

ca o eternizare a clipei ş� i nu a conceptelor şau 

imaginilor, exprimă exact ceea ce urmăreş�te poetul.

B. Fundoianu/ Benjamin Fondane eşte unul 

dintre autorii care î�ncă nu au foşt î�n î�ntregime 

deşcoperit�i ş� i şuficient valorificat�i. Opera şa eşte o 

provocare reală, î�mpletind eşeiştica, dramaturgia, 

critica literară, eştetica, şcrierile cu o adevărată 

î�ncărcătură filoşofică ş� i, mai aleş, poezia. 

Colocviul a avut un curş lin ş� i organizat, 

î�n funct�ie de temele prezentate de către ştudent�i. 

Aştfel, ideile au avut o logică ş� i ş-au armonizat 

perfect î�ntre ele. Î�n genere, colocviile reuş�ite şunt 

cele î�n care auditoriul î�nt�elege şcopul dezbaterii, 

î�ş� i î�nşuş�eş�te cele î�nvăt�ate ş� i, mai aleş, î�mpărtăş�eş�te 

mai departe.

Ioneta Almăjanu
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Deşfăş�urată î�n perioada 30 octombrie 

– 1 noiembrie 2014 la Sibiu, Edit�ia a ÎÎ-a (XVÎ) a 

Colocviului Înternat�ional Student�eşc de la Sibiu 

a reunit ş� i î�n aceşt an ştudent�i ş� i profeşori de 

la importante univerşităt�i din t�ară ş� i de peşte 

hotare. Î�n aceşte trei zile, şeşiunile de prezentare a 

lucrărilor ş� i lecturile publice de poezie ş-au î�mpletit 

cu plimbările prin frumoşul oraş�  tranşilvănean, 

iar temperaturile uş�or şcăzute de toamnă târzie 

au foşt î�ncă un motiv care ne-a făcut atât pe noi, 

ştudent�ii, cât ş� i pe profeşorii participant�i, şă 

petrecem mai mult timp î�mpreună. Echipele venite 

de la Îaş� i, Braş�ov, Craiova, Bucureş�ti, Cluj-Napoca, 

Timiş�oara ş� i, nu î�n ultimul rând, cea din Sibiu au 

dat dovadă nu numai de implicare totală, dar ş� i de 

o impreşionantă aprofundare a temei aleşe pentru 

aceaştă edit�ie, de o foarte bună cunoaş�tere a 

operei autorilor abordat�i, aceşt lucru obşervându-

şe pe parcurşul prezentării fiecărei lucrări. 

Dezbaterile ce au urmat şeşiunii de prezentări au 

foşt conştructive, î�ntrebările fiind menite şă ofere 

o mai bună perşpectivă aşupra lucrărilor fiecărui 

participant. Î�n aceşt an, la şect�iunea Lucian Blaga 

în traducerea studenţilor au fost trimise traduceri 

î�n limbile franceză, engleză, germană, italiană, dar 

ş� i greacă ş� i hindi, î�ncă un exemplu al deşchiderii 

colocviului către o arie mai largă, acceptându-şe 

lucrări nu numai din România şau Europa.

De la Univerşitatea de Veşt din Timiş�oara 

am avut reprezentant�i la cinci din cele ş�apte 

şect�iuni ale colocviului, incluşiv la şect�iunea 

şpecială Mircea Ivănescu. Dr. Îrina Dincă ne-a 

î�nşot�it la colocviu ş� i, î�mpreună cu domnul conf. 

univ. dr. Pompiliu Crăciuneşcu, ne-a ajutat pe 

fiecare dintre noi şă deşcoperim aşpecte incitante 

ale temei aleşe ş� i şă ne deşcoperim prin lucrările 

noaştre. la şect�iunea Hermeneutica textului literar 

am foşt reprezentat�i de Snejana Ung (licent�ă, anul 

ÎÎ) cu lucrarea intitulată Moarte şi/ sau absolut?, 

care a aduş echipei timiş�orene premiul al ÎÎÎ-lea. 

la şect�iunea Stilistică şi poetică ne-a reprezentat 

Îaşmina Bot (licent�ă, anul ÎÎÎ), cu lucrarea Poetica 

zborului, care a aduş echipei noaştre un premiu ÎÎ; 

la şect�iunea Filosofia şi estetica lui Lucian Blaga a 

participat Îşabela Îvan (licent�ă, anul ÎÎÎ) cu lucrarea 

Elemente de filosofia artei la Blaga şi Vianu, pentru 

care a primit ment�iune, iar la Secţiunea Specială 

Mircea Ivănescu a participat Alexandru Bodog 

(licent�ă, anul Î) cu lucrarea Biografism şi alteritate. 

Eu am participat la şect�iunea Receptarea critică 

a operei lui Lucian Blaga, cu lucrarea Ipostaze ale 

receptării în contemporaneitatea poetului, pentru 

care am obt�inut Ment�iune.

Î�n ziua a doua, după şuşt�inerea eşeurilor 

ş� i şeşiunea de dezbateri pentru fiecare şect�iune, 

au avut loc feştivitatea de premiere ş� i o ş�edint�ă 

Colocviul Înternat� ional Student� esc „lucian 
Blaga” de la Sibiu
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extraordinară a Cenaclului „Zona nouă”, unde doi 

dintre ştudent�ii din t�ară participant�i la colocviu ş� i-

au prezentat creat�iile literare (î�n verşuri) pentru 

care au primit un feedback pozitiv, dar ş� i critici 

conştructive. Î�n ultima zi a Colocviului a avut loc o 

excurşie î�n oraş�ul Săliş�te, unde am vizitat bişerica 

ş� i Muzeul Parohial, apoi am foşt invitat�i la Primăria 

oraş�ului, unde ş-a lanşat Caietul „Lucian Blaga” 

(vol. XV), iar cât�iva dintre membrii cenaclului 

amintit mai şuş au avut o lectură publică de poezie.

Chiar dacă am participat pentru prima dată 

la un colocviu de o aşemenea anvergură, pot şpune 

că emot�iile ş-au dişipat pe parcurş ş� i atmoşfera, ce 

părea neliniş�tită init�ial, ş-a deştinş î�ntr-o ambiant�ă 

plăcută ş� i antrenantă şpre finalul zilelor dedicate 

deşfăş�urării colocviului! Starea de neşigurant�ă ce 

mă cuprinşeşe î�n timpul pregătirii pentru colocviu 

a lucrării ş� i a prezentării a rămaş î�ntr-un trecut 

î�ndepărtat, momentele de teamă mi le aminteşc 

rar, cu un şurâş. Echipa noaştră va rămâne, pentru 
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C
unoşcut mai degrabă ca prozator, 

pe care critica de şpecialitate î�l ment�ionează 

pentru ameştecul de neorealişm ş� i fantaştic, Îtalo 

Calvino dezvăluie î�n operele şale ş� i intereşul 

pentru proceşul şcriiturii, pentru nivelul inter- ş� i 

metatextual al literaturii (şpre exemplu, î�n Dacă 

într-o noapte de iarnă un călător şau î�n Cavalerul 

inexistent). Scrierile şale, centrate pe ş�tiint�ă, pe 

exercit�iul ludic, arată, pe de o parte, faşcinat�ia 

pentru complexitatea lumii, iar, pe de altă parte, 

preferint�a pentru geometrie ş� i ordine, pe care, de 

altfel, o î�mpărtăş�eş�te cu ceilalt�i membri ai grupului 

Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle), care 

vor recurge, ş� i ei, la algoritmii ş� i combinatorica 

şpecifică. Î�n operele marcate de aceşte 

elemente (î�n şpecial Cosmicomicării, 

Oraşele invizibile), intereşantă eşte 

construirea unor lumi als ob, căci relat�ia 

prozei lui fict�ionale cu realitatea va fi 

exploatată ş� i mai târziu, Calvino î�ncercând 

şă teoretizeze „relat�ia dintre şcriitor ş� i 

şocietate, ştatuşul autorului vizavi de 

textul fict�ional, natura limbajului ş� i a 

dişcurşului literar, rolul cititorului î�n 

producerea şenşului” (vezi Cannon, 1981: 

11)1. Cele peşte 200 de ştudii, articole ş� i 

eşeuri de teorie ş� i critică vor fi adunate 

î�n câteva volume precum The Uses of 

Literature sau Six Memos for the Next 

Millenium (1988), care î�l au ca traducător 

pe Patrick Creagh.

 Deş�i t�eşătura volumelor lui Calvino 

Îtalo Calvino s� i dimensiunile literaturii
 „Totul tinde la un moment dat şă şe ştrângă î�n jurul meu, până 

ş� i aceaştă pagină î�n care poveştea mea caută şă găşeaşcă un şfârş� it care 

şă-i î�ngăduie şă nu şe î�ncheie.”

 (Calvino, 1970: 221)
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pare a re-ştructura univerşul î�n mod deconcertant, 

şcrierile pot fi citite cel mai bine avându-l drept 

ghid chiar pe Calvino. Aştfel, dacă proza italianului 

cont�ine o poetică implicită, volumul Six Memos for 

the Next Millenium reprezintă o poetică explicită, 

î�n care şunt denudate principiile directoare ale 

operelor. Scriş la finalul viet�ii, poate ca o juştificare 

pentru propriul demerş al şcriiturii, Lezioni 

americane: sei proposti per il prossimo millennio 

poate fi un bun preambul teoretic. Învitat, î�n 1984, 

la Univerşitarea Harvard pentru a t�ine celebrele 

Charleş Eliot Norton lectureş (init�iate î�n 1926, la 

care au foşt chemat�i ş� i T.S. Eliot, Îgor Stravinşky, 

Jorge luiş Borgeş, Northrop Frye, Octavio Paz 

etc.), Calvino î�ncepe şă lucreze la aceşte memos 

î�n ianuarie-februarie 1985, anunt�ând un plan 

pentru opt curşuri (dintre care ultimul trebuia 

şă şe intituleze Sul cominciare e sul finire – On 

the beginning and the ending [of novels]), pe 

care le-a reduş, mai apoi, la ş�aşe, iar până î�n 

şeptembrie finalizează doar cinci dintre ştudii: 

Lightness (Leggerezza), Quickness (Rapidità), 

Exactitude (Esattezza), Visibility (Visibilità), 

Multiplicity (Molteplicità). Cea de a ş�aşea prelegere 

(Consistency) urma şă fie pregătită î�n Statele 

Unite ale Americii, î�nşă Calvino a murit î�nainte 

de călătorie. Sot�ia şa, Eşther Calvino, a ştrânş 

materialul găşit pe biroul şcriitorului, predându-l 

apoi editorului. 

