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Cuvânt de întâmpinare

Continuum și identitate – două cuvinte-cheie

Ediția din 2018 a colocviului Literacum, „Slavici-

care descriu cel mai bine activitatea Literacum,

Coșbuc”, ne propune însă abordări complementare

întrucât, așa cum spune și Aristotel, „continuul este

ale textelor celor doi autori. La Coșbuc, remarcăm

un fel de lucru care se ține mereu”, divizându-se la

analize ce vizează măștile jocului în raport cu spațiile

nesfârșit. Fără doar și poate, colocviul și revista

marginale

Literacum suscită neîncetat interesul studenților,

lingvistice urmărite în publicistica lui Coșbuc,

provocându-i să participe constant la un dialog literar.

respectiv diferențele lingvistico-culturale în procesul

Apărută sub egida Centrului Studențesc de

traducerii sau controversele legate de originalitatea

Cercetare Literacum, al Facultății de Litere, Istorie și

creației. La Slavici, nucleele tematice dominante sunt,

Teologie, revista de față coagulează în mod constant

în schimb, de factură socială, existând, de altfel, și

eforturile de cercetare depuse de către studenții

lucrări care au în vedere riturile de trecere sau

îndrumați de profesori în domeniul studiilor literare.

ipostazele feminine în proza slaviciană. Mai mult

Astfel, acest număr triplu al revistei grupează lucrările

decât atât, nici memorialistica și publicistica lui Slavici

prezentate la ultimele trei ediții ale colocviului

nu au fost neglijate, întrucât principiile etice și

studențesc, ce a devenit deja o tradiție. Ineditul

pedagogice au fost intens dezbătute.

și

cu

strategiile

erotice,

aspectele

colocviului Literacum constă tocmai în tematica

Studenții au propus o gamă largă de tematici și o

aleasă și în valoarea formativă și pedagogică a

serie extrem de interesantă de metode de analiză a

acestuia. Cele trei ediții cuprinse în revistă ne-au

textelor. Lucrările rezultate au abordat, așadar, fie

purtat printr-un veac de literatură română. Dacă

hermeneutic textele lui Naum, Arghezi, Slavici sau

ediția din 2015 nuanțează particularitățile scriiturii

Coșbuc, fie din punct de vedere stilistic ori poetic,

suprarealistului Gellu Naum, cea din 2017 urmărește

uneori cu mici deschideri spre studiile culturale. De

caleidoscopic

al

asemenea, unele lucrări au propus un demers

modernistului Arghezi, pe când colocviul din 2018 ne

comparatist, reunind autorii propuși cu alții, precum

invită să-i redescoperim pe Slavici și Coșbuc.

Cărtărescu, Gurdjieff (în cazul lui Gellu Naum),

destinul

artistic

și

cultural

Cu siguranță, cele trei ediții ale colocviului

Doinaș, Swift (în cazul lui Arghezi) sau chiar realizarea

Literacum stau sub semnul jocului. La Naum am

unei comparații între Slavici și Coșbuc, în cadrul

navigat într-o lume a suprafețelor, susținută de jocul

ediției din 2018.

realitatea ca vis și visul ca realitate, urmărind

Dorim să le mulțumim profesorilor coordonatori

totodată valențele baroce ale teatrului naumian sau

și studenților organizatori, respectiv studenților care

mitul androginului – proiecții suprarealiste. În schimb,

au participat cu lucrări! Fără îndoială, toamna anului

la Arghezi am identificat un joc al (in)determinărilor

2019 va surprinde din nou prin abordări cel puțin la

artistice pe de o parte, iar pe de altă parte, am

fel de îndrăznețe precum cele reperate în lucrările

observat că există un joc îndoielnic privind starea de

prezente. În definitiv, e o muncă frumoasă care îi

nație. De altfel, sunt lucrări care au abordat poetic și

ajută pe studenți să-și dezvolte abilități de gândire

stilistic textele argheziene, dar și studii care s-au

critică și scriere academică, conturând o identitate de

focalizat pe dimensiunea tragică a blestemelor în

grup a tinerilor cercetători în studiile literare.

poemele acestuia.

literacum

Alexandru Foitoș, Emilia Merce
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JOCUL (SUPRA)FEȚELOR
Patricia Tașcău
,,Pregătiți-vă borcanele cu spirit: a apărut un nou monstru”
Lucrarea de față își propune să demonstreze
importanța
Naum o acordă suprarealismului,
pe care nu-l consideră un simplu curent artistic, ci
un mijloc de individuație, de realizare a sinelui, în
sensul propus de Jung. Altfel, voi urmări alternanța
și, totodată, contopirea dintre real și imaginar, atât
în opera, cât și în biografia lui Gellu Naum, dat fiind
faptul că Naum aplică principiile suprarealiste în
cotidian.

I. Introducere – inserţii biografice
Gellu Naum, un „monstru al spiritului”, așa
cum îl numeau jurnaliștii vremii, este ultimul mare
poet suprarealist european. Punctul de atracție al
acestei figuri emblematice a spațiului românesc din
secolul al XX-lea îl constituie biograficul, adică
personalitatea
individualitatea scriitorului.
Își petrece copilăria la București, unde își urmează și
studiile, specializându-se în filozofie, apoi pleacă în
1938, la sugestia prietenului său Victor Brauner, la
Paris, pentru a-și elabora doctoratul, aderând la
grupul suprarealist animat de André Breton. Un an
mai târziu, reîntors în țară, este înrolat în armată.
Această perioadă este ca o pată neagră în biografia
sa, fiind îngrozit de ororile pe care le vede: va face și
o depresie, în acest timp va concepe Medium. În
1941, apare prima grupare de factură suprarealistă
din care și Naum face parte, este momentul în care
Breton afirmă: „Centrul suprarealismului s-a mutat
la București”. Suprarealiștii români nu reușesc să
guste prea mult din libertate, căci în 1947 va fi
impusă cenzura, va apărea conceptul de realism
socialist, dedicat maselor, ca un model de educare
în spirit comunist, specific pentru această perioadă
fiind „eroul pozitiv”. Acum Naum va trăi mai mult
din traduceri, muncind până la epuizare, publicând
foarte puțin. După 1968, adică după ce se relaxează
cenzura, apare și volumul Athanor, asistăm acum la
o revigorare a scriiturii lui Naum. Adevărata valoare
a scriitorului este recunoscută însă de-abia în 1985,
după publicarea Zenobiei, fiind invitat să țină cursuri
în străinătate, traducându-i-se poeziile în
numeroase limbi de circulație europeană și, nu în
ultimul rând, acordându-i-se o serie de premii. Mica
trecere în revistă pe care am făcut-o demonstrează
că destinul lui Naum a fost unul sinuos, rămânând
mai mult în umbră. Cu toate acestea, ca și André
Breton, Naum reușește să rămână până la sfârșitul
literacum

vieții credincios modului suprarealist de a trăi și de a
scrie poezie, ceea ce dovedește că pentru el
suprarealismul nu a fost o conjunctură, ci o expresie
autentică de exprimare a sinelui.

II. (Supra)faţă – motivare

Naum este un suprarealist care depășește cu
mult curentul literar în care este încadrat, putând fi
comparat cu Blaga, diferența dintre cei doi este că
cel din urmă amintit teoretizează, pe când primul
trăiește filozofia fără să-i impună limite; cuvântul
reprezintă, pentru el, cea dintâi barieră. De aceea,
Naum trebuie văzut dincolo de aparențe, în
căutarea sensului primordial al cuvântului. În cele ce
urmează, am să zugrăvesc alternanța dintre real și
imaginar în viziunea lui Naum, cele două planuri la
un moment dat nici nu se mai disting, în cele din
urmă cele două contopindu-se.
Jocul de cuvinte –
-am împrumutat de la Naum vizează tocmai
receptarea textului naumian și, de ce nu, și a
biografiei acestuia. Fața reprezintă realul, aparența,
cognoscibilul, mai exact conștientul, pe când
suprafața este, într-o formă simplificată, imaginarul,
adică subconștientul. Deci alternanța dintre real și
imaginar nu este altceva decât alternanța dintre
conștient și subconștient, dintre exterior și interior,
scopul fiind acela de a redimensiona conștientul, la
fel cum se întâmplă și în picturile lui Salvador Dali.
Suprarealismul urmărește tocmai pătrunderea artei
în planul subconștientului, al visului, al delirului, în
care plăsmuirile umane scapă de controlul
conștiinței. Motivul pentru care am plasat aceste
două cuvinte sub semnul ludicului se datorează
faptului că întreaga creație naumiană este, în primul
rând, un joc care este menit să creioneze o stare.

III. Principii suprarealiste
Am menționat mai devreme că pentru Naum
suprarealismul înseamnă o expresie autentică de
afirmare a sinelui, adică un cumul de principii pe
care Naum și le asumă, treptat, dar numai după ce
le-a modificat. Astfel mă voi opri doar asupra
sensului naumian pe care îl capătă dragostea,
prietenia, singurătatea și știința, care stau sub
semnul favorabilului sau al nefavorabilului.
6

Disponibil și indisponibil, favorabil și
nefavorabil, din perspectiva lui Naum, sunt separări
necesare omului care vrea să cunoască, să
experimenteze, să sporească misterul lumii, ca mai
apoi să încerce să-l dezlege. Nu trebuie să cădem
însă în capcană, nu este vorba despre un algoritm,
fiindcă atunci am nedreptăți creația și principiile
adoptate de autor, generalizând și limitând gândirea
naumiană la o schemă. Impunerea unui sistem,
extrapolând, ar fi o pânză de păianjen care ne-ar
permite doar să „privim prin ea, dincolo de ea, unde
ne împinge ea”1, pe când Naum plutește, după cum
afirmă chiar el, „pe un ocean fără limite”2, ținta lui
fiind crearea unei stări, a conexiunii dintre cititor și
text. Autorul nu se axează pe conținut, estetica fiind
neglijată cu desăvârșire. De fapt, aceste jocuri dau
cititorului libertate deplină, creând niște stări menite
să hrănească spiritul: Zenobia este dovada grăitoare
care ne demonstrează calitatea monstruoasă de a
transmite stările, de la început până la sfârșit.
Dragostea poate, la fel ca orice principiu
naumian, să fie favorabilă sau nefavorabilă. Naum se
ferește să clasifice o stare sau un lucru ca fiind bun
sau rău, după cum el însuși recunoaște în dialogurile
cu Sanda Roșescu, „nimic nu este definitiv sau
nedefinitiv, cum nimic nu este bine sau rău, pentru
sau contra”3, totul depinde de disponibilitatea pe
care tu o ai, adică de „eliberarea de conștient”4, de
contactul pe care reușești să îl menții cu liniile Lumii.
Dragostea, necesară pentru Naum din primii ani ai
vieții, a fost „punctul central al existenței”5 lui, fiind
marcat de moartea tatălui său în război, dar și de
lipsa afectivității materne, cu toate că în „exterior
părea un sobru”6. Dragostea favorabilă pentru Naum
este, în primul rând, marea dragoste pe care o
resimte la 4 ani, care va fi urmată de cea pentru
Lygia, cea dintâi devenind doar o presimțire a
viitoarei iubiri. Naum ilustrează aici o dragoste în
aparență mediumnică, dar care, de fapt, este o
„pătrundere în misterele lumii”7, o dragoste care
dezleagă misterele (este vorba despre scena filmului,
despre citirea poeziilor în limbi necunoscute Zenobiei
și despre desenarea liniilor perfecte, scene ce se
regăsesc în romanul Zenobia). O altă manifestare a
dragostei favorabile este scrisul, deci dragostea
pentru creaţie, creația ca experiment. Un exemplu
concret ar fi Medium, scris în perioada războiului,
care nu face altceva decât să-l scoată pe Naum din
realitatea războiului. Aici se manifesta ca un „extaz
din copilărie”8 ce declanșa niște „canale
parapsihologice uimitoare”9, în acest moment
intervenind imaginarul, subconștientul este lăsat să
delireze. Atât în prima parte din Zenobia, unde cei
doi îndrăgostiți experimentează tot felul de stări
poetice, cât și în Medium, în care Naum are o
literacum

convorbire cu femeia-fantomă, se observă jocul realimaginar, un joc care are menirea de a intra în
nepătruns, de a spori misterul. Pentru Naum
dragostea poate să devină nefavorabilă doar în
momentul în care ea devine o limită, moment similar
rămânerii omului la o anumită „treaptă a
conștientului”10.
Prietenia poate fi privită tot din aceste două
unghiuri, fiind unul dintre principiile suprarealiste
adoptate de scriitor. Prietenia era închegată doar cu
oamenii care îl atrăgeau, în care găsea o asemănare,
nefiind vorba despre o asemănare a ideilor, ci, din
contră, despre diversitatea lor, aceasta conferindu-i
un soi de convingere în propriile ideologii pentru a
înainta spre acel capăt comun, văzut de fiecare
diferit. Această prietenie este bazată pe „atracții și
repulsii”11 cum spunea Julien Gracq, sau cum
considera Crevel: prietenia este „punctul cel mai înalt
al iubirii”12. Cu toate acestea, Naum nu suporta nicio
urmă de „duhoare mentală”13, afirmând că „din
păcate, pe cât de mult îmi iubeam prietenii, pe atât
de violent eram cu ei”, „eram un fel de terorist
îngrozitor”14. Cu alte cuvinte, atunci când Gellu Naum
simțea o neconcordanță între gândirea lui și cea a
unui apropiat nu i se supunea, ba chiar, dacă acea
prietenie era nefavorabilă, se retrăgea. Se observă
acest lucru în scena cu Ioachim din Zenobia, în care
critică supunerea față de normele impuse de
societate. Desigur, am ales să exemplific din acest
roman, deoarece este unul autobiografic și consider
că este relevant. Din dialogurile cu Sanda Roșescu,
dar și din interviul cu Simona Popescu, reiese faptul
că Naum nu ține cont de persoană atunci când se
raportează la operă, ci de ideologia pe care acesta o
propagă, deoarece ajunge să-l critice chiar pe Breton,
liderul mișcării suprarealiste, susținând că impune
limite suprarealismului, deoarece teoretizează prea
mult. Totul pornește de la cererea lui Breton de a
păstra „climatul ocult al grupării suprarealiste”15,
încercând să definească suprarealismul, el îngrădește
libertatea de exprimare, pe care o propagă de fapt,
deci se contrazice. Desigur că Naum nu a trecut cu
vederea această disonanță, cum nu a trecut cu
vederea nici teoriile științifice pe care le-a criticat cu
orice ocazie, referindu-se și la Jung, pe care totuși îl
admira, dar și la Hegel.

7

ții (Maria, Gerda, Vizitatoarea, Lily), cu prieteni
necunoscuți sau vechi, ori cu personaje care par să nu
fi existat nicicând. În singurătate urmează să se
întâmple ceva, îl atacă câinii și este vizitat de
personaje fantasmagorice. Pentru un suprarealist
singurătatea este concentrarea asupra propriului eu.
Lumea poate fi percepută doar în singurătate.
Am amintit mai sus de criticile pe care Naum le
aduce științei, în special filozofilor, preferând științele
exacte, în detrimentul celorlalte, dorind să mă opresc
puțin asupra lor. Pentru a-l înțelege pe Naum,
trebuie, mai întâi de toate, să scăpăm de limitele pe
care le impune cuvântul și să ștergem cu un burete
informațiile despre specializarea sa universitară, cât și
postuniversitară. De ce? Fiindcă vom fi tentați să
credem că Naum, specialist în filozofie, a inserat
masiv în opera sa principii de această factură, ceea ce
este eronat. Naum însă nu a inserat nimic, el
considerând că aceste teoretizări se petrec în planul
conștientului, deoarece „limbajul curent dă falsele lui
premise, ceva între determinism și liber arbitru, între
fatalism și nefatalism, între da și nu”16. El a considerat
aceste tipuri de lecturi drept sezoniere, din ele a
extras mici frânturi și apoi le-a asamblat ca într-un
colaj picassonian sau braqueian. Astfel, Naum va
saluta, la Hegel și Jung, „puterea de a converti, prin
supradimensionare, conștientul în delir”, dar va
blama „molozul în care s-a îngropat”17, Jung
încercând să teoretizeze poezia. În același timp, va
critica și filozofia lui Platon, dar va ridica în slăvi
mișcarea hippie care „reușește să ajungă la capăt,
peste social, peste cultural, peste toată lumea”18, la
fel cum va aprecia și poeții alchimiști care au ca bază
experimentul. Iată, Naum, cu toate că nu este un
filozof, face filozofie, adică își construiește niște
principii după care va deconstrui și va reconstrui
suprarealismul, de aceea putem să afirmăm fără nicio
reținere că Naum este dincolo de suprarealism,
suprarealismul putând fi considerat, de ce nu, fața, iar
naumianismul, poate fi considerat suprafața. ,,Eu nu
fac suprarealism. Eu sunt suprarealist. E o mică mare
diferență. Nu știu dacă sesizați...”19.
IV. Jocul naumian
Jocul naumian, după cum deja am menționat,
are ca scop conturarea unei stări care este propulsată
asupra noastră, ca lectori. Interesant este însă modul
cum Naum reușește să alterneze realul cu imaginarul,
imaginarul ieșind, desigur, învingător. Alternanța
acesta poate fi încă o modalitate de a sfida ordinea
obișnuită, mai exact gândirea tradițională. O putem
considera o mutație, o „ambianță a suprarealiștilor de
a distruge țesătura și ordinea discursului”20, deoarece
literacum

„cuvintele […] au bibliografia lor, vin cu memoria
concretă și cu bagajul lor conceptual acumulate de-a
lungul istoriei unei limbi”21. Tehnicile pe care Naum le
folosește, în special în Zenobia, sunt: colajul,
nedefinitul, micile intervenții sau sugestii pe care le
face, inducerea în eroare, dar și puterea pe care o are
cuvântul, dilatându-se, luând astfel proporții
inimaginabile, un exemplu concret ar fi mlaștina
naumiană. Opera lui Gellu Naum poate fi văzută ca
opusul unui joc de șah, imposibil de câștigat atât timp
cât calculezi fiecare mișcare, așa se justifică și colajele
pe care le inserează după fiecare capitol, dar și
sugestiile pe care le face. De altfel, lumea lui Naum
este ,,o lume care nu ni se oferă pentru a fi cunoscută
rațional, analitic, ci pentru a fi simțită la modul
intuitiv”22, este o lume ,,pe dos, toate merg cu capu-n
jos”, cum spune Creangă, sau pe scurt, este miezul
personalității autorului, din care cuvintele decupate
din real, aranjate ca într-un puzzle, țâșnesc de pe
foaie pentru a ne construi o imagine. Imaginarul
integrat în real, mai bine zis, derivat din acesta este
modul în care Naum își șlefuiește lumea, o lume plină
de iubire, de singurătate, în care fluturii și florile simt
o atracție pentru el și invers, o lume în care nimic nu
e întâmplător, în care cercetarea este ceva obișnuit și
necesar.
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GELLU NAUM – MIRCEA CĂRTĂRESCU: MIRIFICUL DEZLEGAT
Gordana Peici
Orbitor de Mircea Cărtărescu și Zenobia de
Gellu Naum au în centrul lor imaginea femeii. Primul
roman înglobează figura Mamei protectoare, aleasă
pentru a da viață scriitorului Cărții, în jurul ei
construindu-se o întreagă istorie mitizantă, ceea ce
Simona Sora numește ca fiind la Cărtărescu „roman
familial”1. Al doilea se dezvoltă în jurul imaginii
Iubitei alături de care autorul a aflat adevărata
dragoste, cu desăvârșire necunoscută înainte:
„fiecare credea că iubise, eu însumi crezusem la fel
până când s-a ivit Zenobia, puteam să și mor,
puteam să mă sinucid, domnule, convins că o fac din
dragoste, fără să știu că la puțini, la foarte puțini, le
e dat să cunoască miracolul”2.
Pornind de la premisa enunțată, propunem o
analiză mai amănunțită a femininului în cele două
opere amintite, abordare care să ilustreze faptul că,
prin dualitatea dobândită din apartenența
concomitentă la planurile real și fantastic, acesta
este motorul inspirației creatoare care generează un
al treilea plan revelator al sensurilor scrierii, dar și al
identității naratorilor-scriitori. Astfel, considerăm că
figura feminină sau „mirificul dezlegat”, după cum o
numește însuși Gellu Naum3, reprezintă un mijloc de
tranziție între planuri: cel real, care redă
evenimentele cotidiene, obișnuite, din viața de zi cu
zi a personajelor, și cel fantastic, extraordinar, care
înzestrează personajele cu anumite capacități
supranaturale, transformându-le în principii feminine
guvernante ale lumilor ficționale cărora le aparțin.
Având ca bază aceste două planuri ale operelor, se
construiește un al treilea plan, și anume cel al
ascensiunii, al renașterii celui care creează, al
dezvăluirii sensurilor scrierii.
Prin fuziunea celor trei planuri propuse mai
sus, atât Gellu Naum, cât și Mircea Cărtărescu
reușesc, în viziunea noastră, să construiască o
imagine a femininului corespunzătoare în cea mai
mare parte realismului magic. Complexitatea celor
două personaje feminine alese pentru analiza
noastră (Maria, respectiv Zenobia) este atestată prin
rolul incontestabil, central, pe care acestea îl ocupă
în lumile în care se integrează. Cele două personaje
sunt „alese” pentru a-i iniția, pentru a-i îndruma pe
naratorii-scriitori în drumul care duce spre
„Mântuire” sau la „transcenderea cercurilor”. În
continuare vom încerca o analiză a celor două
imagini feminine, subliniind natura duală a acestora,
precum și influența pe care o are fluturele, simbol al
sufletului, Psyché, asupra lor, dar și asupra imaginii
literacum

masculinului.
Pornind de la afirmația lui Carmen Mușat că
„autorul postmodern scrie pentru a-și recupera
corporalitatea risipită în timp, dar și pentru a da
relief și consistență unui număr cât mai mare de
ipostaze posibile ale propriei ființe”4, putem afirma
că în același mod procedează și Mircea Cărtărescu.
Acesta elaborează o imagine a Mamei pe care o va
utiliza în încercarea de sondare a trecutului, de
regăsire a acestuia, prin imaginarea de lumi
fantastice preexistente lui, cu scopul de a-și cunoaște
mai bine condiția prezentă, de a ajunge la mântuirea
finală, posibilă doar în interiorul Cărții. Astfel, pe
lângă cele două obsesii ale lui Mircea Cărtărescu
dezvoltate pe parcursul romanului Orbitor, obsesia
pentru „imaginea Totului” și cea pentru „imaginea
orașului, a Bucureștilor”, Andrei Bodiu subliniază
importanța celei de-a treia obsesii, cea a Mamei.
Imaginea ei se bucură de o importanță majoră în
creația anterioară a autorului și care, afirmă el, „este
percepută ca o formă, postmodernă, de auto-citare
prin intermediul poemelor naratorului”5.
În ceea ce privește apartenența acestui
, al narațiunii, Maria
întruchipează imaginea mamei lui Mircea Cărtărescu,
fiind, la rândul ei, tot țesătoare. În Orbitor se
construiește
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ei de regină-n exil și care nu-și mai amintește nimic
din strălucirea unui trecut confundat de-acuma cu
visul”6. Lumea fabuloasă, creată inițial de Mircea,
este deconstruită prin aducerea personajului la
realitate, prin azvârlirea Mamei în perioada cruntă a
comunismului, a sărăciei, într-un cuvânt, în cotidian,
prin afirmațiile: „Căci vis, fără-ndoială, construcție a
minții ei neliniștite, fusese corpul gol al Mioarei
Mironescu [...]. Și vis fusese prizoniera mare și goală
a liftului, cu fluturele ei cât o lebădă-n brațe [...].
Realitatea era cu totul alta. [...] Nimic nu exista dacă
nu putea fi văzut”7. Atât alăturarea contrariilor, cât
și construirea personajelor duale este semnificativă
în Orbitor, precum va fi și în Zenobia. Așadar, după
cum susține Simona Sora, imaginea „umilă” a
Mamei este urcată la rangul de „împărăteasă a lumii
ORBITOR”8. Numele pe care autorul îl alege pentru
Mama este unul cu referințe biblice, iar episodul în
care femeia închisă de doisprezece ani în lift, din
ziua bombardamentului, crescându-și fiica, un
fluture cu aripi de trei metri, îi vestește apropierea
momentului nașterii „Mântuitorului poporului
Cărții” prin cuvintele: „Bucură-te, Marie” și „Va fi în
curând”. Prezența fluturelui, după Dicționarul de
simboluri literare9, semnifică apariția mesagerului
care aduce grație sau schimbare de stare. Totuși,
chiar dacă această veste este una îmbucurătoare
pentru „poporul Cărții”, pentru Maria va fi prilejul
pentru schimbarea condiției sale anterioare. Aceasta
își decide brusc soarta, într-o „piațetă triunghiulară”,
într-un loc „nespus de trist”, dându-i voie bărbatului
de lângă ea să o sărute pentru prima oară, iar după
aceea aflăm că „Nici ea nu știa de ce-i spusese s-o
sărute”. De atunci a știut că este „aleasă”, dar nu
știa „pentru ce” și „de ce tocmai ea”. Apariția
miraculoasă a femeii cu fluturele printre ruine,
„coroana de raze” din jurul capului Mariei
observată, dar ignorată de Costel, precum și faptul
că cei trei (Maria, Costel și femeia cu fluturele) erau
neobservați sau nebăgați în seamă de către trecători
atestă apartenența acestei secvențe la realismul
magic, deoarece elemente fantastice, extraordinare
sunt privite ca fiind niște întâmplări obișnuite.
Odată devenit scriitor al Cărții, naratorul
Mircea o zămislește, la rândul său, pe Maria:
„Crescusem din ea, dar acum ea era în mine, mă
revărsasem din interior asupra ei. Mama era acum
embrionul din burta cu buric proeminent al minții
mele, spre ea priveam din toate părțile deodată,
mereu cu fața spre ea, mereu fascinat de ea, mereu
sfârșit de dragoste și dor pentru ea. Eram mereu
gravid cu propria mamă...”10. Demiurgul lumii
ORBITOR o are de acum în centrul creației sale pe
fluturița Maria, însemnată cu semnul fluturelui
(având pe șoldul stâng o pată de lupus) și
reprezentând principiul feminin guvernant al
literacum

romanului, fluturele fiind după Dicționarul de
simboluri11 și „o emblemă a femeii”. Prin ea Mircea
reface trecutul mitic, reconstruind povestirile pe
care i le spunea în bucătăria întunecată a blocului de
pe Ștefan cel Mare despre Tîntava natală și despre
lumea pe care nici ea nu a cunoscut-o: „Mama era
marea mea poartă de trecere [...]. Doar prin dreptul
mamei se putea ieși”12. Astfel, prin amintirile pe care
le-a moștenit de la mama sa naratorul-scriitor,
Mircea, evadează în tărâmurile fantastice „dincolo
de spațiu, timp și memorie”, imaginându-și lumea
de dinainte de existența sa. De aceea, Aripa stângă
este dedicată mamei și înglobează trecutul fabulos
al neamului Badislavilor care doresc uitarea
păcatelor din trecut (necinstirea morților,
incesturile, crimele și bătălia halucinantă dintre
îngeri și diavoli), abandonând satul din Rodopi,
trecând Dunărea și stabilindu-se în Tîntava. Precum
în Veacul de singurătate al lui García Márquez,
căderea în mit este favorizată de incest și de crimă,
toate fiind pricinuite, în acest caz, de pierderea
conștiinței prin consumarea macului primit de la
țigani.
Imaginea femeii gigante este prezentă în
textul lui Mircea Cărtărescu, precum și în cel al lui
Gellu Naum. Incipitul romanului cărtărescian o redă
pe mama în poemele lui Mircea ca fiind o figură
mitizată, uriașă, acoperind fereastra lui „cu marele
ei ochi albastru”, și lăudată: „mamă, puterea visului
tu mi-ai dat-o”13. După cum susține Simona Sora, în
Aripa stângă a Orbitorului, imaginea mamei este
„trivializată în prezentul scrierii cărții”, „reamintită
poetic [...] în fantasma care întemeiază în parte
mitul personal”, ca la finalul romanului corpul
mamei să fie „dorit, înglobator, singurul care poate
garanta unitatea eroului”14. După cum am precizat
mai sus, Mircea își construiește istoria familiei și,
totodată, mitul personal cu ajutorul Mariei, văzând
și simțind prin pântecul acesteia încă dinainte de
naștere. Ea este privită ca „mamă dătătoare de
viață”, iar clipa în care scriitorul Cărții a văzut pentru
prima dată lumina orbitoare a zilei este descrisă ca
fiind un „moment absolut, dincolo-de-care-nu-maiexistă-nimic”15: „Un soare orbitor, de dimineață, se
revărsa în cameră, și în lumina insuportabilă, în
miezul ei, am zărit-o pe mama, tânără și goală,
așezată pe pat, cu pata de lupus pe șold, cu părul
răsfirat pe umeri, privindu-mă și zâmbindu-mi de
bun-venit”16.
De la planul cotidian, real, Mircea o plasează
pe Maria în planul miraculosului, reprezentativă
fiind aici secvența din roman în care naratorulscriitor o trimite pe mama în aventura subterană
prin cavoul a cărui dimensiune este hiperbolizată
(exagerarea fiind o trăsătură a realismului magic).
Astfel, îmbinând un fapt real (înmormântarea bătrâ11

nului Catana) cu unul fantastic (scufundarea
personajelor în mormântul acestuia), putem afirma
că și acest episod se poate include în interiorul
granițelor realismului magic. De asemenea, Maria
primește un fel de puteri supranaturale în momentul
în care începe să trișeze în jocul de-a ghicitul
desenului din covor17. Aceasta nu mai ține seama de
modelele impuse de fabrică, ci țese desene în
interiorul cărora se regăsește însăși viața: era „primul
nostru covor adevărat” care înfățișa „icoana Mamei
cu pruncul”18, deci zugrăvea realitatea. Cu timpul,
covorul a devenit tridimensional, iar ei nu mai
ghiceau ce desen avea să fie imprimat, ci prin el
citeau viitorul.
În demersul construirii lumii din Orbitor se
înscrie și trecerea în revistă a unor amintiri ce țin mai
mult de realitatea din copilărie, de biograficul lui
Mircea Cărtărescu, însuși autorul semnalând într-un
interviu că multe secvențe din textele sale aparțin
tărâmului îndepărtat al copilăriei și adolescenței19. În
acest sens, Alex Ștefănescu afirmă într-un articol
despre proza cărtăresciană că Aripa stângă „nu este
altceva decât o autobiografie” prin care autorul nu
numai că povestește întâmplări din copilăria sa, ci „și
cum s-au agregat cu miliarde de ani în urmă atomii
din care, prin complicate metamorfozări, a apărut în
cele din urmă Mircea Cărtărescu”20. Acest prim plan
al biograficului, al redării realității din trecut este o
bază solidă pentru integrarea celuilalt plan, cel al
fantasticului, în roman. Pentru a trece la fabulos
Mircea Cărtărescu se folosește de un „continuum
realitate-halucinație-vis” prin care creează lumi
populate de personaje înzestrate cu puteri
supranaturale, personaje care, în complotul
universal, reușesc să „nască” scriitorul care să le
aducă la nemurire, posibilă în interiorul Cărții care să
îi cuprindă pe toți, să înglobeze însăși viața,
existența. Astfel, după cum afirmă Simona Sora,
„personajul Mircea, alesul, urmează traseul
inconștient al unei revelații pe cale să se producă [...]
unde contează în primul rând «puterea de a visa»,
apoi capacitatea de a lega, prin eul propriu, viziunea
infrarealității și, abia în final, transcrierea ei în
«manuscrisul pulsatil al Texistenței»”21.
Forma completă, totală a romanului este cea
a fluturelui, după cum afirmă însuși autorul. Fluturele
reprezintă un „simbol central al cărții pentru că el
este unul din cele mai perfecte simboluri naturale ale
condiției umane, prin metamorfoza pe care o suferă
lepidopterele [...]. Este exact ceea ce visăm și noi cu
toții: după o hălăduire pe pământ ca ființe muritoare,
ne închidem în crisalida propriului nostru mormânt,
de unde sperăm să avem o resurecție ca ființe
spirituale, înaripate, eterne”22. Astfel se poate
explica modul în care îmbinarea celor două planuri
(cel cotidian și cel fantastic/ oniric) constituie baza
literacum

pentru generarea unui al treilea plan care relevă
sensul scrierii manuscrisului, al „crisalidei de
cuvinte”. Mircea devine conștient de existența sa, de
rolul pe care îl are în construirea lumii ORBITOR,
dorindu-și ieșirea din coconul care îl constrânge la
stadiul larvar pentru a trece într-o stare superioară
celei de început. De aceea, pe parcursul cărții găsim
imagini care zugrăvesc stagnarea în cocon/ mormânt
și așteptarea renașterii, a depășirii ființei.
În interviul cu Teodora Stanciu, Mircea
Cărtărescu dezleagă și sensul celor trei părți
componente ale Orbitorului, care, spune el,
reprezintă un soi de „triptic”. Aripa stângă este
reprezentativă pentru „figura mamei” (este mult mai
fabuloasă prin imaginarea de lumi preexistente, prin
nașterea mitului personal), Corpul, pentru cea a lui
Mircea, iar Aripa dreaptă, pentru „figura tatălui”23 (în
care se observă redarea lipsurilor comunismului,
rolul pe care tatăl l-a avut în acea perioadă, această
parte fiind mai apropiată de realitate, dar care nu e
lipsită de fantastic).
Gellu Naum construiește romanul Zenobia în
jurul imaginii Iubitei, care este, după cum afirmă
Simona Popescu, „inițiaticul spirit feminin”24.
Zenobia este pentru naratorul-scriitor ceea ce este în
realitate însăși soția Lygia pentru autorul Gellu
Naum. Aceasta nu are doar statutul de „parteneră”,
ci este cea care temperează impulsurile și orgoliile
autorului, rolul soțiilor sau iubitelor suprarealiștilor
în viața acestora fiind, de asemenea, subliniat de
către Simona Popescu25, de unde și coloratura
autobiografică a romanului Zenobia.
Titlul cărții, precum și numele dat „călăuzei”
sale nu sunt alese întâmplător. Cele două
componente
ale
numelui
Zenobia,
„Zen” (reprezentativ pentru Zeus) și „bios” (viață)26,
puse laolaltă ar putea fi interpretate ca reprezentând
guvernarea principiului feminin asupra destinului
naratorului-scriitor Naum, supunându-l la un alt mod
de viață pentru a se înălța și a atinge perfecțiunea în
actul creației. De asemenea, numele acesta a fost
purtat de regina Palmirei, cea care a „sfidat Imperiul
Roman”27 prin autoritatea și prin înțelepciunea sa.
Isis este al doilea nume al Zenobiei pe care îl regăsim
în roman. Aceasta este protectoarea armoniei
cuplului, parteneră loială și ocrotitoare a bărbatului/
iubitului său, percepută de către egipteni ca fiind „un
exemplu de devotament suprem față de soțul ei”28.
Precum Isis, Zenobia este acea care apreciază
valoarea și importanța lui Naum, sacrificându-se pe
sine pentru desăvârșirea creatorului.
Femeia este principiul care îl ghidează pe
Naum în ceea ce autorul numește „viața presimțită”,
căreia i se opune „viața obișnuită”. Zenobia este cea
care manifestă interes pentru orice tip de întâmplări,
chiar nesemnificative, îmbinând astfel
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tă” cu cea „presimțită” într-o coerență pentru care
naratorul-scriitor simte numai admirație: „Pentru
mine, Zenobia reprezenta mirificul dezlegat;
naivitatea și spaimele ei erau de altă natură: ea
tresărea și se speria la orice foșnet, auzea cum se
mișcă umbrele pe ziduri [...] Zenobia mă ajuta să
restabilesc pas cu pas o natură în parte uitată, în
parte presimțită [...] această natură constituia pentru
ea câmpul firesc al existenței”29.
Trebuie să avem în vedere modul în care este
privit femininul în spațiul citadin, precum și în ținutul
mlaștinilor. În ceea ce privește apartenența Zenobiei la
planul real, cotidian, al existenței cuplului, aceasta este
percepută ca având o viață „neînsemnată și banală
pentru ceilalți”, iar „existența ei zilnică, retrasă și
ștearsă, trecea neobservată”. După cum rezultă din
descrierea naratorului-scriitor, în mediul citadin ea are
o importanță aproape nevăzută: „Uneori, puneam sub
semnul întrebării însăși existența ei exemplară”30. Însă,
precum personajul lui Mircea Cărtărescu, și Zenobia
înglobează în figura sa natura duală. În ținutul
mlaștinilor, mai exact la începutul romanului, unde
Naum o întâlnește pentru prima dată și la sfârșitul
acestuia, unde cea la care se întoarce, după o lungă
călătorie, este tot ea, Zenobia este văzută ca o figură
mirifică, extraordinară, ca un punct de reper pentru
identitatea naratorului, chiar dacă pare o femeie cu
totul obișnuită.
Ruptura de realitate se realizează într-un
întuneric total, care „devenea cald și moale”, prin
care perechea Zenobia – Naum este capabilă să vadă
și să priceapă „sensul de dincolo de cuvinte”. Orbirea
voluntară a personajelor le asigură atât căldura,
izolarea în intimitatea cuplului, cât și perceperea
sensurilor unor versuri din limbi străine, necunoscute
lor:

inspirat din biografia autorului, soția sa, Lygia Naum,
realizând
aceleași
desene
„stranii”
precum
protagonista romanului naumian. Precum Maria,
fluturița lui Cărtărescu, care țese covorul în care se
oglindește viața, Zenobia împletește în desenul ei
imaginea masculinului și cea a femininului sub titlul
„Zenobia în viața mea”, desen în care cea din urmă
imagine este asimilată de cea dintâi. Dacă la Cărtărescu
femeia din desenul covorului este o protectoare,
ținându-și pruncul în brațe, Zenobia este aici cea care
face parte din imaginea masculinului, fiind așezată
„acolo unde trebuia să-mi fie urechea stângă”, ca un
„ghem de raze” luminând și șoptind artistului drumul
inițiatic, precum o călăuză, orice abatere de la acest
drum însemnând rătăcire.
Latura fantastică a imaginii Zenobiei se
conturează încă din copilăria acesteia, când a fost
găsită de mama ei patinând noaptea pe gheață, ca în
transă, fapt deosebit, deoarece oricât se chinuia ziua,
nu izbutea să facă acest lucru. Putem concluziona că
noaptea – întunericul, mai exact, starea de vis – este
pentru Zenobia, precum am observat în episoadele
detaliate mai sus, condiția cea mai favorabilă
manifestării supranaturalului.

Ea lua hârtiile, se culca lângă mine, în beznă, cred
că închidea și ochii, întunericul devenea cald și
moale. Zenobia citea cu degetele, cuvintele
picurau când limpezi, când tulburi, le intuia exact
pe cele care trecuseră dincolo […]. O dată a
nimerit niște poeme în flamandă […]. Ea și-a
plimbat degetele peste file și a început să citească,
sunetele păreau ciudate pentru urechile noastre,
dar noi le înțelegeam sensul de dincolo de
cuvinte31.