Prelegerile lui Calvino trebuiau şă aducă 

î�n dişcut�ie trăşăturile literaturii pe care autorul le 

conşidera eşent�iale pentru ca o operă literară şă î�ş� i 

găşeaşcă locul î�n canon. Aceşte caracteriştici şunt 

cele care merită şă tranşgreşeze „mileniul”, şunt 

valorile pe care timpul trebuie şă le poarte cu şine, 

indiferent de contextul iştoric ş� i de curentul literar-

artiştic. Fiecare eşeu are drept titlu una dintre 

aceşte trăşături: lightness, quickness, exactitude, 

visibility, multiplicity. 

Ce eşte intereşant la aceşte şcrieri eşte 

caracterul enantiomorfic al dimenşiunilor, care 

funct�ionează contrapunctic, căci, de fiecare dată 

când eşte aduşă una î�n dişcut�ie, Calvino şe foloşeş�te 

de dihotomii pentru a le evident�ia. Valorile nu şe 

exclud una pe cealaltă, ci şunt complementare. Î�n 

aceşt fel, Calvino ajunge şă obşerve că opera care 

î�ntruchipează cel mai bine o trăşătură eşte cea 

care şurprinde, î�n acelaş� i timp, ş� i opuşul ei. Aceşte 

coordonate generale ale literaturii (î�n care polul ş� i 

antipolul şe cont�in unul pe celălalt) şunt inştituite 

pentru a î�ncerca, poate, o taxonomie la literaturii. 

Aş�adar, avem de a face cu o dublă pozit�ie a aceştui 

ştudiu: normativă ş� i deşcriptivă. 

Pe lângă exemplele pe care le dă şcriitorul 

(eşte cunoşcută apetent�a lui pentru claşici: 

„Una della caratteriştiche şalienti delle Lezioni 

americane e la varietà e ricchezza dei riferimenti 

letterari, italiani e ştranieri, con una robuşta 

preşenta di claşşici” [Barenghi, 2008: 115]), 

potrivite pentru o analiză devin chiar operele lui 

Calvino: î�n fond, miza ştudiului poate fi a ştudia 

fict�iunea lui Calvino prin lentilele aceştor valori ori 
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dimenşiuni pe care el î�nşuş� i le teoretizează. 

Î�n ceea ce priveş�te lightness, aş�a cum 

declară î�n Memos, „Î have tried to remove weight, 

şometimeş from people, şometimeş from heavenly 

bodieş, şometimeş from citieş; above all Î have 

tried to remove weight from the ştructure of 

ştorieş and from language” (Calvino, 1996: 3). 

Proceşul şe obşervă atât î�n Cavalerul inexistent 

– „Pentru că eu nu exişt, şire. [...] / – S� i cum e cu 

putint�ă şă-t�i faci şerviciul dacă nu exiş�ti? / – Cu 

puterea voint�ei – zişe Agilulfo – ş� i cu credint�ă î�n 

şfânta noaştră cauză!” (Îdem, 2007: 10) –, cât ş� i 

î�n Oraşele invizibile. Raportul dintre real ş� i ireal, 

dintre concret ş� i imaterial eşte urmărit aici pentru 

a şugera o nouă perşpectivă aşupra exiştentului: 

„Whenever humanity şeemş condemned to 

heavineşş, Î think Î şhould fly like Perşeuş into a 

different şpace. Î don’t mean eşcaping into dreamş 

or into the irrational. Î mean that Î have to change 

my approach, look at the world from a different 

perşpective, with a different logic and with freşh 

methodş of cognition and verification. [...] But if 

literature iş not enough to aşşure me that Î am not 

juşt chaşing dreamş, Î look to şcience to nourişh 

my vişionş in which all heavineşş dişappearş” 

(Îdem, 1996: 7). Aş�adar, aceaştă trăşătură vine din 

şcriitura perşonală, e un fel de a privi lumea bazat 

pe filozofie ş� i ş� tiint�ă: „The poetry of the invişible, of 

infinite unexpected poşşibilitieş—even the poetry 

of nothingneşş—işşueş from a poet who had no 

doubtş whatever about the phyşical reality of the 

world” (Ibidem: 9). Exemplele pe care Calvino le 

alege şunt Cavalcanti ş� i Dante: î�n timp ce primul 

ia orice greutate de pe umerii limbajului, opera lui 

devenind imponderabilă, cel de al doilea î�ncearcă 

şă dea greutate, denşitate limbajului, concretet�e 

lucrurilor, corpului ş� i şenzat�iilor. S� i î�n aceşt caz, 

polii şunt interşchimbabili: „everything can be 

tranşformed into şomething elşe, and knowledge 

of the world meanş dişşolving the şolidity of the 

world” (Ibidem).

Expunerea caracterului convent�ional al 

limbajului eşte unul dintre obiectivele ştudiului, 

care aminteş�te de un univerş enciclopedic 

inştaurat ş� i î�n Cosmicomicării: „î�ntreaga materie a 

univerşului era concentrată î�ntr-un şingur punct. – 

Bineî�nt�eleş că ştăteam cu tot�ii acolo, – zişe bătrânul 

Qfwfq. Unde şă ştăm î�n altă parte? Că putea exişta 

şpat�iu, nimeni nu bănuia? [...] Fiecare punct al 

fiecăruia dinter noi coincidea cu fiecare punct al 

fiecăruia dintre ceilalt�i î�ntr-un punct unic care era 

acela î�n care ştăteam cu tot�ii” (Îdem, 1970: 43). Ca 

î�n aleph-ului borgeşian, ori aş�a cum eşte văzut ş� i 

de Gadda, avem de a face cu un univerş comprimat, 

punctiform, dar tocmai aceaştă şimplitate î�i aduce 

potent�ialul de polivalent�ă, prin poşibilitatea de a 

forma diverşe figuri geometrice ş� i de a-ş� i şchimba 

coordonatele. Fantaşticul lui Calvino nu preşupune 

eşcapişm, ci reprezintă o alegorie ş� i o ironie la 

adreşa lipşei de şubştant�ă a realităt�ii.

Rapiditatea cu care şe deşfăş�oară univerşul 

prin fat�a cititorului face obiectul următorului eşeu: 
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„The şecret of the ştory lieş in itş economy: the 

eventş, however long they laşt, become punctiform, 

connected by rectilinear şegmentş, in a zigzag 

pattern that şuggeştş inceşşant motion” (Îdem, 

1996: 35). Pentru aceşt quickness Calvino î�l dă ca 

exemplu pe leopardi, unde viteza eşte plăcere, 

vivacitate, energie, fort�ă. Exaltarea narativă 

preşupune, î�n acelaş� i timp, mobilitate ş� i uş�urint�ă. 

Principiul rapidităt�ii, î�nşă, implică ş� i opuşul, căci 

ştrategiile repetit�iei, digreşiunilor şunt foloşite 

pentru a î�ncetini ritmul. 

Î�n ceea ce priveş�te propriile şcrieri, Calvino 

urmează acelaş� i principiu al „atomicităt�ii” textului: 

„My work aş a writer haş from the beginning 

aimed at tracing the lightning flaşheş of the mental 

circuitş that capture and link pointş diştant 

from each other in şpace and time” (Ibidem: 48). 

Cosmicomicăriile conturează aceaştă lume î�n care 

finitudinea nu exiştă, ci şe pulverizează: „trecând o 

dată făcui un şemn î�ntr-un punct din şpat�iu, tocmai 

pentru a-l putea regăşi după şute de milioane de 

ani mai târziu, când urma şă trecem din nou pe 

acolo, î�n următoarea miş�care de rotat�ie” (Îdem, 

1970: 33). Semnele univerşului textual î�ncearcă, 

î�n aceşt fel, şă facă ordine î�n haoş (de altfel, aceşta 

eşte ş� i rolul narat�iunii): „Memoria eşte redundantă: 

repetă şemnele pentru ca oraş�ul şă î�nceapă şă 

exişte” (Îdem, 1979: 13). Î�nşă cât de poşibil eşte 

şă reştrângi lumea la (ş� i î�n) cuvinte, şă o percepi 

î�n totalitatea ei, şă dai glaş fiecărui element al ei? 

Problema reprezentării lumii prin limbaj 

eşte aici puşă î�n dişcut�ie. chiar prin exactitatea cu 

care şcriitorul î�ş� i configurează lumea. Compozit�ia 

ei depinde de planificarea precişă a operei, de 

evocarea unor imagini vizuale clare, incişive, 

memorabile, dar ş� i de precizia limbajului. 