În această secvență autorul o înzestrează pe
Zenobia cu puterea extraordinară de a citi fără să vadă
și, împreună cu Naum, să înțeleagă fără să cunoască. O
altă ipostază care leagă acest personaj feminin de
fantastic este cea de creatoare a desenelor magice.
Acestea sunt realizate tot pe întuneric, fără ca Zenobia
să se ajute de mâini, fiind, de asemenea, și legată la
ochi. După cum aflăm din Salvarea speciei. Despre
suprarealism și Gellu Naum32, episodul acesta este
literacum
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La un moment dat, în capitolul Coridorul,
autorul „reconstituie” locul domiciliului său de
dinainte de plecarea în mlaștini, loc în care se
întâlneau atât realitatea exterioară, cât și realitatea
interioară a lui Naum, și anume: cel strâns legat de
cotidian, în care „te duci să cumperi vinete” și în
care apare necunoscătoarea vecină Gerda, respectiv
un alt capăt al „coridorului” unde predomină
„viziunile lichefiante”. Aici naratorul-scriitor, în plin
delir al creației, primește „vizitatori”, printre care se
înscrie și Zenobia, a cărei existență Gellu o intuia, și
despre care a început chiar să scrie. Zenobia este
ființa care înglobează trăsăturile atribuite „Spiritului
-Femeie” de către scriitorul-narator Gellu.
Imaginea femeii gigante, „de statură uriașă,
cât lumea”, își face simțită prezența și în textul
naumian, întruchipând „Spiritul-Femeie” care, mai
devreme, desemna pentru naratorul-scriitor un
„concept intuițional”, atotcuprinzător, ca mai apoi
„conceptul și atributele fizice ale Spiritului-Femeie”
să se reechilibreze, prinzând contur în personajul
Zenobia, iar „tragismul dimensiunii” să dispară.
Astfel, figura Iubitei este redată în text doar la
dimensiuni reduse, aproape impalpabile: „Am luat-o
în brațe, era incredibil de ușoară. Am trecut cu ea
prin fereastră. Își lipise fruntea de obrazul meu, era
foarte mică, rotundă, ca ghemul de raze desenat
lângă urechea mea în seara plecării lui Dragoș. Abia
îndrăzneam să respir, de teamă să nu se
destrame”33.
Parafrazând-o pe Simona Popescu, putem
afirma că simplitatea exterioară a Zenobiei se
împăienjenește în fața capacității sale interioare de
percepere, de înțelegere a lucrurilor cu importanță
aparent scăzută din viața de zi cu zi, obișnuitul și
întâmplătorul devenind obiecte de interpretare a
propriului destin34. De aceea, Zenobia este
asemănată cu „o lupă în care lumea se
redimensionează”, aceasta ghidându-l pe viitorul
inițiat spre ceea ce ea numește „a fi cuminte”35.
Astfel, dacă pentru Mircea Cărtărescu Mama
reprezintă poarta de trecere către alte lumi, la fel și
Zenobia pentru Naum este portalul prin care el
evadează din cotidian, scufundare care duce la
trăirea unor experiențe inedite în magicul relației
dintre cei doi îndrăgostiți.
Imaginea Zenobiei este strâns legată, precum
cea a Mariei din Orbitor, de simbolistica fluturelui.
Întâlnirea cu Iubita este „vestită” de un fluture36, iar
mai apoi Naum pune semnul egalității între
imaginea fluturelui care l-a ghidat de-a lungul râpei
și zâmbetul și șoaptele Zenobiei.
Metafora fluturelui este transpusă și în textul
lui Gellu Naum, legată fiind atât de figura feminină a
cărții, cât și de cea masculină, aceasta fiind un
mijloc de închegare, de aducere laolaltă a cuplului
literacum

Gellu-Zenobia. Aflându-se în casa domnului Sima
alături de alte personaje, Gellu, distinsul scriitor,
„

te nevoia de a sparge „fragila peliculă” în
care viermuiesc toți, declarându-și dorința de
afirmare individuală, de ascensiune a sinelui
deasupra colectivului din care face parte. Acest
lucru poate fi, de asemenea, o declarație-manifest,
care se desprinde de ficțiunea romanului, arătând
dorința autorului Gellu Naum de a se deosebi de
ceilalți scriitori, de a-și face vocea auzită.
„Viermuirea” alături de femeia iubită, care îi este în
acest context și îndrumătoare în actul de creație,
duce la inițierea în scrierea „pohemelor”, dar și la
împlinirea iubirii. Cei doi se închid în scorbura
digului, „viermuind acolo [...] întinși umăr la umăr,
cu fețele sprijinite pe pământul alveolei aceleia; era
o mare dragoste și ne lipiserăm unul de altul, în
beznă, iar dincolo de noi se întindea pelicula care ne
cuprinde pe toți”38. Din această descriere a viețuirii
alături de femeia iubită reiese izolarea de lumea
exterioară, închiderea în propria „alveolă” care ar
putea reprezenta imaginea coconului în care
larvele/ iubiții își așteaptă renașterea, ieșirea din
crisalidă, metamorfozați în fluturi. De asemenea,
lipirea „umăr la umăr” pe care naratorul o
amintește de mai multe ori pe parcursul romanului
și repaosul în scorbura-cocon sugerează unirea
celor doi și creșterea unui fluture a cărui aripă
dreaptă este constituită de partea masculină, de
Gellu, în timp ce aripa stângă e reprezentată de
jumătatea feminină, de Zenobia; astfel, corpul
fluturelui ar urma să ia naștere în final, când
inițierea poetului s-ar împlini, fiind reprezentat de
rodul iubirii lor, de poemele lui Naum.
Astfel, prin îmbinarea celor două planuri, a
celui real (care redă cotidianul cu banalitățile sale,
cu descrierea vieții obișnuite a cuplului) și a celui
fantastic/ oniric (prin care se călătorește între
realitate și vis/ halucinație) se ajunge la nașterea
unui al treilea plan prin care se dezvăluie sensul/
sensurile scrierii. Acest ultim plan pe care îl
propunem este capabil să le sintetizeze pe cele din
urmă, iar drumul „umăr la umăr” alături de
protectoarea Zenobia/ Isis/ Lygia să ducă la
transcenderea cercurilor și treptelor cu care
naratorul-scriitor se luptă pentru a-și obține
mântuirea, care este, în cazul Zenobiei, inițierea
poetică.
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Popescu: „Zenobia este, de altfel, o carte despre
inițierea poetică prin dragoste, «călăuză» fiind
femeia iubită, o carte despre acel «amour unique»
despre care vorbesc suprarealiștii, în stare să
determine și să cristalizeze întreaga existență”39.
Din cele arătate mai sus, putem concluziona
că ambele imagini feminine, atât Maria, cât și
Zenobia, sunt întruchipări ale unor făpturi realistmagice pe care autorii romanelor le utilizează în
redarea cotidianului ca bază pentru fantastic. Astfel,
Mircea Cărtărescu sondează trecutul prin femeiamamă pentru a-și imagina lumi preexistente, dar și
pentru a-și crea mitul personal, iar Gellu Naum
construiește fabulosul pornind de la imaginea iubirii
împlinite a cuplului Gellu – Zenobia, legătură foarte
bine conturată în încheierea romanului unde
Zenobiei „îi albise părul” așteptându-și alesul. Naum
o înzestrează pe Iubită cu puteri supranaturale
pentru ca aceasta să îndeplinească toate condițiile
„Spiritului-Femeie” care să îl ocrotească și să îl
ghideze în inițierea poetică. Femeia însemnată
literalmente cu semnul fluturelui (Maria) sau doar
asemuită cu acesta (Zenobia) este, după cum am
arătat, folosită de scriitorii-naratori ca mijloc de
tranziție între planurile real, fantastic și cel
revelator al sensurilor scrierii, reprezentativă fiind,
în acest sens, dualitatea imaginii femininului
ilustrată mai sus.
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COMEDIA ONIRICULUI
Geanina Jecalo-Iovănescu
Ab initio, visul este o poartă spre o altă lume, o
conturare a unei lumi care depășește palpabilul, o
formă pe care imaginația o produce prin inconștient
și cu care poetul se joacă într-un mod lucid și
conștient, formând o lume dincolo de cuvânt și
dincolo de căutarea sensurilor lui. Visul poate primi și
sensul de „poartă către dincolo, dar și către creație”1.
De aici pornește jocul creatorului cu o lume a
memoriei, o lume unde realitatea purcede din
„limbajul visului [...] în căutarea metaforelor sale și
pare să se refere la o limbă necunoscută nouă, în care
orice obiect posedă calități foarte îndepărtate de cele
pe care le recunoaștem de obicei”2. O realitate pe
care Gellu Naum o caută cu ironie și teamă, un joc
produs de o căutare a unor stări provocate de
incertitudine și de găsirea unui adevăr dincolo de
lumea reală.
Comedia oniricului, sintagmă întâlnită la Ion
Pop, sugerează plenitudinea unui spirit profund
captivat de jocul dintre vis și poezie, joc privit din
sfera suprarealismului. Ion Pop surprinde o serie de
concepții poetice pe care Gellu Naum le cultivă în
pohemele sale, prin care ironizează motivele și
temele tradiționale. Criticul susține că visul lui Gellu
Naum „caricaturizează lumea”3, o îmbogățește într-o
gamă profund ironică, iar jocul împletește lumea
reală cu o lume a visului, în care „Poeții au orificiile
inspirațiilor lipite cu gumă-arabică/ fiecare orificiu
este o floare cafenie”4. Apar astfel conturate două
lumi, precum în poemul Drumețul incendiar, în care
„poetul” și „floarea cafenie” sunt piesele centrale ale
jocului naumian.
Jocul este privit „ca și poezia ori revelația,
adevărata stare de veghe”5, astfel că poezia naumiană
purcede dintr-o certitudine în care visul și „pohemul”
sunt două obiective pe care însăși viața le inspiră.
Natura și visul fac trimitere la „Dionysos zeul soartei și
totodată cel al visului”6, unde memoria conturează un
tragic destin al redescoperii subliniat în Memoria
piciorului: „la urma urmei poate că ar trebuie să-i ard
un șut celui ce-și folosește piciorul și fragila lui
memorie de câine ca să vadă cum îmbătrânesc/ doar
ca să redevin copil și să dispar/ și nu mai vreau să
spun nici da nici nu”, dar și o profundă cunoaștere în
care „Facultatea de a șoca și a scandaliza a versului e
lăuntrică și lucrează tocmai printr-un atac permanent
declanșat efectiv împotriva inerțiilor gândirii. Totul se
petrece într-o direcție care presupune o asemenea
absolutizare a actului poetic”7. Această facultate de a
șoca prin versul său conturează o poziție fermă față
literacum

de elementele pe care le atinge, ajungând să ironizeze
cu degajare chiar și cele mai firești lucruri, declanșând
astfel o apropiere de experiment a autorului degajat,
printr-o îndrăzneală a limbajului. Gellu Naum se joacă
astfel cu versul, cuvântul, imaginația, totul e ludic, un
joc al ideilor și imaginilor.
Jocul cu pohemul și perspectiva contrapusă de a
realiza poeme cu elemente ale „poeziei ca atare”8
sunt tratate cu ironie de-a lungul a numeroase texte
naumiene. Poetul încearcă să se raporteze la
profunzimea
propriei
viziuni,
la
glasul
suprarealismului și la ceea ce dorește să surprindă
prin creațiile sale. În Zenobia, Gellu Naum stabilește
poziția sa față literatură:
ar fi trebuit, totuși, să știu de la bun început că
pângăresc o zonă care, datorită structurii și
deprinderilor mele, se lasă descrisă. Și încă destul de
vag, numai prin mijlocirea a ceea ce numesc pohem;
ar fi trebuit să nu uit că, altfel tentația de a o descrie
cât de cât aduce după sine texte a căror inocență
artizanală nu are decât un merit: de a mă situa în
afara literaturii...9

Pornind de la primele manifeste suprarealiste,
se observă o schimbare în procesul creării imaginilor
poetice, astfel că „imaginile nu mai substituie în mod
deliberat niște referenți preexistenți în realitatea
obiectivă”10, conturându-se treptat un discurs format
din imagini îmbinate arbitrar, realizându-se un
„scenariu cinematografic alcătuit după logica
visului”11, visul fiind esența poeziei naumiene. În
acest sens, Ovidiu Morar pornește de la ideea punerii
în practică a unui automatism psihic și eșalonează
aspectele legate de parodierea unor scheme
arhetipale și mituri literare pe care unele lucrări
naumiene le tratează cu un aer profund ironic și
exagerat.
În permanență există la Gellu Naum o
„ferocitate surâzătoare”12 care reunește reflecția
poetică și „tentația de a realiza o alchimie a irealului,
de a recompune realitatea într-o ordine superioară.
Într-o asemenea întreprindere, subiectul se
dedublează, devenind sieși obiect, adjectivele și
substantivele se supun unei stranii împerecheri (jocul
între imagini)”13, toate duc spre retrăirea,
rememorarea trecutului și spre oniric, conturându-se
astfel o transfigurare a unor amintiri intense, în
romanul Zenobia, care valorifică o serie de
evenimente din viața scriitorului:
17

Eu, dragă, după câte știi, sunt ceea ce s-ar putea
numi un citadin; m-am născut și am crescut pe

;
acolo am avut presentimentul întâlnirii noastre, chiar
certitudinea, aș putea spune, și am scris o carte din
care nimeni n-a prea înțeles mare lucru, cu excepția
unor referiri inteligente la Nerval sau la alții [...].
Acum însă, nu știu de ce, aș da o raită pe la oraș, să
văd cum se mai mișcă lumea pe acolo, e un motiv,
oricât, aș vrea să mergi cu mine.14
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Surprinzător, imaginea pohetului este
divulgată în poemul Copacul-animal: „în dimineața
asta mă simt definitiv compromis/ în dimineața asta
m-am trezit iar pohet”, cu ironie și un tumult comic:
„Recurg la tine Bettine te rog să mă înțelegi să mă
speli pe ochi sub pohet/ scriu fii atentă cu picsul/ mă
iscălesc pe texte amintire din ziua cutare și cutare”,
iar mergând mai departe spre un corpus de amintiri:
„În dimineața asta sunt pohet din copilărie și
melanc”. Aceeași perspectivă este reluată cu o notă
ușor ironică: „Vă spun drept am văzut o găină
moartă și în poheme n-au/ ce căuta în nici un caz
găinile moarte pentru că suntem și/ regret domnule
dar eu am altă părere despre pohem”. Toate

sugestiile la propria persoană produc un comic al
filtrării trecutului, un comic al amintirii și un comic al
visării. Oniricul apare pretutindeni sub „un plus sau
un minus” al încărcăturii comice, totul sugerând
atitudinea pe care Nicolae Manolescu în Istoria
critică a literaturii române (2008) o conturează,
considerând că „Gellu Naum este singurul nostru
suprarealist veritabil”15. Putem deduce atitudinea sa
față de un creator suprarealist care reușește să
.

puturoasă a viersului dulceag/ voi ști mamă în
ceasuri de glorie/ să-mi flutur ciorapii împuțiți lângă
porțile Academiei Române”), care se resimt în
revolta și în dorința de a protesta împotriva
normalității;
perceperea
semnelor
vremii
(„Drumețul incendiar își pipăie geanta cu semnele
vremii/ El și-a lustruit pantofii în piața publică”);
transmiterea unor sugestii puternice cu referire la
atitudinile contemporanilor („și-a auzit poeți buboși
apostrofând școlari pe străzile Craiovei [...] El s-a
hrănit cu bojoci și cu piersici [...] și-a desenat o
săgeată ascuțită pe ziduri.”).
Drumețul incendiar deschide gama variată a
unei autoreferențialități sui generis care cuprinde
marea complexitate a notărilor autobiografice din
poezia naumiană, privind propria sa identitate
umană, care vor fi enunțate de-a lungul mai multor
poeme, impregnate puternic de coloraturi ironice:
„Am să mă duc în pământ/ Gellu, inimioara mea, să
nu uiți, o fotografie,/ Tu mi-ai ucis bătrânețele”.
Tragismul și ironia imaginii produc „o descompunere
generală” și intensifică imaginea ironică cu atât mai
mult cu cât sintagma „Gellu, inimioara mea, să nu
uiți o fotografie” se repetă, accentuând intens
comedia sinelui. Totul izvorând doar din „structura
artistului”16 care e subiectivă, artistul „conține mai
multe tristeți decât bucurii sau viceversa”17 și astfel
susține că „Pe mine mă interesează mai mult
întâlnirea mea pe stradă cu niște grupuri de tineri
muzicieni decât întâlnirea dintre Orfeu și Eurydice,
deși una e cuprinsă de cealaltă”18. Așadar, pentru el
literatura funcționează asemenea mitologiei,
preocuparea
pentru
contemporan
și
contemporanitate redă o altă formă a
nonconformismului.
În Critica mizeriei din 1945 Gellu Naum
sugerează că din propria lui perspectivă
suprarealismul e de multă vreme obiectul unei
bucătării critice în același timp abuzivă și
superficială; pe aceeași linie a căutării intense a
suprarealismului, în dialogul cu Sanda Roșescu, Gellu
Naum susține că a simțit limitele suprarealismului
încă de pe când se declara, fără nicio rezervă,
suprarealist19. Această idee arată că, de fapt, Gellu
Naum era convins de perspectiva pe care o are,
pătruns de caracterul suprarealist, care se identifică
astfel cu un „manifest” aflat dincolo de „vis și starea
de conștiență, că e o greșeală să dai prioritate
visului, fiindcă, în felul acesta, rămâi închis într-un
spațiu destul de străin și rigid”20.

Doar prin raportarea la un unic poem,
Drumețul incendiar din 1936, se pot nuanța câteva
trăsături din specificul naumian ce se conturează în
preajma suprarealismului: nonconformismul și
respingerea poeziei oficiale („voi ști să-mi scot
ventuzele de pe creier/ să se scurgă zeama
literacum
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(haotic, obscur) cu care el lucrează este cuprins în
cristalin”22 („tulbure de cristalin” – Paul Verlaine) și
poate că totul izvorăște din „poezia rețea”23, pe care
Simona Popescu o abordează, relevând inevitabil o
curgere perpetuă a poeziei naumiene.
Amintirea și siguranța abordării unei memorii
profund emblematice descompune trăirea până
dincolo de limita imaginarului, jurnalul poetic și, în
același timp, perspectiva rememorării aduc pe
același plan două poeme Tatăl meu obosit și Copacul
-animal, care înglobează simetric un suprarealism
dotat cu o vastă atitudine personalizată, care unește
„aparența unui bizar jurnal în care se amestecă
notația cotidiană cu oniricul sau ezotericul, reflecția
cu senzația, lirismul cu narațiunea și apoftegmaticul,
dicțiunea ideilor cu viziunea sentimentelor (sau
invers), umorul cu nostalgia , arta visului cu arta
amintitului”24. De aici și atingerea unui „puls la fel de
orb și de obscur care face ca să anihilez puterea
emoțională a reveriei” (Tatăl meu obosit). Jocul
perpetuu și disonanța constantă a versului produc o
regăsire a propriului gând atunci când „Călătoream
printr-o grădină simetrică Lângă fântâna arteziană/
din centrul ei se afla un pendul și un scaun De acolo/
priveam peisajul și spuneam Mi se pare că am mai
trecut/ pe aici dar culoarea mă împiedică să
recunosc locurile”, construind nesfârșite reflecții
prin crearea unor nesfârșite reluări și amestecul de
secvențe diferite. Acest eu intens declanșează o
gamă variată a unui comic profund oniric,care
sugerează gama complexă a unor imagini personale
cu structuri și teme ale unui joc cu sine însuși: „eu îți
declar cele mai nobile sentimente într-o amforă albă
într-un turn cu picioare umede ca ale femeilor după
aprinsul lămpilor” (Copacul-animal). Astfel că jocul
de cuvinte și jocul cu sine sunt nu departe de ceea
ce Lucian Raicu redă din frazele emblematice ale lui
Gellu Naum din 1945, „Ceea ce avem de distrus este
poezia. Ceea ce avem de menținut este poezia. Cum
se poate vedea, poezia înseamnă doua lumi bine
distincte”25. Jocul la Naum are contururi vitale, toată
existența sa se învârte în jurul jocului: „când
izbuteam, conflictul haotic al unor elemente și idei
se topea de la sine [...] ca să le pot suporta,
suprafața mea de contact pe atunci atât de fragilă
mă obliga adeseori să recurg la poezie; atunci
incoerența și echivocul intrau în joc doar ca
aparențe ale posibilului”26.
Gellu Naum își invadează propriul eu și duce cu
sine „fațetele” unui autobiografism care atrage stilul
oniric al existenței și proiectarea unei imagistici care
se află în strânsă legătură cu sintagma „interiorexterior”.
Dorința de a evada din limitele poeziei
privite ca literatură se conturează dinamic, atitudine
susținută atât în dialogul cu Sanda Roșescu – „Bagă
literacum

de seamă că am spus literatură și nu poezie” – , cât
și în poeme „Nici un târg nu-i mai potrivit ca acesta/
oamenii cântă psalmi pe sub ferestre/ și e vorba să
se facă o mare serbare [...]/ noi nu vom ține seamă
de cerere și ofertă/ în aceste plimbări pe asfaltul
particular al poemului” (Ghetele lui Gheorghe Lazăr).
Revolta constituirii unui suprarealism personalizat
redă ecourile intense ale unor margini pierdute în
gama largă a literaturii „și roza sângelui și roza
vânturilor interioare” (Ghetele lui Gheorghe Lazăr),
surprinzând în același timp un interior profund în
care „refuzul falsei conștiințe” (Zenobia) redă o
atitudine prin care „eu treceam singur ca orice
fihință umană mă făceam că nici n-o observ”,
ridicolul reiese din situația nuanțată, iar comicul se
conturează în jurul acestui eu prin care se denotă
luciditatea cu care reușește să contureze o
literatură: „mă sperie ferocea mea luciditate”. Cea
mai emblematică formulă care redă calea literaturii
pe care Gellu Naum o abordează e legată de poemul
Geanta galbenă în care „memoria aceea neagră
germinează”, astfel memoria stă în acea formulă a
dezvoltării și actualizării perpetue a oniricului și a
amintirii.
Visul e poziționat ca „temelia creației poetice,
ba este considerat chiar un fundament – singurul
valabil al vieții”27, astfel Gellu Naum privește visul ca
o entitate nemărginită conturată în sfera
imaginarului.
Dacă e să pornim de la ideea că Gellu Naum
creează o perspectivă construită din vise,
rememorări și atitudini care țin de o analiză a
propriei sale vieți, atunci putem aborda un titlu din
nou reprezentativ, Oglinda oarbă, prin a cărui
sintagmă se reflectă din nou ideea memoriei și a
visului dincolo de noapte în care toate „se vor vopsi
în negru” și totul se va produce și „va fi insomnia
mea aceea pe care o vei cunoaște/ o insomnie oare
de cretă și de argilă/ o insomnie ca o sobă sau ca o
ușă/ sau mai bine ca golul unei uși/ și în dosul
acestei uși vreau să vorbim despre memorie”.
Numeroase poeme ating aceeași idee de încolăcire a
celor două principii care formează fundamentul pe
care Gellu Naum îl construiește în poemele sale și
prin care redă metaforic „oglinda oarbă” a existenței
sale, care sugerează o rememorare a trecutului
privit în întunericul unui imaginar cuprins de un
negru profund și care se ancorează în „reziduurile
materiale ale visurilor mele erotice”, totul generând
elemente „nevăzute de nimeni”, dar sugerate intens
de poet în Amestecul viselor în convalescență.
Poemele din Libertatea de a dormi pe o frunte
constituie fragmente desprinse din jocul unei
intense comedii onirice, un joc realizat în visul său:
„Îngerul e cu noi// Îl avem în pantofi și în ghete La/
mese face cu ochiul vecinului Poartă/ guler de blană
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și picioare străine” și prin care reușește să
contureze o înnoire a imaginii. Totul este format din
secvențe stranii, cuprinse în motive abordate
parodic în același poem, Aceste cravate mă fac
inuman: „Ei da poeții jucau arșice spunând
proverbe/ – de altfel arșicile poeților sunt
proverbiale – / nimeni nu întreba de viteza
termometrelor”. Dincolo de jocul ironic și de
perspectivele unui comic profund adus în
actualitate, în același poem visul și umorul se
împletesc: „Înainte bicicliști cu hărțile desenate
frumos pe/ pulpele din vis/ poeți cuminți care
confundați balega cu tortul/ Înainte frumoșii mei
domni
și
înțelepți/
Înainte
domnișoară
supraveghetoare”, totul se produce din aspecte
mărunte din care izvorăște umorul suprarealist
bazat pe o degradare treptată a unui spațiu comun.
Poemul Mâinile în casa de alături ilustrează o
parodie a conexiunilor lăuntrice, totul pare să se
producă erotic, astfel că „urechea mea cuminte și
serioasă/ ca un soldat de la țară/ urechea mea cu
cercei de pământ ars/ înăuntru sunetul e o mână în
nisip/ cădelnițele popilor joacă rișca/ [...]/ eu singur
Polonezo obeză își zgândăr fățișul și măduva/ te
mușc pe dinăuntru fără să te ating cu/ firele de iarbă
crescute de-a valma sub frunte/ mâinile se opresc
unde începe delirul”. Jocul invadează lumea
naumiană, iar accentele comicului produc adesea o
autoironie: „În rada portului X stau pe o scândură
mă uit la vapoare/ o poetă foarte grasă mă mângâie
pe mână cu o mânuță grasă/ zice că mă știe foarte
bine că sunt aproape genial/ că mi-a citit ultimele
poeme într-o publicație olandeză/ că l-a citit tot
acolo și pe colegul meu Maria Rilke dar că nici nu se
compară e cu totul altceva mă preferă/ că dacă
vreau îmi cumpără prăjituri cu scorțișoară și mă ia la
film”. Cu toate acestea, în poemul Copacul-animal
apare regretul că nu mai este înțeles nici măcar de
prieten, totul coagulându-se într-o profundă
dezamăgire: „și nu l-am citit nimănui ani de zile și
într-o zi bună zi l-am citit unui prieten pe care îl
iubeam foarte mult și i l-am citi cum l-aș fi îmbrățișat
fiindcă era și el pohet și el al dracului m-a ascultat în
tăcere și apoi mi-a vorbit foarte elogios despre niște
probleme alte poheme de ale mele pe care spunea
că le admiră și le numea subtile [...] avea argumente
estetice de gentleman”.
Gellu Naum joacă un rol esențial în conturarea
unor idei suprarealiste, dezvoltând în creațiile sale,
în special în poeme și în romanul Zenobia, o tehnică
a jocului și a visului unde oniricul împletește ideile
pe care Naum dorește să le scoată în evidență, astfel
el pune în prim-plan aceste elemente ale spațiului
naumian care vor fi exploatate în continuare de
creatori: „Metoda onirică nu va mai fi neglijată de
nimeni ca punct de plecare formant în construcția
literacum

imaginii; aceasta nu mai este un simplu vehicul de
semnificat, ci o formă de expresie ce se oferă
receptorului în mod obiectiv.”28, oferind aspecte
care să-i marcheze opera în mod fundamental.
Astfel, Gellu Naum rămâne situat în limitele jocului,
ale rememorării și ale comediei oniricului, în jurul
cărora dorește să-și traseze ideile și imaginile, ad
hoc „poetul depășește cu mult propriile convenții
suprarealiste, așa cum s-au coagulat ele la nivelul
universului imaginar [...] de cele mai multe ori sub
impulsul spontan generat de mișcarea însăși a frazei
poetice”29.
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DE LA APOLODOR LA ATHANOR
Andrei Neguț
Atunci se face întuneric deplin și eu intru
singur în cameră, având grijă să zăvorăsc bine ușa.
A ș a ș i a ș a2..

apariția, în pofida diacroniei ce
modifică, adeseori până la pierderea identității,
operele atâtor poeți și prozatori.
Continuitatea menționată mai sus este
asemenea mediului creat într-un athanor1: uniform
de-a lungul creației, neschimbat, menit să rafineze o
substanță, să creeze o tinctură. Dar ce soi de tinctură
poate un „pohet” să creeze? Care este chintesența
onirismului naumian, dacă nu esența creației sale?
Iar stilul lui Gellu Naum este unul tânăr, juvenil.
„Tinctura” oniristului închide rana (sau falia, cum ar
zice unii) din literatura română, care încă se zbătea
în toropeala sa tardivă, la bătăile ceasului dintre
clasic și modern.
De fapt, cazna între clasic și modern este clar
surprinsă în operele lui Naum. Un exemplu propice
este următorul fragment, din una dintre cele mai
importante opere ale sale:
Mi-am continuat drumul pe sub arborii înalți,
de-a lungul bulevardului pustiu. Rarii trecători se
opreau mirați să privească omul gol care sfida
răcoarea aspră a nopții, câteva femei mi-au spus
niște cuvinte de care am roșit și mă gândeam la
vecinii mei. Cunosc dragostea, iubesc libertatea,
dar Ferdinand a început să mă plictisească. Oricum,
adevărul este că mă îndrept spre casă, călcând
ușor, respirând aerul pur. E și o femeie acolo,
femeia care mi-a surâs pe scară. Pesemne că o
îngrijorează absența mea prelungită și eu nu sunt
cu nici o femeie, sunt singur, mereu singur,
înfiorător de singur, și mă îndrept spre casă.
Pe după perdele, oamenii dorm în culcușuri
călduroase. Acolo se visează, se face dragoste și
iată-mă acasă. Sunt obosit, extenuat aproape, și am
uitat tot, am uitat și de iubita mea și de Ferdinand,
și de vecinii mei. Mă aflu pe coridor. Pleoapele mi
se închid. Mă reazem de zid și adorm. O secundă, o
oră?
Când redeschid ochii împăienjeniți de somn și
de febră, când vreau să reîncep jocul, nu văd decât
o statuie, o singură statuie, la lumina palidă a
lumânării: femeia care mi-a zâmbit pe scară stă
nemișcată în fundul culoarului și din ochi îi curg
întruna lacrimi, întruna…
Nu uit niciodată dragostea, libertatea, îi spun și
o privesc fix până când lumânarea se stinge
sfârâind în palma ei mereu nemișcată.
literacum

Fără urmă de rebeliune, Naum își
exteriorizează, cathartic parcă, dorința de a
îmbrățișa noul: întâi descrie plimbarea sa „pe sub
arborii înalți” de pe „bulevardul pustiu”, ușor
interpretabilă ca fiind călătoria sa inițiatică sau
studiul „marilor clasici”, în umbra cărora a crescut,
dar pe a căror cale nu o va urma. Se identifică apoi
cu „omul gol”, exprimându-și nu doar
vulnerabilitatea, ci și puritatea gândurilor sale voit
nefiltrate. Acesta „sfida răcoarea aspră a nopții” sub
privirea „rarilor trecători”, posibil vorbind despre
opțiunea scriitorilor care, deși puțini, încă se agăță
de vechile căi, ale nopții „reci și aspre” (de observat
imaginea sumbră, ca de cavou pe care Naum o
evocă). Omul gol, auzind niște cuvinte de la „câteva
femei”, își amintește de „vecinii săi”.
Apoi, cu iz de confesiune, personajul Naum
recunoaște existența „dragostei” (o temă predilectă
a romantismului), recunoaște afinitatea sa față de
„libertate” (de observat paralelismul cu „omul gol”),
apoi afirmă faptul că „Ferdinand” a început să „îl
plictisească”. În acest caz este posibil ca referirea la
Ferdinand să fie o aluzie la regele României cu
același nume, cel care a girat Constituția modernă,
dar care a reprezentat o etapă tranzitorie în istorie
(monarhul și monarhia ca simbol al desuetului/
desuetudinii pentru revoltatul care refuză orice
autoritate).
Cu toate acestea, poetul se îndreaptă spre
casă „respirând aerul pur”, întărind mai departe
argumentul conform căruia se urmărește o
exprimare nefiltrată a realității interioare, o dorință
a exteriorizării eului adevărat („casa”, simbol al
familiarității, „călcatul ușor”, amintind de pașii fără
griji ai visului și, cel mai important, aerul „pur” pe
care „omul gol” îl respiră). Mergând „spre casă”,
călătorul întâlnește o femeie care îi observă cu
îngrijorare singurătatea și absența unei iubiri.
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vedere simbolic, deoarece onirismul în sine se
dovedește a nu fi deloc odihnitor pentru călător,
ochii acestuia fiind „împăienjeniți de somn și de
febră”, nuanțând efectul otrăvitor al experienței. De
observat este și asemănarea „joc” – „realitate”,
trezirea marcând reînceperea sau dorința reînceperii
„jocului” vieții „treze”, creând astfel o inversiune
semantică specifică autorului, care va fi evidențiată
și în alte exemple.
„Femeia” i se înfățișează din nou călătorului,
de data aceasta sub forma unei statui plângânde, „în
fundul culoarului”, deci la capătul zonei de tranziție.
Această imagine este foarte importantă, deoarece
precedă promisiunea de a nu uita „dragostea” și
„libertatea”, asumată în fața femeii-statuie, pe care
o privește fix, până când „lumânarea se stinge
sfârâind în palma ei mereu nemișcată”. Urmărind
interpretarea de până acum, această scenă confirmă
cheia abandonării valorilor literare clasice din
coridoarele inimii și minții lui Naum, abandon deloc
ușor, care aduce o aparentă singurătate. Cercul
metaforic se închide cu penultima propoziție a
fragmentului citat, în momentul în care ușa e
„zăvorâtă bine” și abandonul e finalizat. „Întunericul
deplin” din cameră reprezintă mintea goală, ce
urmează a fi populată de o nouă lumină, spre
deosebire de „noaptea de pe bulevardul pustiu”.
Asemenea unei sentințe finale, Naum scrie
„A ș a ș i A ș a”, finalizând ritualic, didactic aproape,
procesul metamorfozei din text. De asemenea,
cazna creației, transformarea de la „poet” la „pohet”
este foarte bine oglindită și în opera Medium din
anul 1945, care, între Bătrânul ședea mort și
Poetizați, poetizați..., reprezintă concluzia trudei
creatorului imatur și a creației sale nefiltrate,
fragede, dar fragile.
Dacă în Poetizați, poetizați... Naum se
proiectează în ceea ce pare a fi un student fragil și
necunoscător, în Bătrânul ședea mort devine un
observator nu foarte diferit de aceia care îl priveau
pe el în ipostaza de „om gol”. În tăcere, observă
„discipoli” căutând răspunsuri din partea unui
bătrân în procesul de a fi îngropat: „bătrânul stătea
mort cu o pălărie veche pe cap/ câțiva discipoli cei
mai puri cei mai profund murdari/ scormoneau
bălegarul cu degetele căutau râme pentru pescuit”3.
Din nou se evidențiază simbolul căutării, în
contextul în care, încă o dată, se tratează noul față în
față cu vechiul, bătrânul reprezentând vechile
obiceiuri (literare, de dragul argumentului), care
„ședea mort pe bălegar/ în groapa lui
contemplativă”, și la care încă mai vin „discipoli”
pentru a „căuta râme pentru pescuit” (din clișeele
literaturii clasice, așa-zișii discipoli căutau elemente
spre refolosire).
literacum

Ne aflam acolo poate din întâmplare
ceilalți veneau mereu Având cărți și caiete
se apropiau de bătrân îi puneau întrebări
(erau aceleași întrebări doar pasagerii se
schimbau)5

Fragmentul de mai sus evidențiază ipostaza
eului liric, de data aceasta de observator, un alt
simbol specific operelor lui Naum. De asemenea, de
notat schimbul de roluri din Bătrânul ședea mort și
Poetizați, poetizați... În ciuda inversiunii,
simbolismul este similar, având în centru
chintesența schimbării sau a transformării.
De-a lungul poeziei se repetă și simbolul
„femeii”, din nou pe post de instanță de control, de
data aceasta luând înfățișarea unei „botaniste
severe”. Jocul vechi – nou continuă cu diverse
metafore, circular, dar precis. Cel mai important
fapt însă îl regăsim în versurile următoare: „tu îmi
spuneai Endrigo vorbești ca în 33/ când îți dădeai
bacalaureatul/ eu vorbeam ca în 33 când îmi
dădeam bacalaureatul”. Acest fragment exprimă
regresul asumat de către eul liric: revenirea la
sfârșitul liceului, etapă definitorie în viață, din nou
semn al schimbării, dar de data aceasta apare
anacronia specifică, de altfel, lumii onirice în
general.
Simbolurile regăsite, împreună cu observația
că Naum, inspirat de Lautréamont, urma „sporirea
la maximum a vecinătăților dintre cuvinte/ obiecte,
în sensul metonimic, de construcție mai degrabă a
unui loc poetic […] a unor circumstanțe insolitangoasante”6 încep să clarifice imaginarul bazat pe
ludic și puerilitate al oniristului. Asocierea cuvânt –
obiect este o etapă definitorie a învăţării,
construcția „locului”, o hartă imaginară a minții
învăţând, explorând.
De altfel, însuși Ion Pop spunea că
„langajurile” folosite în Medium nu sunt altfel decât
„puerile”7, conținând elemente precum „culori,
ochi, flori, umbre, zâmbete, strângeri, fluturări de
mâini”. Gellu Naum, așadar, diferă de alți poeți prin
faptul că în locul codificării complexe și coerente a
unui adevăr, expune un discurs interior pe cât de
sincer, pe atât de simplu, pe atât de departe de
coerența planului diurn.
Revenind la „langajurile” puerile menționate
de Ion Pop, se poate observa cum acestea se
concentrează pe dimensiunea exterioară eului liric,
creând un context pentru acesta, dar nedezvoltând
punctul de vedere. De menționat este faptul că
afinitatea lui Naum pentru oniric, deși îi conferă
acestuia numeroase libertăți de factură semantică
și morfologică, îi limitează punctul de vedere la
unul intradiegetic, presupunând că în operele lui
Naum se poate vorbi despre o diegeză propriu-zisă.
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Dar acest lucru este uman și, în fine, sincer. Orice vis
include identitatea proprie, deci sinele, dar adesea
exclude raționalul.
Cu toate acestea, Gellu Naum nu recunoaște
inexpugnabila dimensiune temporală și nici
consimilitudinea dintre eul real și eul oniric,
identificându-se cu eul oniric, dar niciodată fiind
același, fapt ce eliberează operele sale de un posibil
context social sau istoric, cel puțin la nivel superficial.
Această funcție transformațională, acest athanor,
prin care Naum se trece pe sine în vederea
transpunerii intradiegetice creează interesante jocuri
de perspectivă și chiar intertextualitate. Pentru
aceasta, o succintă analiză a punctului de vedere din
diferite opere este necesară, în relație cu simbolurile
prezente în fiecare „pohem”.
Spre exemplu, dacă în fragmentul citat din
Poetizați, poetizați..., Naum se transpune în „omul
gol” (de reținut simbolismul ce duce cu gândul spre
puritate, perinatalitate, început), în Bătrânul ședea
mort, Naum privește, dar nu se identifică însă cu un
bătrân. „Oamenii” prezenți interacționează atât cu
„omul gol”, cât și cu bătrânul, observându-i pe
amândoi și asociindu-i cu elemente importante ale
vieții, astfel: „om gol”, în jurul căruia se încheagă
dragostea și sentimentele (prima parte a vieții),
urmat de „bătrân” în jurul căruia se adună „discipoli”
cu întrebări, dornici de cunoaștere (a doua parte a
vieții). Intertextualitatea este reprezentată de acest
joc al punctelor de vedere, care reprezintă
continuumul uman. Anacronia este prezentă doar la
nivel personal, eul liric făcând salturi temporale
printr-o
serie
de
metafore
plasticizante.
Anacronismul în sine este în ambele cazuri de natură
inițiatică sau metamorfozantă.
Imaginarul „pohetic” nu se rezumă la o singură
operă, în special în cazul de față. Din acest motiv se
poate conchide cu ușurință că punctul de vedere
naumian nu este complet fără a expune mai multe
elemente răsfirate de-a lungul mai multor opere. În
acest caz, în „pohemul” Vasco da Gama, se remarcă
anumite permutări de ordin logic, precum
antropomorfizarea obiectelor, puerilă și ludică,
prezentă și în alte opere. Din nou este prezent
simbolul femeii („până la gambele albastre ale
femeii, și femeia se aruncase dintr-un singur salt etc.)
și al „langajurilor” puerile (păsări, fluturi, albina etc.).
Punctul de vedere își concretizează claritatea
prin excesul obsesiv-compulsiv în referirea la
anumite părți anatomice care, lipsite de orice
conotație sexuală în contextul de față, fac trimitere
la o poziție de inferioritate marcată și spațial și la o
etapă puternic definitorie, exploratorie, senzorial
vorbind. Fragmente precum „gambele albastre ale
femeii, urechea statuii de cânepă, capul larg deschis
al statuii, pulpele femeilor cu vânt pe sân, pulpele
literacum

femeilor cu pulpe pe pulpe, pendulele din urechi”
etc. etc. (obsesia față de anatomie) sau „a mâncat
biscuiții, ochii se întorc de jur împrejur, el miroase
apa, mustățile
îi gâdilau
urechile”
etc.
(hiperactivitatea senzorială) se contopesc într-un
subtil, dar suveran sentiment de confuzie infantilă.
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Într-adevăr, în mod obsesiv sunt invocate
picioarele, pulpele şi pântecele (v. Vasco da Gama,
Tăcutele dimineți, Călătoria cu Stelică etc.), precum
și femeia cu rolul de punct focal (în Vasco da Gama,
Naum chiar scrie cer paternitate, ca un fel de
apropos metatextual). Or nu converg semnificațiile
acestor simboluri obsesiv juxtapuse în unghiul obtuz,
dar jos poziționat, strict spațial vorbind, al ochilor
infantili ai unui copil? Ce altceva vede acesta dacă nu
pulpele mamei sau bunicii și barba, nasul, mustața,
cravata (cuvinte adeseori folosite într-un mare
număr de opere ale lui Naum, fiind simboluri ale
maturității bărbătești) figurilor masculine din jurul
său? La fel și registrul des folosit de autor, indice
puternic al imaginarului său și al ludicului voit
reprezentat (i.e. „put” în loc de „miros”, „gâze” în loc
de „insecte”, cuvinte precum „gâdilă”, „saltă” etc.
etc.), precum și procedeul repetiției, folosit aproape
ritualic la nivel textual, și bine cunoscut vorbirii
infantile, descriu cu acuratețe sufletul din spatele
slovelor.
Interesant (dar paradoxal) este faptul că apexul
ludicului și puerilității din imaginarul poetic naumian
se coagulează într-o operă atipică (după standardele
oniristului), și anume Apolodor, în care este
prezentat un personaj interesant: un pinguin, tenor
de meserie, cu același nume. Cartea cu Apolodor
este, de fapt, povestea vieții acestui pinguin, o
poveste a căutării de sine. Apolodor este nu foarte
diferit de un personaj dintr-un Bildungsroman, în
căutarea evoluției, a inițierii. Personajele sunt
animale antropomorfizate.
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elementele și simbolurile evidențiate în paginile
(Apolodor dorește să se întoarcă la
familia sa), este prezent din nou simbolul feminin:
Cămila Suzi, cea mai tristă,
Plângea cu fața in batistă,
Ea îi fusese ca o mamă
Îl învățase prima gamă.