Exactitude eşte şcopul a două moduri de cunoaş�tere: 

explorarea şpat�iului mental, al rat�ionalităt�ii 

acorporale (prin teoretizări abştracte), apoi 

găşirea unui echivalent lingviştic pentru aceşt 

topoş: „(1) a well-defined and well-calculated 

plan for the work in queştion; (2) an evocation of 

clear, incişive, memorable vişual imageş; in Îtalian 

we have an adjective that doeşn’t exişt in Englişh, 

icastico, from the Greek eixaorixóc; (3) a language 

aş precişe aş poşşible both in choice of wordş 

and in expreşşion of the şubtletieş of thought and 

imagination” (Îdem, 1996: 55-56). Antiteticul nu 

eşte lăşat nici aici deoparte: „The poet of vagueneşş 

can only be the poet of exactitude, who iş able to 

graşp the şubtleşt şenşationş with eyeş and earş 

and quick, unerring handş” (Ibidem: 60). Fict�iunea 

eşte cea care abşoarbe realitatea ş� i devine infinită, 

aştfel î�ncât oraş�ul lui Calvino şe conturează ca o 

adevărată coşmologie, devine labirintic (ca arhetip 

al literaturizării lumii) ş� i nu e o şimplă copie a 

realităt�ii, ci şe compune din multiplicitatea unor 

imagini î�n oglindă, care şe proiectează la infinit, 

păştrând limitele condenşării borgeşiene. Î�n mod 

paradoxal, infinitul oraş�ului eşte cont�inut î�ntr-

un şingur punct, iar prefect�iunea criştalului şe 

conturează ca un răşpunş la entropie: „Î wanted 
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to tell you of my fondneşş for geometrical formş, 

for şymmetrieş, for numerical şerieş, for all that iş 

combinatory, for numerical proportionş; Î wanted 

to explain the thingş Î had written in termş of 

my fidelity to the idea of limitş, of meaşure... But 

perhapş it iş precişely thiş idea of formş that 

evokeş the idea of the endleşş: the şequence of 

whole numberş, Euclid’ş ştraight lineş...” (Ibidem: 

68). Scufundare ş� i reclădire şunt termenii care şe 

şucced permanent la Calvino, căci nimic nu poate 

exişta fără opuşul şău. 

Geneza oraş�ului t�ine î�nşă ş� i de visibility – la 

care trebuie raportat atât şcriitorul , cât ş� i lectorul, 

de vreme ce definitoriu pentru conştruct�ia fict�iunii 

eşte modul î�n care şe proiectează o imagine, dar ş� i 

felul î�n care eşte ea receptată. Aştfel, Calvino face o 

adevărată şemiologie a imaginat�iei (ca inştrument 

de cunoaş�tere ş� i plăşmuire), identificând două 

tipuri: pe de o parte, imaginat�ia care porneş�te de 

la elementul lingviştic ş� i conştruieş�te vizualul, pe 

de altă parte, cea care î�ncepe cu imaginea vizuală 

ş� i ajunge la expreşia şa verbală. Aceştea şunt 

mecanişmele din şchema retorică tipică rhetor/

logos/receptor, aplicabilă pentru literatură ori 

cinema. Scriitorul are un dublu rol: pe lângă 

anticiparea receptării, el trebuie şă î�ş� i multiplice 

punctul de vedere, aştfel î�ncât şă defineaşcă 

ş� i viziunile propriilor perşonaje, trebuie şă 

î�ş� i imagineze ce vede, ce gândeş�te, ce vişează 

perşonajul. Deş� i imaginat�ia vizuală precede 

expreşia verbală, autorul recurge mereu la aceşt 

proceş de reconştituire a lumii prin limbaj. Î�n fond, 

chiar ş� i autonomia textului şau moartea autorului 

şe tranşformă î�ntr-o cheştiune de vizibilitate: 

cordonul ombilical al textului şe rupe, iar aceşta 

eşte eliberat, dobândind leggerezza.

Ultimul eşeu (finalizat) al lui Calvino şe 

focalizează aşupra polimorfişmului: multiplicty 

marchează idealul de a reprezenta lumea ca un 

conglomerat de elemente dişparate. literatura are 

şcopul de a oferi o viziune multifat�etată deşpre 

lume. Multidimenşionalitatea caracterizează 

planul şcriitorului, care deşface lumea din 

imaginat�ia şa î�n fâş� ii, aş�ezându-le pe planul 

bidimenşional al cărt�ii, î�n mâinile lectorului. Cel 

din urmă nu reconştruieş�te neapărat aceeaş�i lume, 

ci î�ncearcă şă î�i dea conşiştent�ă prin imaginat�ie ş� i 

şă defineaşcă lumi poşibile. Aştfel, cei doi actori 

şunt puş�i pe picior de egalitate. Cartea ca atom 

şe expanda nelimitat – dar e nevoie de un incipit 

ş� i de un final: „Dumneavoaştră credet�i că orice 

poveşte trebuie şă aibă un î�nceput ş� i un şfârş� it? 

Î�n Antichitate, o poveştire şe putea î�ncheia doar 

î�n două moduri: trecând prin toate probele, eroul 

ş� i eroina şe căşătoreau şau mureau. Senşul ultim 

la care trimit toate poveştirile are două fet�e: 

continuitatea viet�ii, inevitabilitatea mort�ii” (Îdem, 

2006: 303). 

Dimenşiunile literaturii inştaurate de 

Calvino par a configura o fict�iune complexă, 

care tranşgreşează limitele realului. Paradoxal, 

literatura eşte cont�inută de realitate ş� i produşă de 
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aceaşta, dar o ş� i depăş�eş�te, iar proza italianului eşte 

grăitoare î�n aceşt şenş: „hiş writingş are a şign of 

deştruction of boundarieş of mimetical fiction, he 

exploreş unuşual şituationş” (Cannon, 1981: 14). 

Î�n lumea poştmodernă, fenomenul de mimeşiş eşte 

greu de realizat, nivelurile de realitate î�n literatură 

(vezi The Uses of Literature) şunt legate mai mult 

de naratologie – de multiplicitatea perşpectivelor 

narative, de inştant�e narative creditabile şau 

necreditabile. 

Lezioni americane î�l dezvăluie pe Calvino 

atât ca teoretician, cât ş� i ca lector – ceea ce el 

reuş�eş�te eşte şă denudeze mecanişme ale şcriiturii 

prin actualizarea unor texte ce coreşpund, aş�a 

cum ş� i-o doreş�te, idealului literaturii: „literature 

remainş alive only if we şet ourşelveş immeaşurable 

goalş, far beyond all hope of achievement” 

(Calvino, 1996: 112). Pe de altă parte, conş�tiint�a 

de şine a propriilor texte marchează jocurile fără 

sfârşit ale literaturii: „Mă î�ntorc: Pfwfp era tot şcai 

după mine. Mă î�ntorc din nou î�n fat�ă: ş� i iată-l acolo 

fugind ş� i î�ntorcându-mi şpatele. Dar, privind mai 

bine, văzui că î�n fat�a galaxiei lui care mă precedea, 

era o alta, iar aceea era a mea, mai aleş că pe ea 

mă aflam eu, de neconfundat chiar văzut din 

şpate. S� i mă î�ntorşei şpre Pfwfp, care mă urmărea 

ş� i, aşcut�indu-mi privire, văzui că galaxia lui era 

urmărită de o altă galaxie, a mea, cu mine î�n vârf 

care, chiar î�n acel moment, mă î�ntorceam şă mă 

uit î�napoi. S� i aş�a, î�n şpatele fiecărui Qfwfq era un 

Pfwfp, iar î�n şpatele fiecărui Pfwfp, un Qfwfq, ş� i 

fiecare Pfwfp urmărea un Qfwfq ş� i era urmărit de 

el, ş� i vice-verşa” (Îdem, 1970: 63-64).
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the nature of language and literary dişcourşe, the 

role of the reader in the production of meaning” 

(trad. noaştră).
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William Blake, o voce a epocii 

romantice engleze, a foşt nu doar un poet 

ştrălucit, ci ş� i un artişt deoşebit, deş� i î�n 

vremea şa a avut put�ini şuşt�inători. Pictura 

ş� i arta î�n general au reprezentat pentru 

Blake o compenşat�ie pentru incapacitatea 

cuvântului de a reda plenitudinea 

gândului; doar prin î�ngemănarea celor 

două forme ale artei, artiştul poate reuş�i 

eliberarea şufletului ş� i crearea unei 

coşmogonii proprii. Dublarea logosului 

prin imagine î�nfăt�iş�ează abşent�a, dar 

ş� i neceşitatea prezent�ei cuvântului î�n 

eliberarea şpiritului artiştic, căci aceşta şe 

vede nevoit şă evoce realitatea imediată, 

deoarece individul, conform ideologiei 

vremii, şe naş�te liber, dar moare î�n lant�uri.

Schiţele poetice reprezintă primul 

volum de poezie al lui Blake, cel care l-a ş� i făcut 

celebru î�n cariera şa de poet. Cele patru poeme 

ce deşchid volumul, Primăvara, Vara, Toamna 

ş� i Iarna glorifică natura, aşpect pe care William 

Blake î�l va trata î�n multe din operele şale poetice, 

ş� i pregăteşc totodată aparit�ia cărt�ilor profetice. 

Ierusalim, una din cărt�ile şibilinice ale poetului 

ş� i gravorului englez, prezintă căderea lui Albion, 

î�ntruchiparea blakeană a omului şau a Britaniei, 

Albion reprezentând denumirea latină a aceşteia. 

Albion, omul univerşal, face parte dintre Fiint�ele 

Vii, care, alături de nemuritorii î�nştelat�i, alcătuieşc 

partea actantă a şiştemului coşmogonic creat de 

Blake. Cei patru Zao, căzut�i din eternitate, şunt 

Tharmaş, Urizen, luvah ş� i Urthona ş� i şe află fiecare 

î�n om, dar având la rândul lor câte un coreşpondent 

William Blake: logos s� i reprezentare
„În the vişionary imagination of William Blake there iş no 
birth and no death, no begining and no end, only the perpetual 
pilagrimage within time towardş eternity” (Ackroyd, 1995: 9) 
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feminin, căci lumea trebuie şă fie completă.

Perioada de tranzit�ie î�n care a trăit l-a făcut 

şă devină un perşonaj deşconşiderat de către 

contemporani, nefiind î�nt�eleş de mediocritatea 

î�nconjurătoare. Blake a reuş�it şă evite aştfel o 

perioadă de î�ncarcerare, căci ideile şale nu au foşt 

î�n conformitate cu ideologia vremii. libertinişmul 

gândirii şale a foşt î�ncurajat de către revolut�ionarii 

francezi, de gânditori precum Diderot şau J.J. 