precum și sora cămilei Suzi și însăși mama lui
Apolodor, personaje cruciale, ajutătoare, esențiale
evoluției lui Apolodor și diegezei, așa cum reiese și
din fragmentul citat (de menționat faptul că deși se
află pe post de deus ex machina când Apolodor este
la ananghie, sora cămilei Suzi nu este singurul
personaj de acest fel, existând și personaje
masculine cu rol similar).
Apolodor descoperă nu doar originea sa (fapt
interpretabil în plan metatextual), ci și diferitele
naturi ale oamenilor (unele rele, altele bune) și dă
dovadă de perspicacitate și versatilitate în ciuda
faptului că a trăit o viață ferită de aceste revelații
(întruchipează simbolul metamorfozei/ schimbării) și
reușește să răzbească în ciuda poziției sale de
inferioritate (fiind mai mic și neputincios decât
tâlharii, spre exemplu), reînnoind percepția
verticalității, ca în alte texte analizate anterior.
Micul pinguin se confruntă și cu sentimentul și
conflictul interior al dragostei (o dragoste apolinică),
în Africa, unde se întâlnește cu o maimuțică.
Cunoscând dragostea, descoperă și nepotrivirea,
incompatibilitatea. Posibilă este asemănarea cu
șederea lui Odiseu pe insula Aeaea, în compania
vrăjitoarei Circe.
Din nou, se poate stabili paralelismul cu
Odiseea și în cazul popasului lui Apolodor în Asia,
unde descoperă o comoară, dragostea dionisiacă și
mrejele gratificării imediate, fapt ce îl marchează.
Acest segment poate fi considerat similar cu cel al
căderii în mrejele lui Calypso a lui Odiseu, pe insula
Ogygia. La fel ca Odiseu, Apolodor renunță la
plăcerile imediate în favoarea întoarcerii la obârșie,
continuându-și călătoria.
Călătoria tenorului se sfârșește cu bine,
regăsindu-și familia. Se izbește însă de trista
realizare a dorului de București, a adevăratei sale
origini (și aici se încheie orice asemănare cu
Odiseea). Această realizare este esențială în
expunerea relației lui Gellu Naum cu operele sale:
din nou, acesta se transpune, ignorând
consimilitudinea propice visului, în diegeză: Gellu
Naum visează să revină la punctul inițial, la
copilărie.
Așadar, ca o scurtă recapitulare, se conturează
călătoria lui Apolodor printr-o paralelă cu celelalte
literacum

texte analizate: punctul inițial, București (omul gol,
bulevardul pustiu, trecătorii), începerea călătoriei
către casă (omul gol străbate drumul către
apartament), descoperirea adevăratei origini
(începerea învățării, renunțarea la originea
aparentă), întâlnirea cu dragostea din Africa (femeia
îngrijorată de pe scări, vecinii, omul gol nu are parte
de dragoste), maturizarea (discipolii de la groapa
bătrânului
mort,
întrebările),
descoperirea
abundenței („noi stăteam deoparte Trecea printre
noi/ o seninătate fără început și fără sfârșit/ ne
simțeam bine cu umerii sprijiniți de aer”),
renunțarea la abundență și revenirea la planul inițial
(„eu vorbeam ca în 33 îmi dădeam bacalaureatul/
studiam filozofia într-o cameră cu vedere la stradă”),
ajungerea la presupusa origine („ceilalți spuneau Te
comemorăm ne târâm pe plăji răniți în războaie/
exprimă-ne clar șoapta aceea la care iți dă dreptul/
chitanța ta de bătrân”), realizarea greșelii inițiale
(„Discipolii repetau în gând eroarea inițială”),
reîntoarcerea la originea adevărată („Cântau muzici
Veneau vapoare și trenuri acolo/ Se petreceau
defilări/ bătrânul se zvârcolea pe bălegar/ Șoptea
NU/ Atâta șoptea”).
Naum, deci, îl trece pe Apolodor, la fel ca pe
sine, prin des-menționatul athanor. Athanor este
probabil opera-epifanie a acestui creator, datorită
geometriei și dinamicii unice și riftului dintre
creațiile anterioare (și prezentate anterior) și
aceasta. Naum abandonează elementele gotice și
romantice și renunță la stranietatea atmosferei în
favoarea unei clarități încețoșate de o proaspătă sau
recentă trezire din travaliul tumultos al creației.
Paroxistic, aforistic, Naum își orchestrează
renașterea din cenușa cuptorului alchimic, creând
prototipul sufletului primordial.
Simbolurile feminine, statuile, mărcile
masculinității se găsesc înlocuite de elemente
primordiale care asaltează necontenit simțurile
întâiului copil, încătușându-l, modelându-l. Noua
perspectivă este ocultată de subtilități semantice,
astfel că explorarea noii lumi este încetinită,
contextul este îngustat, aria este restrânsă și scara
redusă.
Poemul debutează cu următoarea paranteză,
ce concretizează ipoteza renașterii din cenușa
athanorului: „(Dintr-un străvechi gest ars/ de patru
mii de ani)”. Asemenea unui prolog, cele două
versuri oferă contextul și definesc restul poemului,
stând în strânsă legătură cu titlul. „Gestul” este
„antic” și „ars”, fiind congruent cu rolul
dispozitivului alchimic. „Gestul”, evident, este
procesul creator, athanorul fiind căldarea lumii, în
care s-au copt și au crescut toate cele ce sunt.
Totodată este introdus și primul element, focul,
adesea regăsit și în miturile creației din numeroase
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culturi și religii, catalizator al procesului vital, energie
pură.
Poemul continuă cu înșirarea consecințelor
procesului creator, reafirmând importanța focului în
creație, acum invocată sub forma de „Foșnet al
cenușii memorie stinsă a focului”. Imediat după,
urmează invocarea alternativă și subtil referențială a
altor două elemente primordiale: apa și pământul,
reamintite într-o manieră alternativă, împletindu-se
într-un vals născător de viață:
peste tatuajele de calcar
cămăși de apă limpezi între nisipuri
viermi vegetali ocolind pietricelele
vuiet al găleților căzute în fântâni

Alternanța pământ-apă devine evidentă:
calcarul, mineral, simbol al pământului, ușor
modelat de apă, precedă „cămăși de apă”, ce trec
„printre nisipuri”. Viermii vegetali duc cu gândul la
viața subterană (viermii trăiesc în pământ, dar
vegetali fiind, se hrănesc cu apă și lumină – aluzie la
alge), ocolind pietrele. „Vuietul” introduce
elementul eolian, alături de găleata (care ține
lichide, apă, în acest caz), căzând în fântână
(fântânile fac aluzie la pietrele din care sunt
construite de obicei, lăsând la o parte faptul că sunt
săpate adânc în pământ, fiind comuniunea supremă
dintre apă și acesta).
Următoarea strofă este marcată de un artificiu
de schimbare a perspectivei, totul petrecându-se ori
la o scară mult redusă ori la una mult crescută,
având viața vegetală (semn al primordialității, al
regnului-primordial) ca punct de referință (din acest
motiv, este probabil ca prima variantă să fie cea
corectă): „dar toate acestea se petreceau sub o
pătlagină/ și într-o bună zi el a ieșit să vadă”.
Pătlagina, plantă nu înaltă, dar vindecătoare,
adăpostește spectacolul elementar descris în
versurile precedente, pe care „el” a ieșit să-l vadă.
Acest „el”, „memoria stinsă a focului”, își începe
veghea asupra abundenței de mișcare și energie,
„ieșind” din oricare plan se afla.
În versurile următoare, „aracii” își fac apariția,
conturând imaginea de grădină a creației (Eden?),
lângă care „noi” ședeam: „deasupra noi ședeam
lângă araci/ și cârlionții ni se întindeau spre ei”. Aici
este contestată identitatea eului, care, de altfel,
debutează târziu. „Aracii” fiind pari lungi folosiți în
viticultură, „noi”, împreuna cu „cârlionți” fac aluzie
la întruparea eului într-un butuc de viță de vie. Acest
gest poate fi o acceptare în creație, o afirmare a
originii și, în fond, găsirea singurului loc în contextul
dat (vița de vie crește în „nisip”, rădăcinile ating
adâncimi mari pentru a ajunge la apă, similar cu
procesul de a săpa pentru a crea o fântână): „groapa
literacum

de var se cam părăginise/ prin ceață umblau păsările
amenințătoare ale somnului”.
Varul, element protector, apără vița (pe „noi”,
așadar) de dăunători, dar apare posibilitatea de a
înceta să își mențină protecția terestră. Pe de altă

Ultimul stih este definitoriu pentru a contura
cele două prezențe din poemul-mit al creației. „Noi”
se află în ceea ce reprezintă lupta cotidiană pentru
viață, iar, dogmatic, „el”, prezența misterioasă,
sprijină tumultul vieții „cu ochii”. Această metaforă
revelatorie îl pune pe „el” în poziția de creator, a
cărui simplă privire (a cărui atenție, nu intervenție)
susține însăși viața, pecetluind statutul de
cosmogonie al poemului.
Cosmogonie fiind, elementele puerile nu
lipsesc. Perspectiva, elementele primordiale,
creatorul și creația, toate stau sub semnul ludicului,
alternând, fiind când ocultate, când clarificate, dar
neînvăluite în toropeala specifică onirismului.
Registrul folosit este simplu, cuvintele ce alcătuiesc
„pohemul” putând fi ușor considerate ca parte din
observațiile unui copil într-o zi petrecută în grădina
bunicilor.
Este foarte important faptul că Athanor este
un model al simplității. Vocabularul simplu,
cromatica minimalistă, simbolurile unidimensionale
și tema unilateral dezvoltată nu devalorizează
creația, ci o expun așa cum este ea de fapt: simplă.
Dacă în Scrisoarea I, Eminescu își exprima viziunea
asupra creației într-o maniera nobilă, sofisticată,
complexă, cu influențe vedice și poetizând
metempsihoza budistă, în Athanor, Naum o descrie
succint, neutru și... sincer.
Gellu Naum reușește să mențină congruența
operei sale de-a lungul vieții. Din acest motiv,
Athanor exprimă chiar esența spirituală a lui Naum,
tinctura sufletească menționată la început.
În final, pentru toate argumentele prezentate,
se poate conclude că ludicul și elementele puerile
sunt o parte reprezentativă pentru imaginarul poetic
al lui Gellu Naum, care, de-a lungul vieții, a refuzat să
fie un poet și a ales viața de „pohet”, creându-și
astfel nișa proprie nu doar în literatura română, ci și
în cea europeană. Esența naumiană este una
puternică, dar ușor digerată și absorbită, astfel încât îi
poate seduce și pe cei mai exigenți critici, prin
simplitatea estetică, sinceritate și lipsa unor filtre ce
pot face interpretarea anevoioasă.

așa cum el însuși a îndrăznit să facă în timpul vieții.
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Note
1

Un aparat folosit în alchimie pentru producerea unei
temperaturi constante și uniforme pentru digestia
alchimică (Chambers, Ephraim, Cyclopædia, or, An
universal dictionary of arts and sciences, London,
Midwinter, 1728, p. 166, disponibil online la https://
books.google.ro/books?
id=DHOj9vGhuroC&pg=PP359&lpg=PP359&dq=athanor+
ephraim+chambers&source=bl&ots=5HL7Fz1typ&sig=7N
40HJmvH8Fv7cEGfk3oYkDpubQ&hl=ro&sa=X&ved=2ahU
KEwi80YCrs4HfAhW0iaYKHaqRCqIQ6AEwCXoECAQQAQ#
v=onepage&q=athanor%20ephraim%
20chambers&f=false, accesat ultima dată la 20.11.2018.
2
Gellu Naum, Poetizați, poetizați..., București, Editura
Eminescu, 1945, p. 24.
3
Gellu Naum, Poezii, București, Polirom, 2011.
4
Idem, ibidem.
5
Idem, ibidem.
6
Ion Pop, Gellu Naum, poezia contra literaturii, ClujNapoca, Casa Cărții de Știință, 2001, p. 22.
7
Idem, ibidem.
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ATHANOR ȘI TORSIUNEA LUI MÖBIUS
Roxana Diaconescu
Înainte de toate, această lucrare își dorește
demonstrarea unei teze cu privire la modul în care
acționează torsiunea lui Möbius în volumul Athanor
de Gellu Naum. În ce măsură reușește un element
din fizică să devină un element suprarealist? Care
sunt componentele unei torsiuni de natură
suprarealistă? Ezoterismul și jocul analogiilor sau
acel „altceva” menționat de Gellu Naum în dialogul
său cu Sanda Roșescu1?

Torsiunea lui Möbius. Dincolo de fenomenul
știinţific
În primul rând, ce este această torsiune a lui
Möbius din punct de vedere științific? O răsucire a
benzii lui Möbius. Această bandă este un model al
unei suprafețe cu o singură față. Se obține în
practică prin lipirea capetelor unei benzi
dreptunghiulare, astfel încât vârfurile de pe aceeași
diagonală să se suprapună. A fost studiată inițial de
Ferdinand Möbius și Johann Benedict Listing în 1858.
Această suprafață prezintă unele particularități
inedite: are o singură margine; dacă se taie după o
linie mediană se obține un inel răsucit de 360o (nu
două benzi).
În comparație cu argumentul ilustrat mai sus,
natura suprarealistă a acestei torsiuni este ilustrată
în poezia naumiană, cu precădere în volumul
Athanor, prin ceea ce Petrișor Militaru menționa în
teza sa de doctorat ca fiind „spațiul interiorexterior”2, unde natura elementelor exterioare se
contopește cu elementele de natură interioară,
devenind pe această cale o singură „bandă”:
Acest non-dualism asemenea continuum-ului
spațiu-timp din teoria relativității a lui Einstein se
poate reprezenta la nivel vizual prin această bandă
a lui Möbius, deoarece în momentul în care noi ne
situăm pe un punct al acestei benzi și ne mișcăm
într-un sens, vom ajunge mereu în același punct de
unde am plecat, fiindcă mișcarea are loc pe o
singură suprafață, cu toate că, fiind spiralată, ea
are un interior și un exterior, dar datorită acestei
caracteristici inedite, ea a devenit un fel de simbol
al deschiderii și al multiplicării infinite3

În cazul intersectării cu o linie mediană,
cunoscută ca acel „altceva”, idee deja enunțată
anterior, această bandă ar putea deveni un inel,
respectiv un continuum destinat a se răsuci la infinit
fără vreo întrerupere.
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În altă ordine de idei, torsiunea lui Möbius cu
specific naumian ilustrează posibilitatea contopirii
mediului înconjurător (cu toate elementele sale,
compus chiar și din cititori) cu Sinele poetic: „Partea
stângă și partea dreaptă sau partea interioară și
partea exterioară se pot suprapune fără să se
părăsească perimetrul acestei benzi, ceea ce îl face
pe Naum să descrie atât Sinea, cât și universul său
poetic din această relație dinamică dintre interior și
exterior, sugerând în același timp faptul că sunt
interdependente și nedespărțite. În fizică, banda lui
Möbius exprimă posibilitatea de a reduce numărul
mărimilor fizice fundamentale. În poemul lui Naum,
ea exprimă posibilitatea de a reduce numărul
mărimilor poetice fundamentale, ca sistemul infinit
al tablei de șah sau în infinitul exprimat metaforic în
Aleph-ul lui Borges”4.
În al doilea rând, care ar fi cauzele producerii
unei eventuale torsiuni în poezia naumiană? O primă
cauză ar putea avea de-a face cu „langajul”, termen
ales de Gellu Naum pentru limbaj. O eventuală
„exorcizare” a langajului5 presupune în poezia
naumiană eliminarea conformismului, contrarierea
așteptărilor pe care le-ar putea avea cititorii cu
privire la folosirea unor cuvinte în cadrul poemelor.
De asemenea, prin afirmarea unui instinct ludic, care
adesea este folosit în mod paradoxal în texte,
limbajul reușește să se autodistrugă, fiind nevoit să
renască de fiecare dată prin sintagme noi, atât din
punct de vedere sintactic, cât și semantic. În
consecință, perpetua renaștere a limbajului
marchează torsiunea benzii naumiene la nivel
poetic, ducând-o pe noi căi de descoperire a unei
lumi aparent cotidiene, dar influențată puternic din
punct de vedere oniric. Acest fapt are ca scop
suprem ilustrarea unor noi fețe ale expresivității:
„De la «perturbarea» fizicii corporale (a raportului
dintre corp și realitate, a «corporealității») din
primele volume se ajunge mai târziu, la gândirea
unei corporalități care funcționează după principiul
lui Möbius – o corporalitate fizic-metafizică (așa
cum, dintre suprarealiști, nu o mai «descrie» decât
Antonin Artaud), legată de mereu alte «fețe și
suprafețe» ale expresivității”6.
A doua cauză privește elementele ezoterice
inserate cu precădere în volumul Athanor. Aflat în
căutarea unei alchimii a irealului, Gellu Naum se
dedică unei poezii enigmatice, cu mai multe fețe, dar
care reprezintă, de fapt, expresii variate ale unei
trăiri, și anume bucuria. Ce fel de bucurie? Bucuria
de a cunoaște, de a explora noi orizonturi, dar fără a
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luciferică. O bucurie care să surprindă
mirarea în descoperirea celeilalte fețe a benzii lui
Möbius: „Poezia lui Gellu Naum se apropie tot mai
mult, o dată cu acumularea volumelor, de acel
«punct de miră» (de care vorbea cândva Breton întrunul dintre manifestele sale) unde nu mai există
contrarii, veșnicele pro și contra [...] «partea
cealaltă» a benzii lui Möbius e tot mai evidentă,
chiar dacă poetul ne spune, relativizând, (ca
întotdeauna!): «în timp ce o altă ființă se plimbă pe
partea cealaltă și noi susținem sus și tare că nu/
există nici o parte cealaltă»”7. Ludicul, în
concordanță cu mirarea, cu analogiile sintactice sau
tematice și, mai ales, cu elementele ezoterice, are ca
rezultat un tip de cunoaștere menită să bucure prin
descoperire, prin uimire: „«Torsiunea» lui Möbius nu
e doar o emblemă a felului cum se leagă lucrurile în
poezia lui Gellu Naum (și a felului cum ele trebuie
legate de cel care o citește), ci și o emblemă a
ezoterismului structural al operei sale, al acestui joc
al analogiilor, al analogiilor inverse, al sintoniei, al
raportului dintre fapte și modul în care acestea
creează sincronii, coincidențe, hazard obiectiv etc.
Dincolo de gnoză și ermetism, dincolo de ocultare,
de coduri și simboluri, de ritualuri de inițiere etc.,