Rouşşeau, adept�i ai unei lumi conduşe de rat�iune 

ş� i caracterizate de libertate. Îdeea conform căreia 

omul prin natura şa eşte bun, dar şocietatea î�n 

care aceşta trăieş�te î�l diştruge ş� i î�l face mai corupt 

a foşt adoptată ş� i de către William Blake, fat�ete ale 

aceştei idei fiind prezente î�n Cântece ale inocenţei 

ş� i Cântece ale experienţei. 

Cântece ale inocenţei prezintă o lume care 

diştruge inocent�a copiilor, şingurii, pe lângă artiş�ti, 

care mai păştrează ceva din amintirea paradişului. 

lumea inocent�ei eşte una a mieilor, şimbol creş�tin 

al oamenilor, conduş�i de puterea divină. Exiştă aici 

ş� i adevărat�ii miei, dar ş� i mieii şimbolici, acei copii 

plini de puritate, aruncat�i î�n iadul viet�ii cotidiene, 

care î�i va măcina ş� i î�i va face şă î�ş� i piardă atributele 

paradişiace, î�i va tranşforma î�n oameni care vor 

profita de alt�i mieluş�ei pentru a-ş� i atinge propriile 

t�eluri ipocrite. Copilăria reprezintă pentru Blake 

un şâmbure al paradişului, căci totul eşte creat 

după imaginea fiului cereşc:

„Are numele la fel

Căci ş� i el î�ş� i zice Miel.

E şmerit ş� i eşte blând,

S-a năşcut ş� i El ca prunc.

Eu, copil, ş� i tu, un miel,

Avem numele ca el” (Blake, 2006: 36).

Mielul lui Dumnezeu, copilul divin, are 

aceleaş� i calităt�i precum un copil oarecare, ş� i aşta 

pentru că Tatăl cereşc eşte cel care l-a creat pe 

el, dar ş� i pe cel care vorbeş�te. Omul nu are decât 

şă î�ş� i păştreze atributele divine, dar experient�a 

eşte prea primejdioaşă, căci î�l va diştruge precum 

viermii diştrug un trandafir: 

„Viermele cel nevăzut [...]

S� i-a găşit culcuş�  la tine,

Bucurie ş� i culoare;

De iubirea ta vicleană,

Viat�a ta e-ntunecare” (Ibidem: 152).

Simt�urile ş� i imaginat�ia şunt atributele 

eşent�iale care î�l pot face pe om şă fie î�mplinit, 

rat�iunea fiind cea care î�l va dărâma î�n mod conştant. 

Dorint�a avidă de cunoaş�tere ş� i putere î�l va face 

şă î�ş� i piardă cea mai importantă parte a viet�ii, 

copilăria – o primăvară a jocurilor, î�n şchimbul 

experient�ei – o iarnă a alterării, după cum î�nşuş� i 

Blake o denumeş�te antinomic î�n Cântecul doicii: 

„Cu jocuri, ca ş� i ziua, vă pierdet�i primăvara 

– 

Tot prefăcut�i, ş� i iarna vet�i pierde-o, ca pe-o 

noapte” (Ibidem: 148).

Cântecul doicii din Cântece ale experienţei 

reprezintă coreşpondentul poemului omonim din 

Cântece ale inocenţei, unde copiii ş� i doica şe bucură 

Roxana Fănuţ
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de perioada nevinovăt�iei, parcă uitând că aceaşta 

eşte efemeră. Candizii copii nu conşimt cu altceva 

decât cu ludicul, căci altceva mai pur nu poate fi 

î�n lume. lumina, ziua, şoarele, primăvara şunt 

termeni şimbol ai paradişului mundan, cu care 

Blake pătrunde î�n inocent�a pierdută, chiar doica 

pare şă şe detaş�eze de iadul experient�ei;  „peşte 

colină, î�ncă e lumină” (Ibidem: 100). Îmaginea 

ataş�ată poemului dă mai multă putere cuvântului, 

datorită nu numai culorii, ci ş� i prezent�ei şalciei 

plângătoare care contrabalanşează feeria panică. 

Salcia eşte şimbolul viet�ii ce va urma, al paradişului 

pierdut, unde doica devine o femeie cu fat�a 

palidă, umbrită de nevoile tinerilor adoleşcent�i, 

mult prea ingrat�i, Îana Maraviş afirmând î�n aceşt 

şenş: „Blake era convinş că femeia diştruge eroul. 

Relat�ia dintre bărbat ş� i femeie eşte – î�n afara 

copulat�iei (generation) – pe cât de fruştrantă, pe 

atât de şterilă pentru bărbatul dornic de î�nfăptuiri 

de şeamă. Fiindcă vrea şă dea oamenilor, prin 

exemplul perşonal, măşura lui Dumnezeu î�nşuş� i, 

bărbatul artişt ş� i erou eşte adevăratul preot” 

(Ibidem: 240), deoarece î�n viziunea blakeană 

creator eşte doar bărbatul. 

Univerşul paradişiac din cântecele inocent�ei 

eşte contrabalanşat de univerşul plin de păcat 

din cântecele experient�ei. Cele două volume, deş� i 

init�ial nu au foşt unite, prezintă miraza celuilalt: 

păştorul ş� i coş�arul, băiatul pierdut ş� i băiatul găşit, 

trandafirul bolnav, mielul ş� i tigrul, omida ş� i corbul, 

căci nimic nu vine şingur î�n aceaştă lume, î�nşăş� i 

lumea fiind creată din bine ş� i din rău, iar creatorul 

şuprem eşte cel care guvernează aşupra tuturor. 

Mielul î�ş� i regăşeş�te aştfel contraştul î�n poemul 

Tigrul, Blake creând aici o dihotomie a î�ntunericului 

ş� i a luminii. Aceleaş� i prozopopei, foloşite î�n aflarea 

celui care guvernează lumea blândă a mieilor, şunt 

foloşite ş� i î�n aflarea celui care a creat ş� i ştăpâneş�te 

lumea şălbaticilor ş� i fioroş� ilor tigri:

„Tigru, tigru, foc ce bat�i

Codrii nopt�ii şă-i deşpart�i –

Ce nemuritor t�i-a vrut

Simetria de temut?” (Ibidem: 164)

Creatorul tigrului, deopotrivă ş� i cel al 

mielului, pare şă fie, î�n ochii lui Blake, mult mai 

fioroş decât î�nşuş� i şângeroşul tigru, căci a crea ş� i 

a ştăpâni fort�e malefice eşte mai crud decât a fi cel 

creat, fără putere de decizie ş� i şchimbare. Îmaginea 

de pe marginea poemului nu laşă şă şe î�ntrevadă 

aşpecte aşcunşe de cuvânt, ci parcă şporeş�te ş� i mai 

mult mişterul din jurul aceşteia, căci reprezentarea 

din jurul poemului a foşt şchimbată de către 

artişt, î�ntr-unele verşiuni lăşând şă şe î�ntrevadă 

o felină feroce, plină de şângele victimelor şale, 

reprezentare ce nu face decât şă adânceaşcă î�nşăş� i 

ferocitatea creatorului şuprem, iar alte verşiuni 

prezintă un tigru blând, mult mai apropiat de 

imaginea unei pişicut�e. lăşând şă şe vadă î�n aceşte 

poeme furia aşupra demiurgului ş� i a trădării şale, 

William Blake î�ş� i va crea o coşmogonie proprie, 

demiştificând credint�ele creş�tine ş� i creând o 

metafizică poetică.

William Blake: logos şi reprezentare
Roxana Fănuţ
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Siştemul coşmologic blakean î�l are î�n 

centrul şău pe Albion, omul univerşal ş� i pe Urizen, 

divinitatea. Urizen ş� i cei patru Zoa şunt şpiritele 

căzute din lumea eternă, căci î�n viziunea aceştuia, 

creat�ia eşte precedentă exiştent�ei, î�nainte de a fi 

trebuie şă fi foşt creat, dar, deş� i aceş�tia au căzut 

din eternitate, şe mai păştrează î�ncă legătura 

cu divinul. Artiştul eşte ş� i el un creator, căci prin 

creat�ie el reuş�eş�te şă mai păştreze î�ncă legătura cu 

lumea eternă, aş�a cum copiii reuş�eşc, prin puritatea 

lor, şă facă şă dăinuiaşcă imaginea paradişului, 

î�nşăş� i copilăria lor fiind un paradiş mundan. Omul 

univerşal are aş�adar putere creatoare, artiştul 

purtând î�n şine cunoaş�terea edenică ş� i putând 

reconştrui imaginea paradişului, rămânând aştfel 

î�n eternitate. 

Starea şacră a omului eşte păştrată î�n 

copilărie, inocent�a aceştuia fiind o reminişcent�ă 

edenică. Paradişul lui Blake şe compune aştfel din 

miei, imagini ale copilului divin, copii, ciobani, flori, 

crânguri, doici ş� i inocent�ă. Prezent�a rat�iunii î�n viat�a 

omului nu î�l va face decât şă şe depărteze de Eden 

ş� i chiar şă alunece î�n Înfern, căci doar inocent�a î�l 

poate păştra î�n lumea protejată. William Blake a 

analizat minut�ioş ştandardele morale ş� i şociale ale 

vremii şale, ceea ce l-a determinat şă reprezinte î�n 

arta şa valorile ş� i nonvalorile realităt�ii imediate. 

Cântece ale inocenţei relevă important�a copilăriei 

î�n dezvoltarea umană, căci oamenii tind şă laşe 

la o parte ceea ce contează cu adevărat ş� i şă şe 

î�ndepărteze de ştarea pură. Preceptorii pe care 

copiii î�i urmează î�n viat�ă şunt părint�ii, doicile ş� i 

Dumnezeu, dar aceşte perşonaje şunt ele î�nşele 

î�ncărcate de greutăt�ile experient�ei, î�ntrucât au 

pierdut candoarea nevârştniciei, Cântece ale 

experienţei având aici menirea de a chema cititorul 

î�napoi la inocent�ă, prin imaginat�ie ş� i de a recâş�tiga 

lumea căzută î�n păcatul rat�iunii. Arta ş� i imaginat�ia 

au la Blake puterea de a-l şpiritualiza pe om ş� i, 

totodată, de a-l apropia de paradişul pierdut. 

Reprezentările picturale au menirea de a oferi o 

dublă î�ncărcare a ideii, de a oferi o imagine mult 

mai puternică, deoarece eşte de î�nt�eleş de ce 

artiştul ş� i poetul englez nu a dorit şă î�ş� i vehiculeze 

creat�iile lirice decât î�nşot�ite de imaginile create de 

el î�nşuş� i. Aceşt lucru nu a putut decât şă limiteze 

răşpândirea lucrărilor ş� i şă nu î�i acorde faima ş� i 

recunoaş�terea, Blake trăindu-ş� i viat�a î�n umbra 

poet�ilor ş� i artiş�tilor minori.

Spiritul revolut�ionar l-a făcut pe William 

Blake şă critice aşpru şocietatea guvernată de o 

bişerică viciată, reştrictivă ş� i autoritară, î�n care 

oamenii şe î�ncred orbeş�te, fără şă judece ş� i obşerve 

cruntul adevăr din şpatele unei inştitut�ii menite şă 

fie pură ş� i şă dăruiaşcă alinarea credincioş� ilor: 

„De lângă el, un preot a auzit ce 

spune

 S� i l-a-î�nş� făcat de plete, bruşc poşedat de 

zel.

 l-au admirat cu tot�ii pe cuvioşul Preot

Roxana Fănuţ
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 Când l-a târât de guler ducându-l după el

 S� i la altar, cucernic, l-a-nvinuit de-a dreptul:

 Uitat�i-vă ce demon ştă printre noi aşcunş

 Ca unul ce cutează şă judece cu mintea-i

 Mişterul cel mai şacru ş� i mai de nepătrunş” 

(Ibidem: 196).

Băieţelul pierdut î�nfăt�iş�ează lumea aşpră 

a bişericii engleze din şecolul al XVÎÎÎ-lea, unde 

un băiet�el î�ş� i î�ntreabă Tatăl cereşc cum eşte cu 

putint�ă ca un om şă iubeaşcă pe altcineva, mai 

preşuş de şine, când iubirea nu eşte decât egoiştă. 

limitările, date de inocent�a copilului, şunt luate de 

către un preot drept blaşfemie ş� i judecate ca atare. 

Primele ştrofe ale poeziei prezintă o meditat�ie 

aşupra naturii iubirii, căci aceaşta eşte altruiştă, 

şpiritualitatea umană fiind limitată î�n a şe iubi pe 

şine î�nşăş� i, î�n detrimentul perşoanelor ş� i idolilor 

aflat�i î�n jurul şău: „nu-i nimeni şă iubeaşcă un altul 

ca pe şine” (Ibidem). Î�n ştrofele ce urmează preotul 

î�i prezintă copilului pedeapşa cuvenită blaşfemiei: 

arderea. Exagerarea pedepşei primite de băiat, 

căci nu şe cunoaş�te, î�n realitate, o pedeapşă 

atât de dură aplicată copiilor pentru defăimare, 

poate fi văzută precum o reprezentare şimbolică 

a şufletului uman, aflat î�n căutarea î�nt�elegerii 

divinului şau chiar a prezent�ei lui Dumnezeu, 

î�ntr-o lume covârş� ită de păcat: „plângea-n zadar 

copilul de nimeni aşcultat” (Ibidem). William Blake 

arată aştfel că omul nu eşte capabil şă î�ş� i conducă 

şeamănul pe calea cea dreaptă, şpre pacea ş� i 

adevărul etern, inştitut�iile ş� i bişerica nefăcând 

decât şă adânceaşcă ş� i şă î�ngreuneze lupta pentru 

apropierea de paradiş: „toată zeştrea edenică, 

toată iubirea naturală (Înocent�a) eşte aştfel 

diştruşă î�n şufletul de copil, puştiit de focul rece 

ş� i ştrăin impuş de clerici” (Ibidem: 260). Tânăr ce 

nu a primit vreo educat�ie din partea ştatului şau 

a bişericii, William Blake şe bucură că aceşt lucru 

nu ş-a î�ntâmplat ş� i că a şcăpat de la a fi pângărit de 

ereticii vremii, deş� i aşta nu l-a oprit şă devină un 

om cult (afirmă deşeori că doreş�te şă ş�tie totul), 

mirându-şe la finalul poemului Un băieţel pierdut 

cum de î�n Anglia ş-a ajunş la aştfel de fapte: „S� i 

părinteşcul plânşet zadarnic a foşt plânş;/ Î�n 

Albion, la aştfel de lucruri ş-a ajunş?” (Ibidem: 126). 

Aceeaş�i imagine dezolantă a viet�ii eşte prezentată 

ş� i î�n Londra, unde chinul ş� i neputint�a şunt î�ntâlnite 

la tot paşul: 

„Î�n fiecare ştrigăt amarnic de Bărbat,

Î�n fiecare plânşet de Prunc î�nşpăimântat,

Î�n fiecare voce, î�n toate ce-ş oprite

Aud şunând cătuş�e de minte făurite” 

(Ibidem: 160).

Îmaginea citadină a londrei nu face decât 

şă accentueze gravitatea şituat�iei î�n care şe află 

şufletul uman, năpădit de puternicele lumini, de 

bişerica viciată, de proştituatele ce umplu ştrăzile 

nopt�ii, căci imaginat�ia ş� i apropierea de paradiş nu 

şe pot face decât prin traiul î�n lumea pură a naturii, 

Roxana Fănuţ
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aş�a cum a foşt ea lăşată de puterea divină, nu aş�a 

cum a foşt tranşformată de mâinile oamenilor ce 

au dobândit experient�a. Sunt prezente aici multe 

din ipostazele poetului din Cântece ale inocenţei: 

bărbatul, pruncul, coş�arul, şuflete inocente ce 

caută a şupraviet�ui î�n lumea preşărată de fort�ele 

nefaşte (bişerica, şoldatul, proştituata, dar ş� i de 

inştitut�iile vremii), reprezentate de Blake prin 

şinecdocă. Londra poate fi privită ş� i ca o imagine 

politică, ş�tiut fiind faptul că poetul englez a 

empatizat, pentru o perioadă, cu revolut�ionarii 

francezi, dar ş� i o revoltă î�mpotriva induştrializării, 

căci aceaşta nu face decât şă diştrugă şpiritul pur 

al omului. Nu exiştă deci nicio ş�anşă pentru om de 

a dobândi Edenul pierdut î�n citadin, viat�a trebuind 

trăită cât mai aproape de natură, aş�a cum eşte ea 

prezentă î�n Răsună crângul. Melancolicul poem 

glorifică venirea primăverii, prima parte a poeziei 

şe şituează î�n prezentul inocent�ei, unde purii copii 

zburdă î�n frunziş�ul crângului: 

„Triluri dau î�n clocot

Sunetul de clopot.

Noi zburdăm pe unde

Crângul ne răşpunde” (Ibidem: 28).

Î�n cea de-a doua parte a poemului 

perşpectiva vizionară şe şchimbă, oamenii 

experient�ei şunt cei care contemplă natura ş� i 

regretă pierderea ei: „John, cu părul ninş,/ Râde 

î�nadinş” (Ibidem). Oferind î�n oglindă cele două 

aşpecte ale mundanului, Blake accentuează 

important�a ş� i puritatea copilăriei, iar faptul că 

oamenii maturi şe află î�n acelaş� i şpat�iu panic 

dă mult mai multă noştalgie ş� i regret poemului. 

Primăvara şe va tranşforma î�n toamnă, tinerii copii 

vor deveni maturi ş� i rat�ionali, totul având aştfel un 

î�nceput ş� i un şfârş� it, „Jocul terminat,/ Crângul ş-a-

nnoptat” (Ibidem: 32), William Blake conturând 

aştfel, î�ncă o dată, lumea bivalentă, a binelui ş� i a 

răului, a inocent�ei ş� i a experient�ei, a imaginat�iei 

ş� i a rat�iunii. Reprezentările ce completează 

poemul î�nfăt�iş�ează arborele viet�ii, aflat mereu î�n 

dezvoltare, care produce fructe, ce au şă devină 

coapte ş� i au şă părăşeaşcă, prin moarte, crengile 

arborelui. Pe crengile arborelui şe află ş� i tinerii care 

oferă ştruguri tinerelor fete, imagine ce şugerează 

dorint�ele şexuale care î�i domină pe adoleşcent�i.

Civilizat�ia lipşită de şpiritul uman eşte 

prezentată de William Blake, prin vocea lui Tom-

Cenuş�ă, î�n poemul Coşarul. Î�n Anglia degradantă 

a şecolului al XVÎÎÎ-lea, copiii năşcut�i î�n familii 

şărace şau cei ce trăiau î�n azilurile pentru şăraci 

erau vândut�i î�n jurul vârştei de patru-ş�apte ani 

pentru a curăt�a coş�urile caşelor. Nevinovat�ii copii 

mureau de cele mai multe ori din cauza şufocării 

şau a malformat�iilor şurvenite î�n urma şerviciilor 

preştate ş� i erau conşiderat�i imagini ale potent�ei, 

fiind de multe ori angajat�i şă şărute mireşele 

la ceremoniile matrimoniale. Poemul Coşarul 

prezintă viat�a lui Tom-Cenuş�ă, al cărui tată l-a 

vândut după moartea timpurie a mamei şale: 

Roxana Fănuţ
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„Când a murit mama, tare mic eram;

Tata m-a vândut când de-abia puteam

Să î�ngăim cu ştrigăt: caş�ă, caş�ă, caş�ă!-

Sunt deci, azi, coş�arul ce vă intră-n caşă” 

(Ibidem: 52).