ATHANOR. În căutarea pietrei filosofale
Pentru o mai bună încercare de înțelegere a
funcționării torsiunii lui Möbius în poezia naumiană e
nevoie de câteva menționări cu referire la volumul
Athanor. Ce este de fapt Athanorul? Athanor este
considerat a fi „cuptorul alchimiștilor”, care s-ar
compune din două recipiente: cel de jos e bărbătesc,
cel superior e femeiesc. Se mai numește și Aludel și
este o matrice în formă de ou, simbolizând
deopotrivă căminul, Sfântul Graal și universul. În el
se petrece Marea Operă sau crearea „pietrei
filosofale”, care încălzită până la incandescență,
favorizează transmutarea metalelor în aur.
Extrapolând, putem afirma, împreună cu Ștefan Aug.
Doinaș, că, în fapt, ,,piatra filosofală” naumiană nu se
vrea a fi ,,aur poetic”, ci o cunoaștere de tip
intelectual care să creeze o impresie de lungă durată:
„Dar, în simbolistica alchimistă pe care ne-o
sugerează Gellu Naum, rostul poetului nu ține atât
de această acțiune practică a realizării artificiale a
«aurului poetic (Chrisopeia verbalis), cât aceea
intelectuală – a obținerii unei imagini edificatoare a
universului, a unei cunoașteri inițiatice de tip gnostic,
care să-i asigure «căile majore ale libertății
spiritului»”9.
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Apărut în 1968 sub auspiciile unei tăceri de
aproape douăzeci și unu de ani, volumul de poezii
Athanor își reia traiectoria suprarealistă, întreruptă
brutal în 1947, când Grupul suprarealist român
întemeiat în 1940 împreună cu Gherasim Luca e
nevoit să-și înceteze activitatea, în noile condiții ale
„regimului democrat-popular” în curs de instaurare,
pentru care astfel de elanuri suprarealiste,
reprezentând spiritul creator și liber ar fi putut pune
în primejdie însuși regimul. Ca atare, oportunitățile
de afirmare trebuiau cenzurate de urgență. Cu
Athanor se intră în spațiul experimentalismului, după
cum menționează și Alina Ologu într-un capitol
dedicat acestui subiect. Reflexele gotice se degajează
în schimbul celor ezoterice, propunându-se pe
această cale o lectură emancipată. Poezia este
trecută de către poet, care pare să-și atribuie rolul de
alchimist, prin cele cinci stadii alchimice ale ilustrării
realității, și anume: dizolvarea, purificarea,
sublimarea, divizarea și recompunerea. Poezia
naumiană, deși păstrează reminiscențe ale
trecutului, este, totuși, purificată de ideologii
politice, aducând cu sine ceva nou și proaspăt. Pe
fondul unei tăceri de două decenii, volumul ajunge
un athanor personal al lui Gellu Naum. Poetul ajunge
să se inițieze și să-și inițieze eul liric în vederea
purificării și recompunerii unei opere lirice cu valențe
magice: ,,Este sigur – s-a spus de atâtea ori – că anii
de tăcere au fost o durată inițiatică, un athanor
personal,
în
care
maniera
poetică
se
transsubstanțializează, negația este formulată cu mai
puțină violență, tonul proferator se atenuează;
sintaxa poetică se degajă de artificiile minore; temele
care își au teleologia lor subterană se epurează de
reflexele gotice și se dimensionează ezoteric, iar
lectura autoreferențială se impune ca imperativ al
lecturii emancipate. Cu Athanor, intrăm în spațiul
experimentalismului”10.
La nivel compozițional, volumul Athanor este
alcătuit din patru cicluri, și anume: Heraclit,
Exactitatea umbrei, Camera cu ceață și Triunghiul
domesticit. Chiar și așa, Alina Ologu identifică doar 3
cicluri, omițând poeziile din ciclul Heraclit. Aceasta
asociază celor trei cicluri o menire aparte: „Athanorul
este compus din trei părți – partea superioară, în
formă de dom, în care se reverberează căldura,
partea mijlocie cu
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în opera naumiană crearea unor imagini poetice
inedite. Subtitlurile pot fi analizate din punct de
vedere stilistic, de asemenea. Astfel, Exactitatea
umbrei încearcă rezolvarea unei matematici aparent
insignifiante, Camera cu ceață devine spațiul fertil al
ambiguității, iar Triunghiul domesticit se dorește a fi
o integrare a sacrului în profan.
Poezia naumiană bazată pe permutare,
analectică și „ars combinatoria” este o poezie rebelă.
E tânără, efervescentă, neînțeleasă și războinică,
deoarece nu se lasă ușor de înțeles. Se construiește și
se autodistruge când te aștepți mai puțin. Aflată în
lumina unei continue torsiuni, acest tip de poezie
intrigă. Ce anume determină această torsiune
urmează să relev în continuare într-un mod aplicativ,
luând fiecare ciclu de poezii în parte și selectând
câteva poeme reprezentative.

HERACLIT. Limbajul, un foc poetic
Limbajul, la fel ca focul, despre care filosoful
Heraclit credea că reprezintă esența tuturor
elementelor, este în continuă transformare în ciclul
de poezii cu același nume. Acesta ,,arde”, punând în
mișcare torsiunea lui Möbius și în versurile
naumiene. Limbajul ne prezintă asocieri neobișnuite
de cuvinte, jocuri și analogii inedite și ne conturează
într-un stil original câteva idei predilecte.
O primă idee ar avea de-a face cu obsesia
increatului, despre care Ștefan Aug. Doinaș afirmă că
ar putea aduce cu o amintire deformată a mitului
platonic al iubirii12. Acest mit, aflat în deplină
concordanță cu mediul exterior, respectiv cu
zgomotele gospodărești, afirmă existența unei iubiri
casnice aflate în căutarea increatului pe „banda”
existențială a timpului: „cerbul vecinului tropăia în
bucătărie/ dar cei doi bătrâni cu un ou la ureche/
ascultau tăcerea intactă a gălbenușului/ și clipeau
ritmic după tic-tacul ceasornicului”13.
Gellu Naum reușește, prin dedublarea
subiectului și prin alunecarea din ființă în neființă și
invers, prin îmbinarea adjectivelor și a substantivelor
în perechi stranii de cuvinte și prin alăturarea
neologismelor și a unor cuvinte rar întâlnite să
stârnească „focul” limbajului14 și, implicit, o alchimie
verbală: „Stăteam la spatele meu și visam să mă
bucur ca piciorul meu/ căutam cuvinte hexagonale/
la limita de sârmă a liniștei/ căutam culori lungi/ […]/
apoi […]/ treceam prin fața mea și-mi ștergeam
sudoarea de pe frunte”.
O altă idee ține de cromatică, de căutarea
culorilor, de adaptare a realității cotidiene la o lume
aflată la granița cu oniricul. Dorința de însuflețire a
ființei, evidențiată prin „conjugarea” păsării de lemn
cu cea de tablă („O pasăre de lemn a trecut de pe
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copac pe tabla caselor/ copacul aștepta o pasăre de
tablă/ pentru mine toate erau perfect conjugate/ dar
eram pasărea de lemn și de tablă care ședea de pe un
scaun și se uita pe fereastră”) și accentuată prin
elanul eului liric de a fi îmbrățișat de un „soare ud”,
fertilizator, este direct proporțională cu sentimentul
stingerii, sugerat, după cum remarcă și Ion Pop, printr-o
simplă deformare a unui cuvânt, în final: ,,Noaptea,
cocoșii aveau creste de țipăt/ răsuflarea lumii îmi
aburea geamul/ și eu îl ștergeam cu un prosop curat/
du-te careva de vezi câinele ăsta/ apoi o femeie
foarte frumoasă îmi dădea lapte/ poate avea foarte
multe lămpi nu mai știu/ vorbeam încet să nu-i sfâșii
cămașa/ ea îmi dădea lapte și pâine și pornea
desculță pe drum/ spre est spre vest spre sud pre
mort”15.
Iubirea, în schimb, este evocată ca o „punte”
menită să unească mai multe regnuri într-unul
singur: „Noi ne iubeam ca pomii, la umbra unor
sprâncene stufoase. Ca trecătorii, în fum. Lămpile
noastre erau pline de fructe. Mă culegeam din tine.
Te odihneai pe banca tăcerilor mele”.
Pe o suprafață s-ar afla sentimentul
revitalizării,
pe
alta
sentimentul
stingerii.
Demonstrarea acțiunii torsiunii lui Möbius constă în
„mișcarea limbajului” în vederea atingerii unui punct
comun, de cunoaștere totală a Sinelui și a mediului
exterior. Secretul naumiam de a îmbina metaforele
cu imaginile artistice pune în valoare acest „foc
lingvistic” de natură poetică.

EXACTITATEA UMBREI. O poezie enigmatică
Poezia din acest ciclu stă sub semnul unui
„hazard ordonat”. Deși întâlnim diverse elemente
care să sugereze existența unui hazard obiectiv,
precum cea a zarurilor și a rostogolirii lor, avem,
totuși, și un control ordonat asupra „totului” prin
diverse mecanisme ale sintaxei: „Fiecare gură
înfrunzea după crugul unui soare ale cărui foșnete, în
orice caz se auzeau distinct.// La pornire, aștepta
zarul. În ochii lui printre falii de ceață și scări fără
început, fulgerau efigiile noastre totale. Noi nu știam
din ce os fusese croit, dar simțeam înrudirea și
acceptam rostogolirea pătrată a fratelui acestuia
brutal și liniștitor”16.
Poemul Zidul acționează ca „văl enigmatic”,
întrucât noi nu știm ce se află de partea cealaltă a
zidului. E un poem al contrastelor, un contrast între
suita de mișcări ale organelor de simț și limitarea,
interdicția, pasivitatea zidului care ,,pedepsește”.
Torsiunea lui Möbius poate fi evidențiată, în acest
caz, prin răsucirea continuă a nevoii de cunoaștere
prin simțurile exterioare. Cunoașterea aceasta are ca
efect interiorizarea eului: „Aveam un zid/ îl puneam
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în fața ochilor și mă orbea/ îmi lipeam urechea de el
și mă asurzea/ Mă rezemam de el și mă istovea//
Dacă întindeam mâna mă lovea/ dacă încercam să
trec mă umilea”.
Ideea de închidere/ interiorizare poate fi
evidențiată și în poemul Crusta: „Orașul avea o
singură casă/ casa avea o singură încăpere/ încăperea
avea un singur perete /peretele avea un singur ceas/
ceasul avea o singură limbă”. Poate că ideea de
torsiune a lui Möbius e cel mai bine reliefată în
poemul cu același nume. Enigma trecerii de la stâng
la drept marchează de fapt suprafețele diferite ale
aceleași benzi. Ea se află în continuă răsucire din
cauza dislocărilor brutale și a articulărilor șocante ale
cuvintelor/ obiectelor/ fenomenelor în vederea
definirii unei poezii purificate și reînnoite de o
frumusețe care să intrige și să îndemne la meditație:
„Mâna mea stângă și ochiul meu drept/ mănușa mea
stângă și glasul meu drept/ haina mea dreaptă și
urechea mea stângă/…/etc. etc”. Spațialitatea în
acest poem este valorizată în cheie inițiatică: „Stângdrept sunt valorizări simbolice ale nivelelor ființei: în
textele gnostice, mâna stângă este latura naturală,
înnăscută, iar mâna dreaptă latura culturală,
dobândită”17. De fapt, această inițiere în domeniul
contrastelor este o încercare de atingere a
desăvârșirii poetice și existențiale deopotrivă prin
suprapunerea până la identificare a suprafețelor
benzii lui Möbius aflate în proces de torsiune.
În Talion, oamenii sunt nevoiți să dea seamă
despre întregul cosmos, despre totalitatea existenței,
să-și asume responsabilitatea propriilor decizii,
altminteri li se va aplica „legea talionului”. În acest
caz, după cum afirma și Alina Ologu, „comuniunea
osmotică este comunicată prin multiple configurații
semantico-simbolice ce însumează, fiecare, sinonime
poetice ce se potențează reciproc: «Ochi pentru nas
dinte pentru floare/ cal pentru sânge om pentru
fruct/ apoi exista casa aceea neîntreruptă/ și cuțitul
de pâslă de apă/ existau mai multe sertare pline de
ceață/ exista un scaun și se făcea o virtute/ apoi mai
existau cutiile de scrisori pline cu frunze/ și picioare și
ghetele și melancolia/ și câteva cuvinte într-un tub de
lemn/ și nu știu unde și nu știu de ce// și toate se
compensau se compensau»”18.
Cât despre Aventura cercului, unde „poemul de
tip enigmă devine o definiție aforistică în care
înrudirile cercului cu somnul (cercul mișcându-se,
stagnează în rotunjime), cu săgeata (mișcare într-o
anumită direcție, rapiditate) și cu echilibrul (păstrat
în mișcare ca totalitate a punctelor aflate la egală
distanță de punctul originar sau de centru) indică
mișcarea perpetuă a acelorași elemente putem
afirma că torsiunea lui Möbius înfățișează dihotomia
refacere/ închidere a cercului static”19.
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Camera cu ceaţă și Triunghiul domesticit.
Alchimia ambiguităţii sacre
Următoarele două cicluri de poezii privesc un
tărâm al ambiguității, în care iubirea, „răsucinduse”, e nevoită să se dizolve, să se purifice, să se
sublimeze, să se divizeze și să se recompună în
vederea transformării ei alchimice, în „oul” perfect,
respectiv, în întregul absolut: „N-am să ascund/ că în
migrația aceasta lentă noi ne purtam în buzunare/
că ne duceam în cârcă prin pământ/ că ne iubeam
când înfloream /că ne împrumutam oasele când
oboseam/ De aceea nu ne mai mira gălbuiul cuib/
fecunda noastră așteptare/ în care luna depusese
ultimul ei ou” (Cumpăna, Camera cu ceață)20.
Ciclul Camera cu ceață e marcat de un profund
accent anonim, necunoscându-se identitatea celor
despre care se scrie: „el care se născuse cu degetul
pe buze/ el care n-a fost niciodată/ îmi făcea semn
să tac.” (Mă aștepta, Camera cu ceață); „Nimeni n-o
știa/ pe când dormea în cutia ei de carton./ [...]/ Ea
mă iubea și dormea în ea/ dormea în mine și în cutia
ei de carton” (Nimeni n-o știa, Camera cu ceață). În
aceste poeme domină o intensificare a senzațiilor
accentuată deopotrivă și de o stranietate a
atmosferei.
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gest ars de patru mii de ani/ Foșnet al cenușii
memorie stinsă a focului/ peste tatuajele de calcar/
cămăși de apă limpezi între nisipuri/ viermi vegetali
ocolind pietricelele/ vuiet al găleților căzute în
fântâni/ dar toate acestea se petreceau sub o
pătlagină/ și într-o bună zi el a ieșit să vadă/
deasupra noi ședeam lângă araci/ și cârlionții ni se
întindeau spre ei/ groapa de var se cam părăginise/
prin ceață umblau păsările amenințătoare ale
somnului/ noi ne feream pe cât puteam/ și el ne
rezema cu ochii”.
În schimb, torsiunea lui Möbius în poemul
Triunghiul domesticit are influențe ironiccaricaturale, care adună într-un conglomerat bizar
însăși existența. Trecerea de la bine la rău, de la cald
la rece e însăși torsiunea suprafețelor diferite ale
aceleiași benzi. Fenomenul marchează totalitatea
existenței: „Cu o extremă economie de mijloace,
poate reveni însă și devierea ironic-caricaturală de la
percepția «geometrică», logică a realului și
remodelarea unor concepte precum cel de subiect,
mișcare, spațiu, în funcție de unghiul de vedere strict
individual al poetului, prin perturbări grave ale logicii
comunicării, ce contrariază voit așteptările cititorului:
«Câteva cuvinte mototolite în ochiul drept/o lacrimă
în gură un sunet pe umăr// Firește e o simplă
călătorie/ de la bine la rău de la rece la cald/ În barca
asta plină de cuie// Poate că totul se petrece într-o
vacă»”21. Există, în acest caz, o „sfidare” a
așteptărilor, pentru că avem de-a face cu o geneză în
interiorul unui biet animal, mai degrabă decât în
interiorul unei entități atotputernice, de unde și
paradoxul.