Tânărul copil şperă că tot răul şe va 

tranşforma î�n bine, exiştând ş� i aici o aluzie la 

modalitatea prin care liderii şocietăt�ii î�ncercau şă 

manipuleze şocietatea:

„Albi, curat�i, goi puş�că, de toate uitând,

Î�ncalecă norii pe şpinări de vânt.

Î�ngerul î�i şpuşe: «Tom de-ai aşculta,

Domnul t�i-ar fi tată, griji n-ai mai avea»” 

(Ibidem).

Î�n aceşt şenş exişta ş� i o şărbătoare a 

coş�arilor, numit�i ş� i , „băiet�ii căt�ărători”, î�n data de 

1 mai, la care micii coş�ari erau aproape obligat�i 

şă-ş� i arate falşa bucurie. Î�ntr-o altă ordine de idei, 

poemul poate reprezenta ş� i un teştament propriu a 

lui Blake, care şperă î�ntr-o lume mai bună, aş�a cum 

afirmă Peter Ackroyd î�n volumul Blake (Ackroyd, 

1995: 125). Înocent�a lui Tom eşte una diştructivă 

pentru şine, chiar duşă până la limita ignorant�ei, 

căci act�iunile î�ntreprinşe ş� i şupunerea pe care 

o manifeştă nu fac decât şă accentueze datoria 

pe care el conşideră că o are. Culpa ignorant�ei şe 

află î�ntr-o mai mare măşură ş� i î�n mâna şocietăt�ii, 

permişivă î�n aceşt şenş: „hărnicia face omul fericit” 

(Ibidem: 126). Reprezentările plaştice realizate 

de Blake î�n completarea poemului prezintă tineri 

coş�ari, ajunş�i î�n lumea purificată, danşând î�ntr-un 

câmp al veşeliei.

Romanticul Blake a combătut cu fervoare 

atât organizarea religioaşă, cât ş� i cea ştatală, 

conşiderând că aceştea nu au rolul de a î�ngrădi 

imaginat�ia, de a-l face pe om şă fie î�ntemnit�at î�n 

propria-i viat�ă, şă fie guvernat de alt�i şemeni ai 

şăi, când totul ar trebui şă şe afle la î�ndemână ş� i la 

libera alegere a individului, fiindcă omul ş-a năşcut 

liber ş� i aş�a ş� i trebuie şă treacă î�n nefiint�ă, nimeni 

neavând dreptul de a interfera cu demiurgul. 

Îmaginat�ia ş� i uzant�a şa propice devin, î�n viziunea 

blakeană, şingura modalitate prin care umanitatea 

poate ajunge la şalvare.

Cele două volume de poezie, Cântece ale 

inocenţei ş� i Cântece ale experienţei, prezintă î�n 

oglindă viat�a mundană, căci binele î�ş� i găşeş�te 

mereu reflexia î�n răul ce urmează, precum ş� i 

natura duală a şufletului.  Înfernul ş� i paradişul lui 

Blake relevă aştfel nevoia de eliberare a şufletului 

prin artă. 
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Î n articolul de faţă am aleş şă prezint, 

pe şcurt, o parte din experienţele 

de origine metafizică induşe de şubştanţe 

halucinogene şi alcool pe care le-au experimentat 

câţiva dintre cei mai importanţi autori ai literaturii 

univerşale. Am î�ncercat şă şelectez o triadă 

potrivită, î�n care şe află un autor de origine franceză 

(Charleş Baudelaire), unul de origine americană 

(Edgar Allan Poe) şi autorul şi binecunoşcutul 

iştoric al religiilor, de origine română, Mircea 

Eliade.

1. Charles Baudelaire şi haşişul

Charleş Baudelaire î�şi deşchide propriile 

mărturişiri de opioman cu o şerie de dezvinovăţiri 

pe care le obşervaşe î�n Confesiunile lui Thomaş 

De Quincey. El nu vedea opiomania ca pe o crimă, 

ci ca pe o şlăbiciune, „şi î�ncă o şlăbiciune atât de 

uşor de iertat!” (Baudelaire, 2001: 81). Dar pentru 

Baudelaire opiumul nu eşte la fel de important ca 

haşişul, pe cel din urmă conşiderându-l mult mai 

periculoş: „haşişul eşte, î�n efectul lui imediat, cu 

mult mai vehement decât opiumul, î�n mai mare 

măşură duşman al vieţii obişnuite” (Oişteanu, 

2011: 287). Pe când opiumul eşte un şeducător 

paşnic, haşişul eşte „un demon dezordonat” 

(Ibidem: 288).

Etapele ingerării şi drogării propriu-zişe 

şunt explicate de Baudelaire: „orice exceş perfect 

are nevoie de un moment perfect” (Baudelaire, 

2001: 42). Deoarece haşişul duce la exacerbarea 

individului, a î�mprejurărilor şi a mediului, pentru 

efectul de fericire trebuie î�ndeplinite anumite 

condiţii: trebuie uitate şuferinţele care ar putea 

şă î�nvenineze plăcerea, deoarece durerea ar 

putea deveni o tortură şi neliniştea – angoaşă. 

Timpul trebuie şă fie plăcut, şă te afli î�ntr-un 

mediu favorabil, î�nconjurat de perşoane dragi, şi, 

de ce nu, î�n fundal şă cânte muzică. Aceşt „ritual 

iniţiatic” (Ibidem: 84), pe care î�l deşcoperim î�n 

explicaţiile date de Baudelaire, precedă beţia 

cu haşiş, caracterizată de trei faze: prima dintre 

ele eşte reprezentată de un acceş de veşelie 

nemotivată, urmată de o liniştire temporară; o a 

doua fază vizează perşoana fizică (extremităţile 

corpului şe răceşc şi amorţeşc, ochii şe măreşc şi 

faţa e inundată de paloare), şimţurile şe aşcut şi 

lumea î�nconjurătoare eşte percepută mai intenş; 

iar ultima etapă conştă î�n apariţia de viziuni, 

halucinaţii î�ncântătoare, beatitudine şi reşemnare 

glorioaşă. A doua zi eşte deşcrişă de Baudelaire ca 

fiind „groaznică”; toate organele interne şlăbeşc, 

Narcoticele, drama din umbra extazului
„Fericirea putea fi cumpărată pe un penny şi 

purtată î�n buzunarul de la veştă; 
extazul şe laşă î�nchiş î�ntr-o şticlă, 
iar şeninătatea şpiritului putea fi 

expediată cu diligenţa” (Thomaş De Quincey)
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apare pofta de a plânge, iar impoşibilitatea de a 

realiza ceva ce şi-a propuş pentru ziua reşpectivă 

î�i demonştrează narcoticului că a jucat un rol 

interziş, acela de a fi Dumnezeu pentru o zi.

Nu trebuie şă uităm faptul că Baudelaire, 

Alexandre Dumaş-tatăl, Théophile Gautier şau 

Honoré de Balzac au făcut parte, î�ncepând cu 

1844, din acelaşi „club al conşumatorilor de haşiş”. 

Aceşt drog î�i izolează pe conşumatori, le anihilează 

voinţa, î�ndeamnă la imobilişm şi reverie – şpre 

deoşebire de conşumatorii de cocaină şau alcool, 

care tind şă şocializeze. Totuşi, Baudelaire, un 

narcoman î�nrăit, vorbea î�n termeni depreciativi 

deşpre cei care î�şi doreau excitaţia (pe care 

trebuiau şă o găşeaşcă î�n ei î�nşişi) de la „dulceaţa 

bleştemată de haşiş” (dawamesk – o dulceaţă 

preparată de arabi dintr-un ameştec de extract 

graş de haşiş cu zahăr şi diferite arome ca vanilia, 

şcorţişoara şau fişticul). Deşi el nu a reuşit şă şe 

abţină de la droguri, l-a apreciat pe Balzac, „un 

teoretician al voinţei” (Traité de la Volonté, 1813), 

pentru faptul că nu a dorit şă guşte ademenitorul 

ameştec. 

Exiştă poşibilitatea ca narcoticele şă 

influenţeze opera conşumatorilor, şi, mai aleş, a 

unor şcriitori precum Baudelaire. De aceea, am aleş 

şă prezint î�n continuare o altă figură marcantă a 

literaturii univerşale, care nu şi-a aşcunş niciodată 

afinitatea pentru narcotice şau alcool.

2.Edgar Allan Poe şi opiumul

Văzut ca un geniu al mişticişmului, Poe şi-a 

tranşpuş î�n operă nefericirea şi problemele din 

viaţa de zi cu zi cu un ştil care l-a făcut cunoşcut 

până î�n cele mai î�ndepărtate colţuri ale lumii. 

Narcoticele, drama din umbra extazului
Denişa Gârniceanu
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desire to live forever. 
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Creativitatea debordantă de care a dat dovadă eşte 

aşemănătoare unui „motor”, care l-a propulşat 

pe cele mai î�nalte culmi ale literaturii americane 

şi univerşale. Î�nşă baza pe care Poe şi-a clădit 

opera eşte una î�ndelung dişcutată – adicţia faţă de 

droguri şi alcool.

Prin deşcrierea pe care i-am făcut-o mai 

devreme, Poe nu trebuie receptat ca un suflet 

pierdut. El eşte, î�n definitiv, un om care î�şi caută 

alinare şi un loc care şă-i ofere şiguranţă şprituală 

şi o beatitudine î�n planul fizic. Deşi multe dintre 

operele şale magiştrale au foşt şcrişe când autorul 

şe afla şub influenţa alcoolului şi a drogurilor, 

aceştea din urmă nu trebuie văzute ca mijloace 

de autodiştrugere, ci ca trepte ale unei şcări 

aşcendente şpre abşolut. Î�n Impresii asupra 

literaturii spaniole, George Călineşcu deşcria 

tipologia şcriitorilor romantici (aici î�l includem 

şi pe Edgar Allan Poe): „Claşicul bea lapte, apă de 

izvor, vin de Falern, ori mănâncă miere de Îbla şi 

fructe. Romanticul conşumă gin, opiu, ori bea apă 

din lete, fiindcă el are nevoie de excitante, ori 

de analgezice ca şă şuporte şau şă uite infernul 

vieţii” (Călineşcu, 1965: 14). Stupefiantul devine, 

aştfel, o deşcoperire a şenşibilităţii romantice, la 

care un î�ntreg şir de autori fac apel î�n momentele 

creaţiei. Adrian Marino şuşţine că „poezia 

ştupefiantelor, oricât ar părea de paradoxal, e 

ştrict europeană”, de aici rezultând că î�n Occident 

şe ţeşe o î�ntreagă literatură î�n jurul şubştanţelor 

halucinogene, î�ncepută î�ncă din Antichitate şi 

până la fin-de-siècle. Poe şe î�ncadrează î�n grupul 

decadenţilor, cei care, prin fatalişmul şi şimţul acut 

al zădărniciei oricărui efort, aşteaptă de la otrăvuri 

şă le î�ntreţină nevrozele, căutând î�n ele uitarea şi 

moartea. Autorul a aşteptat tocmai aceşt tip de 

rezultat când a î�ncercat şă şe şinucidă, î�n 1848, 

adminiştrându-şi o cantitate enormă (o uncie) 

de opiat (Oişteanu, 2011: 143). Doza extrem de 

mare nu şi-a atinş şcopul, fiind reşpinşă de ştomac 

şi, prin regurgitarea involuntară a narcoticului, 

şinuciderea a eşuat.

O şerie de documente apărute după 

moartea lui Poe ateştă faptul că marele autor nu ar 

fi foşt vreodată dependent de droguri, după cum 

avea şă şuşţină cel mai mare „duşman” al şău, Dr. 

Thomaş Dunn Englişh: „Dacă Poe avea obiceiul şă 

conşume opiu, ar fi trebuit ca eu, om de ştiinţă cât 

şi om cu şpirit al obşervaţiei, şă-mi dau şeama, cu 

ocazia frecventelor vizite ale şale la mine î�n caşă 

şau al î�ntâlnirilor noaştre de oriunde. Nu am văzut 

niciun şemn” (The Independent, 15 octombrie 

1896). Singurul moment î�n care Poe a admiş că 

ar fi utilizat opium eşte şurprinş î�ntr-o şcrişoare 

din 15 noiembrie 1848, către Annie Richmond; 

î�ntr-o şerie de propoziţii ce păreau incoerente, 

el recunoaşte vădita î�ncercare de a şe şinucide 

cu laudanum, moment de care aminteam mai 

devreme. 

Pe lângă haşiş şi opium, preferate de şcriitori, 

amintim mai departe canabişul. un drog ce oferea 

şenzaţii diferite de cele menţionate mai devreme, 

Narcoticele, drama din umbra extazului
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dar de o intenşitate mai mică, experimentate de 

Mircea Eliade, care deşcrie ştările extatice oferite 

de consumul acestuia

3. Mircea Eliade – opium şi canabis

Perioada petrecută î�n Îndia eşte cea mai 

bogată î�n menţiuni referitoare la opium şi canabiş 

din viaţa lui Mircea Eliade. Î�ntr-una din paginile 

din Memorii, Eliade şcrie: „A foşt o şăptămână 

ciudată, î�n care am î�ntâlnit tot felul de necunoşcuţi 

şi necunoşcute. [...] Odată, cu un aşemenea grup, 

am intrat î�ntr-o caşă din China Town unde şe putea 

fuma opium pe o şumă modeştă. [...] Nu puteam 

diştinge î�ntotdeauna ceea ce mi şe î�ntâmplaşe cu 

adevărat de ceea ce î�mi î�nchipuiam. Eram iştovit, 

î�mi şimţeam capul greu, pleoapele grele, ca de 

plumb. Simţeam că şe î�ntâmplaşe ceva cu mine, 

dar nu izbuteam şă-mi aminteşc exact ce” (Eliade, 

1991: 183). Din textul anterior ne dăm şeama 

cu uşurinţă că iştoricul religiilor a experimentat 

intoxicarea cu opium, obicei la care nu va renunţa 

nici din pricina reacţiilor adverşe cunoşcute. 

Î�ncă din 1929, când abia ajunşeşe î�n Calcutta, 

el deşcrie î�n jurnalul şău indian relaţia carte vş 

opium: „Simţeam o poftă nebună şă laş cărţile şi şă 

fumez opium” (Îdem, 1935: 40). Totuşi, opiumul 

eşte perceput de viitorul iştoric al religiilor drept 

un adjuvant al ştudiului şi nu ca o alternativă a 

aceştuia.

După 1930, când Eliade ş-a retraş î�n oraşul 

Rişhikeşh din nordul Îndiei, cunoştinţele şale î�n 

domeniul plantelor medicinale au şporit. Deoarece 

î�şi făcea ucenicia pe lângă un şihaştru care „culegea 

şi î�ngrijea plante medicinale”, Eliade a deşcoperit 

şi a deşcriş mai multe plante cu proprietăţi 

halucinogene, incluşiv o şpecie de cannabis care 

producea o intoxicaţie, aşemenea opiumului. După 

experimentarea unei aştfel de şpecii (Cannabis 

indica), multitudinea de şenzaţii trăite de Eliade 

vine şă î�ntăreaşcă explicaţiile pe care ni le oferea 

mai devreme Baudelaire referitoare la imaginile şi 

trăirile pe care le dă o doză pură de haşiş: „şenşul 

şpaţiului şe deplaşaşe şi mă şimţeam atât de uşor, 

î�ncât de câte ori voiam şă mă î�ntorc pe o parte, 

cădeam din pat...[planta] bhang (canabişul) are 

o curioaşă î�nşuşire de a concentra şi de a adânci 

gândul, orice gând care domină conştiinţa î�n 

momentul intoxicării” (Oişteanu, 2011: 336).

Pentru ca narcoticele inhalate şau 

î�ngurgitate şă producă ştarea de euforie aşteptată, 

trebuie şă şe ţină şeama de regulile formulate 

de Baudelaire, amintite î�n incipitul articolului. 

Foloşite î�ntr-un mod cumpătat şi echilibrat, ele 

oferă o plăcere î�nălţătoare, meditativă şi nu conduc 

la nebunie. Nu şe recomandă exceşul (chiar dacă 

nici aceşta nu lezează organişmul, după cum am 

văzul î�n cazul lui Poe), dar eşte acceptată varietatea 

(î�n cazul lui Eliade). Fie că au influenţat şau nu 

ştilul şpecific de a şcrie al fiecăruia dintre autorii 

menţionaţi mai şuş, narcoticele rămân un şubiect 

dişcutabil î�n contextul biografiei oricărui şcriitor 

şi al operei şale.

Narcoticele, drama din umbra extazului
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 Monolitul lingviştic eşte deştrămat 

de şeduct�ia varietăt�ii, „marginile” limbajului şe 

relaxează până la dişparit�ia contururilor, căci 

„ameştecul limbilor nu mai eşte o pedeapşă, 

şubiectul are acceş la deşfătare prin coabitarea 

limbajelor, care lucrează cot la cot: textul de plăcere 

eşte un Babel fericit” (Ibidem: 8). Amalgamare ş� i 

fragmentarişm – aceaştă manieră de exerşare a 

limbajului eşte cea care domină ş� i textul bartheşian, 

iar legătura dintre şubcapitole e o trăşătură 

şimptomatică a volumului Plăcerea textului, 

conştruit ca o ret�ea reticulată. Fiecare pieşă eşte 

conectată cu celelalte, alcătuind un model rizomic 

al aşpectelor pe care Bartheş le dişcută î�n volumul 

şău – deş� i plăcerea ş� i desfătarea par a fi punctele 

de foc, ele şe şprijină conştant pe alte ştructuri şau 

„platouri” (vezi Deleuze, Guattari, 1980). 

Î�n aceşt fel, textul eşte aidoma unuia de 

desfătare, fiecare fragment activează, şimultan, 

ş� i alte zone ale volumului: „Plăcerea pe frânturi; 

limba pe frânturi; cultura pe frânturi. Ele şunt 

perverşe prin aceea că şunt î�n afara oricărei 

finalităt�i imaginabile – chiar aceea a plăcerii 

(deşfătarea nu obligă la plăcere; ea poate chiar şă 

plictişeaşcă î�n aparent�ă)” (Ibidem: 81-82). 

Sugeştia eşte cea care acaparează, explicitul 

nu mai preşupune o işpită, ci face ca textul şă devină 

anoşt. Bartheş pune aici problema reprezentării

 ş� i a figurat�iei – pentru el, „textul de plăcere nu 

eşte neapărat acela care relatează deşpre plăceri; 

textul de deşfătare nu eşte niciodată acela care 

poveşteş�te o deşfătare. Plăcerea reprezentării 

nu eşte legată de obiectul ei: pornografia nu eşte 

şigură” (Ibidem: 87). Arta şe compromite, aştfel, î�n 

momentul î�n care nu mai laşă loc imaginat�iei ş� i şe 

expune î�n toată intimitatea ei. Aştfel, denudarea 

completă anulează orice intereş, pentru că, „de 

î�ndată ce un lucru şe î�nt�elege de la şine, eu î�l 

părăşeşc” (Ibidem: 68). Î�n mod paradoxal, chiar 

amânarea şenşului ş� i experient�a limitelor şunt cele 

care augmentează şemnificat�ia textului – aceşta nu 

trebuie geştionat cu o privire şcrutătoare, care şă 

reştrângă infinitul ş� i echivocul î�n mod ireductibil. 

Pluralitatea textului nu trebuie reduşă la tăcere, 

explozia lingviştică aduce dişperşia şinelui î�n text, 

iar eul nu trebuie reconştituit, ci doar î�ntrevăzut, 

tocmai datorită calităt�ii limbajului de a fi atopic (v. 

Îdem, 2007).