Concluzii
Pentru a răspunde întrebărilor formulate în
cadrul introducerii, menționez că torsiunea lui
Möbius reușește să devină dintr-un element de
natură științifică, un element de natură artistică, date
fiind exemplificările și dat fiind faptul că Naum
întotdeauna a repetat că suprarealitatea nu este
ficțiune așa cum este literatura, ci ține de
complexitatea eului poetic. Funcționând după
raportul antagonic de tipul: literatură/ convenție/
ficțiune/ mimesis vs poezie/ hazard obiectiv/ nonficțiune/ autenticitate, această torsiune a lui Möbius
urmărește în fapt atât conservarea, cât și distrugerea
poeziei, după cum a menționat și Gellu Naum în
celebrul text teoretic Teribilul interzis. Lucian Raicu
citează aceste fraze semnificative ale lui Gellu Naum:
„Ceea ce avem de distrus este poezia. Ceea ce avem
de menținut este poezia, iar poezia este două lucruri
bine distincte”22.
După cum s-a putut observa, limbajul, asocierile
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cu nuanță ezoterică, jocul analogiilor, toate ilustrate
într-o manieră mai mult sau mai puțin ironică, duc la
crearea acestui ,„altceva”. În poezia naumiană există
un „altceva” tocmai datorită acestei infuzii de
elemente distincte: „Este un altceva care are o
natură terțiară de tipul «și…, și…» sau, mai bine zis,
«nici…, nici…», este o punte între conștient și
inconștient, dar nu trebuie confundat cu ele”23.
Există un „altceva” pe care chiar și Gellu Naum îl
recunoaște ca fiind vizibil în opera sa: „Contrariul
conștientului (care nu se reduce numai la a fi
contrariul conștientului, ci e miezul nostru real)
doar că e altceva, cu totul altceva decât
inconștientul și că mișcarea sa este cu totul alta
decât cea pe care încearcă să ne-o înfățișeze Jung
ceilalți...”24.
Într-o alegorie alchimică, Gellu Naum,
considerat de Nicolae Manolescu „un poet lucid”25
reușește să atingă adevărate ,,puncte de miră” în
mintea cititorilor săi prin îmbinarea iubirii și a morții
într-o cunoaștere de tip bucurie: „În toată alchimia
lui poetică dezvoltată și în proză sau teatru, el reciclează și «înmulțește» două mari «principii»
generatoare și ordonatoare: «marile noastre repere
dhagostea și moahte»”26.
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STAREA DE POEZIE — O NECESITATE A SPECIEI
Nicoleta Papp
În studiul nostru pornim de la postulatul lui
Schelling din introducerea la Sistemul ideal
transcendental,
conform
căruia
„în
sfera
subiectivului, în conștiința însăși, să se arate acea
activitate deopotrivă conștientă și inconștientă. O
asemenea activitate este doar cea estetică, iar fiecare
operă de artă trebuie înțeleasă numai ca un produs al
unei astfel de activități”1. Astfel vom încerca să
înțelegem modul în care funcționează „starea de
poezie” în cazul lui Gellu Naum ca „necesitate a
speciei”, deopotrivă conștientă și inconștientă.
Dincolo de apropierea lui Gellu Naum de
mișcarea suprarealistă, putem distinge nivelurile de
lectură care îl distanțează de această mișcare,
apropiindu-l de o poezie intelectualizată, în care
amprente ale locurilor accesate – pasager – și
accente mitologice pot fi regăsite, astfel încât „există
în paginile lor mai multe nivele de semnificație (și
mai multe nivele de realitate) amestecate într-o voită
învălmășeală”2. Nu îl putem încadra pe Gellu Naum
într-un curent literar anume în totalitate. Fiind în cea
mai mare măsură un poet suprarealist, consider că
încadrarea sa într-un curent limitează pe nedrept
caracterele multiple ale creației sale, la fel cum
Picasso nu a fost doar pictor cubist, ci a avut
contribuții importante în mai multe stiluri artistice
ale secolului XX.
Suprarealismul este înțeles ca mod de viață, nu
ca atitudine pohetică: „Eu nu fac suprarealism. Eu
sunt suprarealist”3. Ceea ce reușește Gellu Naum în
textele sale este nu doar să aplice dicteul automat
„propovăduit” de Breton, ci să depășească limitele
concretului, trecând într-o zonă caracterizată drept
suprarealistă. Depășind barierele conștientului,
poetul ne comunică: „Mi-ar plăcea să-ți scriu despre
marea luptă care se dă, pe planul speciei umane,
între conștient și musa, între maladie și libertate”.
Din rememorările întâlnirilor Simonei Popescu
cu Gellu Naum se construiește imaginea unui
caracter care își dorea să vadă atunci când privește
așa cum ziceau maeștrii Zen și cum se întâmplă în
general, în artă, unde, văzutul, respectiv, privitul în
adâncime dezvăluie lucruri inaccesibile la prima
vedere. Poezia nu înseamnă doar pur și simplu
poezie, valențele cuvântului devenind, cu timpul,
multiple. Într-un dialog cu Simona Popescu, Naum
exprima posibilitatea, ca și certitudinea că „prin
poezie se va înțelege cu totul și cu totul altceva, să
stai în mâini, de exemplu, sau în cap, dar starea de
poezie nu va dispărea niciodată, pentru că oamenii
au nevoie de asta ca de aer (și cine prețuiește,
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conștient, aerul?). Poezia e o necesitate. O
necesitate a speciei. Ea nu fuge după nimeni. Se
ascunde. De fapt, oamenii umblă înnebuniți după
poezie și nici nu știu. […] Pentru că, nu-i așa?, poezia
este două lucruri bine distincte. Ca și
suprarealismul”4.
„Starea de poezie” este accesată prin crearea
unei legături bi-direcționale între conștient și
inconștient prin diverse mijloace. „Toată opera
poetului și întreaga sa filosofie de viață s-au bazat pe
gestionarea unor tehnici parapsihologice insolite,
înnăscute sau dobândite, și unele și altele îndelung
exersate (percepția extrasenzorială, cunoașterea
onirică, dicteul automat, detectarea misterului
poetic, mediumnitatea, telepatia, sinestezia,
hipersenzitivitatea
etc.)”5.
Putem
constata
validitatea acestor acțiuni chiar și prin unele dintre
titlurile date cărților sale, niciunul nefiind de ignorat
în limpezirea acestei perspective. În 1945 publică o
carte intitulată chiar Medium, iar Andrei Oișteanu
menționează Fața și suprafața și Calea Şearpelui, în
care trimiterile spre mitologii dintre cele mai diverse
abundă. Tehnicile parapsihologice se transformă la
Gellu Naum în experimente poetice, poetul fiind cel
prin intermediul căruia ele sunt transpuse. În opinia
Simonei Popescu, „«mediumnitatea» nu e decât un
fel de bizar automatism, un automatism al
comportamentului sau al «stărilor», echivalentul, în
felul lui, cu automatismul poetic”6, pe care aceasta îl
pune în legătură cu relația specială pe care poetul o
avea cu obiectele.
Regăsim apetența pentru magie și alchimie în
cultura română la Eliade, Culianu, dar și la artistul
avangardist român Victor Brauner, prieten cu Gellu
Naum, a cărui existență are valențe mistice, sau, în
cultura europeană, în cazul lui Max Ernst, de pildă.
„Conștiința e depășită mult prea ușor de influențe
inconștiente, iar acestea sunt deseori mai adevărate
și mai înțelepte decât gândirea conștientă”7, pentru
că, după cum spunea poetul, „a te elibera de
conștient înseamnă a înceta să mai fii cretin”8. Naum
semnalează moduri multiple în care se ajunge la
eliberare, în Calea Şearpelui: „Conștientul tău se
agită pe problema morții inevitabile atâta timp cât
nu ești liber./ Înlăturându-l câștigi nemurirea”9.
Susținem faptul că „între conștient și
inconștient există un fel de «relație de
nedeterminare», căci observatorul nu poate fi
separat de ceea ce observă iar acela îl perturbă pe
acesta din urmă prin actul observării, adică o
observare exactă a inconștientului are loc pe spezele
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observării conștiinței și viceversa”10. Procesul este
unul de factură suprarealistă, însă metoda pornește
din dorința de cunoaștere, din „faptul că nu știți că
tocmai ce știți vă împiedică să știți”11, însă „poetul
are acces la limita aceea de dincolo de «câmpiile
inteligenței», unde «te lichefiază viziunile», de unde
încep «stările», certitudinile eruptive”12.
Pentru creația lui Naum, șarpele poate fi
considerat ca simbol definitoriu în maniera în care
vorbește Jung despre corespondențele acestuia cu
capacitățile omului de a accesa în același timp
conștiința și inconștiența. La fel „cum umbra în sine
este inconștientă majorității oamenilor, șarpele
corespunde elementului complet inconștient și
incapabil de conștiință, care pare însă a poseda ca
inconștient colectiv și ca instinct o înțelepciune
aparte și o știință resimțită adeseori ca
supranaturală”13. Putem spune astfel că avem de-a
face cu o Cale a Şearpelui deloc întâmplătoare.
„Pentru Gellu Naum poezia este experiență
neîntreruptă”14.
O antinomie a contrariilor nu poate fi atinsă de
omul obișnuit, „de aceea tensiunea lor rămâne în
mare măsură inconștientă, poate să își facă apariție
în vise”15. Tensiunea care se creează în procesul –
deloc facil – de eliberare este conștientizată clar de
poet și comunicată: „Mă observ pe mine, destul de
liber acum – și greutatea cu care mă eliberez./ Este
nevoie de un imens efort, de o tensiune maximă,
pentru ceva care seamănă cu o încărcătură
electrică”16. După cum se cunoaște, viselor li se
conferea o importanță aparte de către suprarealiști
în general, cu precizarea că „afirmația despre ceva
metafizic nu poate fi decât antinomică”17. Gellu
Naum își construiește acea „stare de poezie” care,
adesea, apare ca fiind sinonimă cu reveria, ca
„necesitate a speciei” în care regăsim contrarii atrase
într-un loc comun.
Naum vorbește de existența unui „centru
poetic” la modul aproape concret, nefiind un loc, ci o
stare, fără a face din aceasta o problemă de testare a
veridicității. Intensificarea percepției făcea posibilă
găsirea unei realități, altfel, imperceptibilă.
„Necesitatea orbirii voluntare sau despre eroarea
privire-gândire”18 devine o problematică important
de abordat în relație cu opera lui Naum. Această
„arheologie mediumnică” constituie un punct de
pornire pentru găsirea unor conexiuni între fapte,
obiecte și imagini în opera sa, deoarece, după cum
ne transmite, „Trebuie să înțelegi necesitatea de a fi
și a nu fi în același timp, ca să poți pricepe ceva”.
Simona Popescu se referă la o anume Parte cealaltă
care nu poate fi văzută, ci doar presimțită, însă
„conține toate timpurile și locurile și ideile și
neideile”19, pentru că „Starea de poezie nu e altceva
decât un mod al existenței”20. Consider că această
literacum

stare, ca prezență, poate fi așezată în plan concret
prin modul său de funcționare, astfel încât poetul
devine, prin intermediul acestei „stări de poezie”, un
athanor în interiorul căruia se combină idei și
imagini. Poemul care sintetizează demersul de față
prin conștientizarea unor capacități specifice poetului
în postura de athanor și de mediator este cel care
deschide volumul Calea Şearpelui:
DEGETUL CUNOȘTINȚELOR – AL CULTURII – EL
POATE ATINGE UȘOR <MUSA> - DEGETUL
CORPULUI – DEGETUL LEGĂTURILOR – MÂNA – DAR
FOARTE GREU DEGETUL SOMNULUI
DEGETUL FIZIC – EL E DEGETUL ALIANȚEI – AL
INCONȘTIENTULUI – EL ZICE: UNU – DOI – UNU-DOI
– EL FACE DRAGOSTE SAU CÂNTĂ LA VIOARĂ – EL
ZICE: UNU – DOI
DEGETUL VIEȚII DIURNE – EL POARTĂ INELELE –
LANȚURI – LEGĂTURI – ACEST DEGET ARE, LA
MÂNA DREAPTĂ, BĂTĂTURI – ACEST DEGET AL
LUCRULUI – AL EXTERIORULUI
DEGETUL SOMNULUI – EL E LENEȘ – OBOSIT – EL SE
ÎNDOAIE PE LINIA VIEȚII ȘI DOARME – EL ÎMI
ÎNCHIDE OCHII – EL E FEREASTRA SPRE ÎNĂUNTRU –
EL E LENEȘ
INFLEXIBILUL VULTUR
(DEGETUL <MUSA>)
<MUSA> MÂINII STÂNGI.
[…]
29.I.1948
e ziua când am descoperit
MÂNA MEA – FORȚA MEA21

———————————————————

Note
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Sistemul ideal
transcendental, București, Editura Humanitas, 1995, p. 21.
2
Simona Popescu, Salvarea speciei: despre suprarealism şi
Gellu Naum, București, Editura Fundației Culturale
Române, 2000, p. 128.
3
Idem, ibidem, p. 137.
4
Idem, ibidem, p. 161-162.
5
Andrei Oișteanu, Narcoticele în cultura română, Iași,
Editura Polirom, 2011, p. 311.
6
Simona Popescu, op. cit., p. 150.
7
C. G. Jung, Opere Complete 9, Aion. Contribuții la
simbolistica sinelui, București, Editura Trei, 2003, p. 287.
8
Simona Popescu, op. cit., p. 142.
9
Gellu Naum, Calea Şearpelui, București, Editura Paralela
45, 2002.
10
Idem, ibidem, p. 262.
35

Idem, ibidem, p. 128.
Idem, ibidem, p. 163.
13
Idem, ibidem, p. 271.
14
Idem, ibidem, p. 165.
15
Idem, ibidem, p. 285.
16
Idem, ibidem.
17
Idem, ibidem.
18
Idem, ibidem, p. 135.
19
Idem, ibidem, p. 193.
20
Idem, ibidem, p. 163.
21
Idem, ibidem.
12

BIBLIOGRAFIE:
Jung, C. G., Opere Complete 9, Aion.
Contribuții la simbolistica sinelui, București, Editura
Trei, 2003.
Naum, Gellu, Calea Şearpelui, București,
Editura Paralela 45, 2002.
Oișteanu, Andrei, Narcoticele în cultura
română, Iași, Editura Polirom, 2011.
Popescu, Simona, Salvarea speciei: despre
suprarealism și Gellu Naum, București, Editura
Fundației Culturale Române, 2000.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Sistemul
ideal transcendental, București, Editura Humanitas,
1995.

Photo by Adrien Converse on Unsplash

literacum

36

NAUM ȘI GURDJIEFF. CALEA INTEGRATOARE A POEZIEI
Ramona Sas
„Sistemul poetic” naumian comportă o
dimensiune transgresivă, care se coagulează într-o
poetică încărcată de valențe spirituale și în care
sinele poetic este mijlocitorul dintre tumultuosul joc
al aparențelor și esențelor. Naum percepe,
calculează, face legături și se întreabă mereu,
alcătuind un nucleu poetic complex, care vorbește
despre o poetică a stărilor și senzațiilor. Teme
precum
dedesubturi,
suprafețe,
construcții,
deconstrucții, profunzimi, limpezimi, vise, intuiții sau
presimțiri devin în poetica naumiană oglindiri ale
experienței sinelui, care se dovedește a fi, în
multiplele instanțe, „felurit și identic”.
De pildă, această mediere a sinelui poetic este
regăsită în poemele din volumul Fața și suprafața.
Aici se observă o „semnificativă dublare a straturilor
percepției de către un ochi care străbate aparențele
fenomenale […] dinspre adânc spre înalt, și invers”1.
Având legături adânci cu un nucleu poetic permanent
și autonom, imaginea sinelui poetic este dublată prin
fuziunea dintre fețe și suprafețe, dintre interior și
exterior.
Cele patru cicluri de poeme din volumul Fața și
suprafața dezvăluie o „împletitură” de fețe și
suprafețe, care prezintă structura unui imaginar aflat
într-o permanentă tranziție, prin transmutarea
insignifiantului în „oglinzi” de interpretare și
înțelegere a lumii. Întregul volum are semnificative
nuanțări și sugestii ezoterice. Încă din primul ciclu de
poeme, intitulat Fața și suprafața, se percepe o
intensificare a percepției senzoriale, poetul așezându
-se de mai multe ori în postura de medium și spiritist.
Aici natura lucrurilor este percepută prin transferul
sinestezic sau prin intermediul unei sintonii profunde.
Centrul de greutate al acestor cicluri de poeme stă în
reprezentarea insolită a realității aflate dincolo de
lucruri, chiar a existenței unei logici interioare a
lucrurilor.
În poemul Fața și suprafața, ce deschide primul
ciclu de texte, suprafața lucrurilor face trimiteri la
instanțele transferului unei posibile lumi interioare,
care este supusă unei transformări, unei schimbări de
planuri. Suprafața devine aici o altă față dincolo de
cea concretă, vecină celei interioare-superioare.
Astfel, ecourile cuvintelor transformă și aduc în
lumina creatoare lucrurile de „dedesubt”. „Fascinația
brutală a cuvintelor” izbește realitatea actuală a
ființei, iar raportarea cât mai exactă la acest transfer
este încetinită prin extinderea posibilei comunicări a
„fețelor”, care, odată rostite, își pierd din
autenticitate și ajung să „ne trăiască” și, ca urmare a
literacum

transferului, lucrurile ajung să „ne existe”.
Același transfer se percepe și în Hrănirea
pietrei: în versurile „creșteau din mine flori/ în mine
cânta o pasăre tocmai o ascultam cum cânta” e
reprezentată o formă de a transforma acțiunea
realității bazată pe structura unei proiecții interioare
care asimilează însăși proiecția, fiind în același timp
proiectată în afară. În Dubla cunoaștere a pietrei
plate, „dincolo de frontierele mâhnite ale frunții” stă
sprijinită „masiva utopie” a reîntregirii și a
experienței totalizante. Înțelegerea limbajului pietrei
se produce prin integrarea lui într-o singură voce,
identică cu a celui care o ascultă. Naum înțelege, nu
prin formele unui animism îndepărtat, ci printr-o
„disponibilitate” care face acordul între conștiința sa
și conștiința superioară. Ceea ce se comunică vine din
adânc către suprafață într-o înțelegere care se dezice
de înțelegere, o comunicare care devine înțelegere
odată ce se produce o anumită „disponibilitate”
pentru realitatea înconjurătoare.
Următorul ciclu de poeme, Pasageri în tranzit,
captează ecourile unei treceri, ale unei traversări
către o absorbție spirituală a „limpezimilor”, a
„tăcerilor”
și
„ordinilor”
care-și
găsesc
corespondențele în deconstrucția, dezordinea și în
vuietul nocturn. În Pasageri în tranzit există încă un
echilibru de tranziție, al unei constante dialogări
dintre exteriorul și interiorul lucrurilor. Alte exemple
de acest fel se regăsesc în poeme precum Aproape de
aproape, Utilitatea migrațiilor, Ca într-o mare
încordare a gândirii sau Cumpăna unde se întrevede
încercarea de a construi un echilibru a două lumi
supuse tranziției.
În poemul Ca într-o mare încordare a gândirii,
registrele tranziției se mulează pe registrul
prezentului, conturând imaginea omului într-o
plăsmuită „dezordine” și o senzație „de cenușă”.
Integrarea structurii simbolice a copacului „absolut
strălucitor” este prototipul imaginii sinelui (superior)
care se încarcă din aceleași structuri spirituale. De
asemenea, oglinda, corelată cu simbolurile acvatice,
asigură coeziunea universului liric: „Unitatea de
viziune a acestui volum e asigurată, îndeosebi în
ultimele două cicluri, Lucrurile în apă și Fața secretă
a suferinței vegetale, care sunt mai dense tocmai
datorită jocului dintre perspectivele destrămării și a
retotalizării. Spațiul acvatic, ca și cel al oglinzii,
asimilabil lui, sunt deopotrivă locurile dispersiei și de
regăsire a comuniunii”2.
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cum Semne și șoapte, În numele adâncului, Singurul
lucru, registrele se desfășoară într-o combinație de
gravitate și detașare, prin ascunderea și revenirea la
unitate, sugerată însă și de o ușoară formă de
„indiferență”, de amintire-uitare, o reverie fadă
asupra trecutului. Cu o notă de apatie, în poemul
Singurul lucru, reflexia își caută forma interioară
venită din zona unei îndepărtate rătăciri „în uitata zi a
singurului lucru”. În Semne și șoapte se deschide
calea către originile matriciale, elementare: „ca doi
frați gemeni sau ca unul care se privește în oglindă/
mă însoțeam eu însumi// la mijloc într-un singur
cearcăn un ochi era al meu altul al tău// nu-mi
amintesc nici cine eram nici cine sunt”.
În Fața secretă a suferinței vegetale sunt
regăsite elemente ce jalonează un spațiu aflat într-o
continuă metamorfoză, un spațiu în care se
manifestă violent viziunile onirice. Se regăsesc
registrele deconstrucției, ale unor viziuni ale
sfârșitului. Suferința ascunsă „a vegetalului” o
regăsim într-un timp guvernat de haos și „încâlceală”.
Realitatea terestră există în acest interval discontinuu
într-o „aură magnetică”, încețoșată și obscură. În
poezia În copacii visători, visarea reprezintă „doar
suprafața calmă a unor seisme presimțite”3. „Sub
copacii visători” se percep neclintite „aripile de fier
ale fluturilor”, natura însăși se transformă în fier,
trecând de la senina „înfățișare” la învăluirea
violentă. Metamorfozarea „interiorului” naturii
prevalează asupra metamorfozării care se produce la
suprafața acesteia.
În poemul Eftihia se pornește de la viziunea
sfârșitului care oferă o amplă înțelegere a lucrurilor,
pentru că, „abia pornind de la sfârșit se poate
înțelege”, prin „mecanica nostalgică a întâmplărilor”
tot ce s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla,
prin aceeași formă de ciclicitate (viață – moarte –
viață), urmând cursul descompunerii și al regenerării.
Poemul Eftihia este „o frumoasă levitație o nostalgică
îngropare sus printre aștri// în vuietul aspru al
liniștii”. Purificarea unui „acolo” aflat în zona unde
somnul poartă cu el „balanța arogantă” a uitării
(morții) ne spune că nu există, de fapt, despărțiri
permanente, ci doar „despărțire fără despărțiri”.
Acolo e un „loc al solitudinii veșnice”, unde se
„poartă pe trup scoarța copacului”, loc al constantei,
locul fluid și flexibil al spiritului nedelimitat în aici și
acolo, ci și în aici și acolo. Dincolo, „la milioane de ani
-întuneric în orgolioase găuri negre ale mentalului
uman// există sâmburi vii și morți furnici și nove
justificative”. Mai departe, „insecta poet”, „insecta
psihedelică” asistă la „dementa pieire prin
multiplicarea tragică” încă de la începutul timpului
încâlcit/ psihedelic. Viziunea atinge o zonă a
„purificării”, amplificată de „vederea acustică a
mărețelor pantere negre// colorate puternic”.
literacum

Deconstrucția este prezentă deopotrivă cu
reconstrucția, fiind asemeni „straturilor care ne
premerg sau ne urmează”, dar „floarea EFTIHIA un fel
de garoafă care nu există// dar va fi/ înainte ca lumile
să se destrame și cenușile noastre să se scurgă în
haos”.
Naum „presimte” această complexitate a
realului, folosindu-se de o „logică a stărilor”, după
cum el însuși se proclamă „poet al stărilor”, stări care
„nu se lasă exprimate și domesticite”, ci poetului i se
impune urmarea fluxului lor. Poetul devine un „aed”
al stărilor care se lasă condus de o sensibilitate căreia
îi cedează, într-o zonă a non-contradicției care îi
facilitează lunga călătorie și fuziune cu
„aproximativa” sensibilitate generală a existenței.
„Între stări și lumea concretă se petrec continuu,
imperceptibile, subtile transferuri, transubstanțieri”4.
Realitatea exterioară marchează ampla
realitate interioară, având ca suport reprezentările
imediate ale „fețelor”, pe care poetul nu contenește
să le observe și să se „întrebe” asupra lor. Imediata
suprafață este cernută prin structuri neinteligibile,
supra-reale, structuri ce țin de sfera oniricului și a
secvențelor ce se succedă sub forma unei aparente
confuzii. Suprafețele devin spații îndepărtate, aflate
dincolo de registrele realității imediate. „Fascinația
brutală a cuvintelor” și „vedeniile fără înțeles” iau
locul concretului și explicitului. Binomul exterior –
interior se manifestă permanent printr-un transfer
perceptibil (dintre stări și concret) pe care Naum îl
sesizează, îl simte și îl plasează într-un dialog
permanent cu sine însuși.
Specificitatea lui Naum constă în recuperarea
părților care compun așa-numitul sine din numeroase
fragmentări. Poetul transpune realitatea făcând
permanente peregrinări către acea zonă a sinelui de
unde poate percepe multiplele „fețe” ale realității.
Cunoașterea realității se produce în dublă ipostază.
Prima este reprezentată de cea a poetului
observator, care observă și simte „cum lucrurile se
întâmplă”, iar cea de-a doua este reprezentată de
poetul care încearcă să comunice „fenomenele”
manifestate într-o combustie de stări și de
„certitudini eruptive”.