Autoreferent�ialitatea exagerată („afiş�area”, 

„parada” [Îdem, 1994: 82]) dinamitează î�ntreaga 

receptare, preşupune anularea de şine: „Figurat�ia 

ar fi modul de aparit�ie a corpului erotic (î�n orice 

grad ş� i şub orice mod) î�n profilul textului. De 

exemplu: autorul poate apărea î�n textul şău (Genet, 

Prouşt), dar nu şub forma biografiei directe (ceea 

ce ar exceda corpul, ar da un şenş viet�ii, ar făuri un 
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deştin)” (Ibidem: 88). Înefabilul, şubtilul, tăcerea – 

aceştea şunt elementele determinante dezvoltării 

intereşului ş� i obsesiei pentru un text: „Cărt�ile zişe 

«erotice» [...] reprezintă mai put�in şcena erotică 

decât aş�teptarea ei, pregătirea ei, creş�terea ei; 

prin aceaşta şunt ele «excitante»; iar când şcena 

şe î�ntâmplă, are loc fireş�te decept�ia, deflat�ia. Altfel 

şpuş, ele şunt cărt�i ale Dorint�ei, nu ale Plăcerii” 

(Ibidem: 91). Nevoia de mai mult eşte cea care 

aduce î�naintarea î�n text, î�nşă aceşt demerş aduce 

cu şine ş� i î�naintarea î�n meandrele propriului 

univerş, cel care completează datul textual.

Pledoaria lui Bartheş eşte şimilară cu 

obşervat�iile lui Mario Vargaş lloşa din Scrisori 

către un tânăr romancier. Pentru şcriitorul peruan, 

a şcrie preşupune un proceş inverş striptease-ului: 

„Î�n decurşul elaborării romanului, el [romancierul, 

ş.n.] ş� i-ar î�mbrăca, dişimulându-ş� i act�iunea şub 

nenumărate haine groaşe ş� i multicolore t�eşute 

de imaginat�ia şa, acea goliciune init�ială, punctul 

de plecare al şpectacolului” (Vargaş lloşa, 2005: 

19). Nu mai eşte aici o deflorare şau o decojire a 

textului, ci o î�nvelire a lui cu toată pleiada de mantii 

ale î�nchipuirii. Ceea ce şe aşcunde şub ele devine, 

prin urmare, mai incitant decât ceea ce şe laşă la 

vedere; invizibilul eşte cel erotic, iar cititorul nu mai 

este un voyeur, ci un creator de lumi. Îmaginat�ia ş� i 

ret�eaua de conexiuni a receptorului şunt cele care 

umplu golurile (ş� i goliciunile) textuale. Voluptăt�ile 

foş�netului de materiale care „acoperă” textul 

determină erotişmul, la fel cum o face „şcriitura 

cu voce tare” (Bartheş, 1994: 103). Aparent 

declamativă ş� i deşcoperitoare, „şcriitura cu voce 

tare nu eşte fonologică, ci fonetică; obiectivul ei nu 

eşte claritatea meşajelor, teatrul emot�iilor; ceea 

ce caută ea (î�ntr-o perşpectivă a deşfătării) şunt 

incidentele pulşionale, limbajul tapişat cu piele, 

un text unde şă şe poată auzi granulat�ia gâtlejului, 

patina conşoanelor, voluptatea vocalelor, o î�ntreagă 

ştereofonie a cărnii profunde: articularea corpului, 

a limbii, nu aceea a şenşului, a limbajului” (Ibidem: 

104).

Textul nu eşte o „bolboroşeală” (Ibidem: 

9), „şcriitura cu voce tare” şporeş�te acuitatea 

şimt�urilor ş� i conturează opera ca emanat�ie 

vişcerală, ca joc al corporalităt�ii: „Scriitorul eşte 

cineva care şe joacă cu corpul mamei şale” (Ibidem: 

59). Tocmai aceaştă legătură organică a autorului 

cu propria compozit�ie face ca textul de desfătare 

şă fie „î�n afară de plăcere, î�n afară de critică [...] nu 

putet�i vorbi «deşpre» un aştfel de text, putet�i doar 

şă vorbit�i «î�ntru» aceşta” (Ibidem: 35). literatura 

nu şe poate reduce la deşcifrare, „plăcerea textului” 

exclude, aş�adar, critica, iar jouissance eşte declanş�at 

tocmai de inefabilul şău – î�n fond, e pierderea de 

şine î�n text, î�n lectură („totul şe pierde, integral” 

[Ibidem: 62]). 

Reactualizarea limbajului „en moi-même” 

şe tranşformă î�ntr-o manieră a exhibării de şine – a 

pşihicului, dar ş� i a carnat�iei. Totodată, ea preşupune 

î�ncercarea de a nu cădea î�n maraşmul formelor 

ştereotipe ale exprimării cotidiene. Î�n aceşt şenş, 
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şcriitura devine o formă de şalvare de oceanul 

ştructurilor rigide, autorul trebuie şă şe „şuştragă” 

din aceşt circuit al cuvintelor neî�mplinite, care 

şunt uş�or de găşit, ş� i î�ncearcă, î�n conşecint�ă, 

că fie „anacronic”. Teoreticianul realizează o 

şubtilă diştinct�ie î�ntre limbajul perşonal, privat 

(al individului, şinelui) ş� i cel „oficial”, public, al 

şocietăt�ii exterioare: „limbajul pe care î�l vorbeşc 

î�n mine î�nşumi nu eşte al timpului meu” (Ibidem: 

63). 

limbajul timpului eşte şupuş iterării ş� i 

deşcompunerii: el eşte compromiş î�n momentul 

î�n care eşte repetat – practic, uzul, deş� i preşupune 

reactualizare, aduce cu şine ş� i alterarea. Bartheş 

ajunge aştfel la antiteza dintre vechi ş� i nou: 

„Noul nu eşte o modă, eşte o valoare, temelie a 

oricărei critici: evaluarea noaştră deşpre lume nu 

mai depinde, cel put�in direct, ca la Nietzşche, de 

opozit�ia dintre nobil ş� i joşnic, ci de aceea dintre 

Vechi ş� i Nou [...] orice limbaj vechi eşte de î�ndată 

compromiş, ş� i orice limbaj devine vechi de î�ndată ce 

eşte repetat” (Ibidem: 64). Recurent�a ştructurilor 

eşte pregnantă î�n cazul limbajului „encratic”, care, 

prin definit�ie, eşte un limbaj al repetit�iei – î�ntreaga 

pleiadă de inştitut�ii preşupune doar utilizarea 

unui limbaj convent�ionalizat. Î�n mod paradoxal, 

şocietatea modernă, deş� i promotoare a şpat�iului 

de exprimare liberă, perşonală, şe confruntă cu 

imperativul anonimizării individualităt�ii ş� i a 

controlului. Î�n aceşte „modern timeş” regimurile 

politice impun, totuş� i, un dişcurş finit care 

neutralizează noul ce poate răşturna vechiul. 

„Solidificare” a metaforelor, după Nietzşche, 

dişcurşul inştitut�ionalizat impune adevărul ş� i şe 

impune ca element de fort�ă: „limbajul encratic (cel 

care şe produce ş� i şe răşpândeş�te şub protect�ia 

puterii) eşte î�n chip ştatutar un limbaj de repetit�ie; 

toate inştitut�iile oficiale de limbaj şunt maş�ini ale 

reluării” (Ibidem). 

Aş�adar, pe de o parte, avem „cuvântul 

repetat” ca „ştereotip” (Ibidem: 67) care fixează 

limbajul pe un pat procuştian. Dacă aceşta eşte 

un caz de repetit�ie cu efecte negative, ce nu poate 

produce nici plăcere, nici desfătare, Bartheş aduce 

î�n dişcut�ie ş� i proceşul opuş – repetit�ia poate deveni 

o formă de desfătare, atunci când eşte orcheştrată 

î�n cadrul unor ritualuri şau ceremonii. Î�n aceşt caz, 

iterat�ia dobândeş�te valori şimbolice, şacre, fără de 

care proceşul eşte conşiderat un eş�ec – incantatorul 

duce la pierderea de şine. Aici, repetit�ia nu poate 

permite intruziunea noului, căci el nu ar putea 

decât şă deştrame ritualul: „repetarea ar zămişli ea 

î�nşăş� i deşfătarea [...] repetarea la exceş î�nşeamnă 

intrarea î�n pierdere, î�n zeroul şemnificatului. Decât 

că iată: pentru ca repetarea şă fie erotică, trebuie 

ca ea şă fie formală, literală, ş� i î�n cultura noaştră 

aceaştă repetare afiş�ată (exceşivă) redevine 

excentrică” (Ibidem: 66). 

Prin urmare, „cuvântul poate fi erotic 

î�n două condit�ii opuşe, ambele exceşive: dacă 

eşte repetat până peşte limită, şau dimpotrivă 

dacă eşte neaş�teptat, şuculent prin noutatea şa” 
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(Ibidem). Î�nşă „problema” cu aceşt tip de percept�ie 

(conform căreia noul î�ş� i propune şă zguduie 

ştructurile exiştente ş� i şă impună altă ordine prin 

şubverşiune) eşte că timpul tranşformă mereu noul 

î�n tradit�ie, deci şchimbarea de viziune, preferint�a 

pentru nou şe repetă î�n mod conştant. Dubla 

implicat�ie, jouissance ş� i nouvelle, nu poate avea loc, 

î�n cadrul limbajului, decât î�n cadrul „dişcurşului 

unui î�ndrăgoştit”, de care lectorul şe î�ndrăgoşteş�te, 

la rândul şău. Noul şe luptă mereu cu pericolul de 

a şe tranşforma î�n vechi ş� i de a anula desfătarea. 

Scrierea î�nşăş� i reprezintă o formă de a dialoga cu 

moartea ş� i de a câş�tiga bătălia î�mpotriva ei – textul 

reprezintă confluent�a dintre Eroş ş� i Thanatoş ş� i o 

formă de hedonişm – nu numai lectura şe poate 

finaliza prin desfătare, ci ş� i actul şcriiturii.
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