poetică percepe și urmează fluxul și refluxul
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al „memoriei” suprafețelor, care se multiplică și se
schimbă. Deoarece poetul, „în somnambulismul lui
dublat de o teribilă luciditate, are conștiința
«irealității» nonfictive, tăcute și concrete în care
trăim. El este «interpret și victimă a mișcărilor
gândirii», un martor al coerenței invizibile”5.
Naum privește conștiința într-un mod inversat.
În poetica naumiană, conștientul și inconștientul se
vor a fi alchimizate. Odată ajuns la sentimentul de
integrare a părților contradictorii, realitatea din
interior ajunge în exterior și se varsă pe hârtia care
„ne trăiește și ne există”. Pentru el conștientul
reprezintă interiorul „lucrului” și se află „înăuntru”.
„Așezarea e răsturnată; conștientul se află dedesubt…
Deși este la suprafață… Adică suprafața stă cu capul în
jos… Undeva, înăuntru…”6.
În ceea ce privește acest binom interiorexterior, Gurdjieff face o deosebire pornind de la
principiul dualității7. Pentru un om fragmentat care nu
comportă sentimentul integrării, lumea exterioară
constituie totalitatea impulsurilor primite, a stimulilor
externi, care schimbă cursul evoluției sale. El depinde
de lucrurile externe, care exercită o forță concretă
asupra lui, asupra gândirii lui per ansamblu sau pe
moment și asupra sentimentelor sale. Realitatea
interioară și lumea lui interioară se schimbă în
concordanță cu acești stimuli primiți din exterior.
Fără a avea un echilibru între cele două lumi,
realitatea este fragmentată, la fel de fragmentată este
și ființa. Acel sine permanent, în realitate, există ca un
sine multiplicat în numeroase structuri și „fețe” care
apar ca aspecte imediate, dezirabile sau nu, sub forma
unor „dorințe” și schimbări de „cod” ale unui „sistem
nesistematic al sinelui”.
Dualitatea stă la baza „nefastului” prin care se
manifestă această logică a hazardului, în care omul
este victima a tot ceea ce se întâmplă. Principiul de
bază de la care pornește activitatea de integrare a
sinelui este, în primul rând, cunoașterea
observatoare, disponibilitatea și o perfecționare a
atenției care aduc omul în stadiul „aducerii aminte de
sine”. Se meditează asupra acestui „eu sunt”, acum și
atunci, în preajma unei „uitări de primăvară”, exact în
acest moment.
Gurdjieff insistă, în numeroase rânduri, asupra
lipsei de unitate în om. Corespondentul acestei unități
absente este, spune el, somnul, care ține lumea sub
mișcarea lui. Dacă îl analizăm din această perspectivă,
omul aflat în somn nu are conștiința existenței lui în
somn. Trezirea către realitatea dorită și conștientă nu
reprezintă trezirea dintr-o stare de inconștiență, ci
trezirea acestui conștient-inconștient, pe care Gellu
Naum îl numește conștient interior-exterior și care
reprezintă „maladia” și nefastul. Inversarea axului

„trec neobservate”. Primul și cel mai important act
este amintirea de sine, sau amintirea impactului
asupra sinelui.
Gurdjieff ne oferă ca exemplu o alegorie din
învățăturile orientale care este sugestivă pentru
descrierea lipsei de unitate. Conform acesteia, omul
este comparat cu o casă care se află în așteptarea
stăpânului, dar care este guvernată de mai mulți
servitori. Aceștia, uitând ce anume trebuie să facă,
luptă unul contra celuilalt pentru a deveni stăpân. Așa
se întâmplă și în cazul omului. Prin uitarea sinelui, sau
mai degrabă prin necunoașterea lui, omul nu se
recunoaște pe sine ca gazdă a propriei ființe și
absentează din centrul său.
Privite din exterior, eurile iau forma de
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„administratori ai casei”, neștiind sigur cine este real
sau aparent. Se produce astfel o scindare și o
alternare a eurilor care blochează posibilitatea
integrării și a re-întoarcerii acasă a stăpânului care se
vrea a fi „Eul” imuabil și permanent. Fiecare dintre ei
își caută sensul în afara lui, nefiind conștient de ce se
petrece în interior. Lupta continuă cu ceea ce
presupune această integrare a multiplelor „euri” sau,
în termenii lui Naum, lupta cu „dublul” se face prin
atenția și „disponibilitatea” acordată lucrurilor despre
care considerăm că suntem conștienți.
Naum percepe toată această schimbare a
lucrurilor, a stărilor, a emoțiilor, mișcarea lumii
interioare și exterioare și o integrează în această
țesătură de fețe și supra-fețe care creează o unitate.
El este disponibil pentru lume și are, după cum el
însuși afirmă, „norocul” de a fi poet, un poet „care
sesizează schimbarea lucrurilor”, le și (se) notează.
Suprarealitatea naumiană este un mod de a fi, a
devenit un mod de a fi în urma eliberării de
conștientul care este „interior-exterior”, adică
eliberat din leagănul unui somn hipnotizator. Prin
această „supra-vedere”, Naum fotografiază multiplele
„fețe” ale realului și le integrează într-un „sistem
poetic” transgresiv, într-o „supra-față poetică”
adâncă. Pentru că el „înțelegea poezia ca ecou al
poeziei lumii, vizibile sau invizibile, dar și ca o
«lucrare» a lui cu el însuși”8.

atenție și o disponibilitate acordată lucrurilor care
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INSULA
Iasmina Bot

a suscitat de-a lungul
timpului atenția mai multor scriitori. În astfel de
opere era prezentată a viziune mimetică asupra lumii,
conturată din perspectiva personajului care are parte
de experiența naufragiului. Câțiva dintre autorii, care
au mizat în cadrul operelor lor pe motivul insulei și
tema solitudinii, ca mituri majore ale civilizației
moderne, sunt Daniel Defoe, William Golding, Gellu
Naum. În operele primilor doi scriitori menționați,
spațiile asociate naufragiului își pun amprenta asupra
evoluției personajelor pe parcursul narațiunii. Insula
lui Gellu Naum înfățișează o altă variantă a
aventurilor lui Robinson Crusoe, celebrul personaj
care ajunge pe o insulă pustie din romanul omonim al
lui Daniel Defoe, într-o manieră ironică, demitizând
natura eroului. Scriitorul păstrează în opera sa câteva
dintre elemente pe care le regăsim și în romanul lui
Defoe, printre care menționez naufragiul lui Robinson
într-un teritoriu necunoscut, apariția slujitorului său
credincios, Vineri etc.
Didascaliile oferă câteva informații legate de
activitatea lui Robinson pe insulă, aspecte ce apar și
în romanul lui Defoe. Naufragiatul începe să își
construiască o colibă, să caute provizii, întrucât este
convins că va trăi o perioadă îndelungată în acel loc:
„Se văd începuturile muncii lui Robinson: coliba
neterminată, o mică parcelă de orz nesecerat, tocila
instalată pentru lucru, întăriturile fortăreței, coșurile
pentru provizii”1 (p. 30).
Prin prisma indicațiilor scenice, între cele două
texte apar similitudini. Cu scopul de a introduce în
cadrul comediei elemente specifice romanului lui
Defoe, Naum apelează la intertextualitate, o tehnică
des utilizată de suprarealiști. Latura suprarealistă a
scriitorului își face simțită prezența încă din primele
indicații scenice ale actului întâi. Robinson ajunge pe
țărm trăgând o frânghie după el, al cărei capăt
rămâne în mare. Tocmai această imagine sugerează
legătura dintre Robinson și inconștientul său, precum
și saltul personajului în dimensiunea oniricului. Cu
toate acestea, noul Robinson trece prin multe
întâmplări de care personajul arhetip nu a avut parte,
de exemplu: se îndrăgostește de Sirena, își întâlnește
mama și bunica etc.
În comedia lui Naum numărul personajelor
sporește, iar Robinson se trezește înconjurat de mult
prea multe persoane ce îi invadează spațiul. Astfel,
acțiunea prinde contur în jurul acestora, ceea ce
conduce la apariția unor dileme și situații total
diferite de cele pe care cititorii le-au descoperit în
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romanul lui Defoe. O altă încercare de readucere în
atenția publicului a acestui personaj, perceput drept
un simbol al singurătății, este cea a lui Benjamin
Fondane în cel de-al doilea ciclu al volumului Titanic,
intitulat Robinson. Eroul este supus unui proces de
suprimare a caracterului mitic, devenind treptat un
personaj banal, persiflat de scriitorul suprarealist
după bunul său plac. Gellu Naum surprinde o latură
distinctă a omului singuratic, Robinson, cu scopul de
a marca separarea de personajul prototip. Însuși
autorul afirmă, în cuvântul introductiv al comediei,
faptul că personajul central al operei este dominat de
sentimentul de alienare. Naufragiul pe o insulă pustie
reprezintă factorul declanșator al acestei stări.
Întrucât este singurul supraviețuitor, până la apariția
servitorului său credincios, Vineri, Robinson poate fi
perceput drept o entitate creatoare. În ciuda faptului
că reușește să își construiască o locuință, ceea ce
subliniază implicit adoptarea unui nou stil de viață,
nu este capabil să se desprindă de lumea din care
provine.
Spre deosebire de romanul ales drept formă de
inspirație, Robinson Crusoe, în comedia lui Naum
cititorul descoperă pas cu pas ce s-a întâmplat sau ce
urmează să aibă loc, prin intermediul didascaliilor.
Aceste indicații sunt utilizate de autor cu scopul de a
sintetiza conținutul fiecărui act și al fiecărei scene în
parte. Muzica este percepută drept un motiv
robinsonian, cu un rol deosebit de important în
cadrul operei. Coloana sonoră a operei marchează
începutul fiecărei scene, dar și sosirea grupului, în
fruntea căruia se află Robinson, în anumite momente
cheie ale textului. Personajul înalță un imn
Providenței, chiar dacă e conștient că există o
posibilitate infimă ca ruga să îi fie ascultată. Eroul
însuși mărturisește că are deplina convingere că
Divinitatea dorește ca el să nu mai găsească vreodată
calea de ieșire din acel loc, fiind astfel obligat să
trăiască pe o insulă pustie. Scrutând depărtarea cu
speranța de a găsi o fărâmă de civilizație, ceea ce ar fi
reprezentat o mană cerească în acele momente de
disperare, fața lui Robinson este brăzdată de lacrimi.
Personajul se întreabă neîncetat de ce Dumnezeu se
răzbună pe propria lui creație, lăsând-o de izbeliște,
fără a se mai preocupa de soarta ei.
Privind

a
reușit să scape cu viață din naufragiu ar fi trebuit să îl
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determine să înțeleagă că Providența a hotărât ca
voiajul lui în această lume să nu se încheie într-un
mod atât de tragic. În cadrul monologului său din
prima scenă a actului I, Robinson trece printr-o serie
de stări contradictorii. Mai întâi îi închină un imn
Providenței, apoi îi cere într-un fel sau altul socoteală
pentru faptul că l-a aruncat într-un colț uitat de lume.
La scurt timp îi mulțumește Divinității, pentru că încă
este în viață. Iar la sfârșit, eroul își încheie canonul cu
o întrebare, ce pune la îndoială credibilitatea
afirmațiilor sale de până atunci: „Ce este, în esență,/
Această Providență?” (p. 30). Sentimentul religios
este evidențiat într-o manieră redundantă prin
utilizarea cuvântului Providență, astfel că nici măcar
Robinson nu reușește să definească acea entitate pe
care o trage la răspundere pentru ce i s-a întâmplat.
Ca și cum totul ar fi un spectacol de teatru bine pus la
punct, își fac auzit glasul prima dată papagalii și
focile, ale căror voci bărbătești cântă psalmi. În timp
ce Robinson își susține cu îndârjire monologul, pe
fundal se aud vocile unor iezi ce repetă alături de
erou acea întrebare referitoare la Providență, dar al
cărei răspuns nu este ușor de aflat. O tactică
suprarealistă utilizată de Naum în cadrul acestei
scene este reprezentată de antropomorfizarea
glasurilor iezilor, papagalilor și ale focilor.
Încetul cu încetul, Robinson se obișnuiește cu
noul său stil de viață, își construiește o casă, strânge
prima recoltă, totul pare a merge din ce în ce mai
bine. Eroul începe să își construiască o barcă, ceea ce
ne duce din nou cu gândul la dorința lui de a părăsi
insula de îndată ce se va ivi momentul oportun. Pe
parcursul șederii pe insulă, Robinson ajunge să
descopere fiorii iubirii alături de Sirena dar, din
păcate, femeia iubită este deja căsătorită nelegitim
cu un pirat. Robinson încearcă din răsputeri să își
convingă iubita să rămână alături de el, enumerândui toate motivele pentru care el ar trebui să fie cel
ales, în detrimentul piratului. Cu toate acestea,
niciunul dintre argumentele pe care i le oferă nu o
determină pe Sirena să se simtă ocrotită, protejată,
așa cum eroul intenționase, întrucât ea este
conștientă de faptul că relația lor nu va avea
niciodată sorți de izbândă atât timp cât Pierre va
reprezenta un obstacol în calea iubirii lor. Absurdul
întregii situații este marcat de faptul că, deși Sirena și
piratul sunt căsătoriți nelegitim, astfel că între ei nu
există nicio legătură, ea refuză să îl accepte pe
Robinson.
Prin plasarea unei piedici lipsite de relevanță
între Robinson și Sirena, Naum încearcă să ironizeze
formula clișeică a iubirii imposibile. În momentul în
care Sirena cedează în fața insistențelor lui Robinson,
apare Pierre care, ca o ironie a sorții, este salvat din
ghearele vulturului tocmai de către bărbatul ce nu cu
mult timp în urmă a utilizat diverse stratageme
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pentru a-i dovedi iubitei sale că el este bărbatul
potrivit pentru ea. Pierre pleacă împreună cu Sirena,
lăsându-l pe Robinson trist și neconsolat, privind
neputincios scena ce se derulează în fața ochilor săi.
Eroul trece cu rapiditate de la o stare la cealaltă. La
un moment dat duce pistolul la tâmplă cu intenția de
a duce la bun sfârșit ceea ce Providența a evitat să
facă în timpul naufragiului. Mai apoi, hotărăște să
adopte o atitudine nepăsătoare, ca și cum tot ce s-a
întâmplat până în acel moment nu a avut nicio
importanță. Nota ironică este evidențiată într-o
manieră subtilă, prin intermediul comportamentului
nestatornic al lui Robinson, cititorul descoperind un
personaj nou, deposedat de trăsăturile arhetipului.
În Insula, realitatea își pierde esența, timpul
material sau obiectiv este înlăturat. În opoziție, cel
subiectiv e reprezentat sub forma unui metronom ce
va bate neîncetat, sunetul lui devenind mai puternic
cu fiecare bătaie. Gesturile și înfățișarea personajelor
sunt doar unele dintre elementele ce facilitează
încadrarea piesei într-o dimensiune a absurdului.
Câteva exemple doveditoare sunt: „Vineri e un tînăr
albastru, costumat ca indigen”, „Pierre intră în
cazanul cu apă clocotită și pune capacul deasupra” (p.
33). De cele mai multe ori conversațiile dintre
personaje sunt lipsite de sens, ceea ce ne determină
să afirmăm că teatrul lui Gellu Naum pendulează
între absurditate și suprarealism. În romanul lui
Defoe,

.
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gândul la scena biblică ce a avut loc pe muntele
Athos, locul în care Iisus a fost ispitit de către diavol.
Pe măsură ce acțiunea evoluează, cititorul
descoperă că există o conexiune între personajele
piesei, o legătură restabilită în momentul în care
fiecare dintre ele realizează cine este de fapt
interlocutorul lor. Acest lucru devine posibil prin
aducerea în discuție a unui aspect, care ar putea
confirma veridicitatea celor afirmate, de exemplu:
alunița roșie pe care Randolph o are pe omoplatul
stâng, ce îl convinge pe bătrânul Selkirke de faptul că
acesta este fiul pe care l-a pierdut la bâlci. Același
semn din naștere, situat de această dată pe pântec, îi
reunește pe Robinson și pe mama sa, cea pe care a
crezut-o pierdută de mult. Nu putem, de altfel, să nu
remarcăm esența comică a scenei în care Robinson și
Pierre, cei doi rivali, se provoacă reciproc la duel
pentru iubirea Sirenei, în ciuda faptului că piratul a
fost cel care a eliberat-o de acea căsătorie
nelegitimă. Din clipa în care își regăsește mama,
Robinson decide să abandoneze preocupările
anterioare. Personajul consideră că e mult mai
important să o ajute pe Mary să își găsească fericirea
alături de Pierre, chiar dacă familia ei nu e de acord
cu această relație. Eroul îi încredințează lui Vineri tot
ceea ce a reușit să construiască până atunci pe insulă
și îi cere, totodată, să o protejeze pe Sirena, care s-a
întors în brațele lui Robinson de îndată ce Pierre a
părăsit-o, pentru că a ales o altă femeie. Cei trei au
parte de tot felul de peripeții pe parcursul călătoriei
lor, iar, de cele mai multe ori, reacțiile personajelor
reușesc să stârnească amuzamentul cititorilor.
Acum avem ocazia să descoperim cât mai
multe amănunte despre fiecare personaj în parte.
Răspunsul pe care Pierre îl oferă lui Mary la
întrebarea pe care cea din urmă i-a adresat-o:
„Pierre, iartă-mi curiozitatea nevinovată, dar în
curând voi fi a ta și am dreptul să-ți cunosc unele
intimități. Tu te-ai născut cu un picior de lemn?”, ne
duce cu gândul la faptul că piratul poate fi
întruchiparea lui Napoleon, împăratul Franței, care a
fost învins de către amiralul Nelson în lupta de la
Trafalgar Square. Drept dovadă a acestei supoziții
este mărturisirea lui Pierre, ce îi oferă lui Mary o
explicație din care putem lesne observa amestecul
dintre realitate, ficțiune și ironie: „Ce copilă ești
Mary. M-am născut cu ambele picioare de lemn. Dar
le-am pierdut pe amândouă, am să-ți povestesc eu
cum. Și mi-au crescut altele, normale. Pe unul din ele
l-am pierdut în luptă, la Trafalgar. Mi l-a tăiat amiralul
Nelson. Și l-a luat ca amintire”. (p. 40). De altfel,
piratul aduce în discuție și câteva detalii legate de
bătălia de la Waterloo, cea în care Napoleon a fost
învins de armata anglo-prusiană: „Apoi la Waterloo,
în bătălie, mi-am pierdut piciorul de lemn.” (Ibidem).
Pentru a realiza conexiunea dintre Pierre și împăratul
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Napoleon, Naum apelează la aluzii referitoare la
anumite bătălii în care a fost implicat Napoleon și la
care piratul susține că a fost prezent.
În această „comedie onirică”2, așa cum o
numește Ion Pop, cititorul întâlnește amfibolii
exprimate în forme diferite. Câteva exemple sunt:
antropomorfismul: „Pe canon intră acum și vocile de
copii ale iezilor” (p. 30); abrogarea logicii: Robinson
„ascute pepeni, bate cuie în orz, seceră coliba
etc.” (p. 31); relativizarea: Robinson „Strânge lumina,
ghem, și o agață de un copac” (p. 31). Întreaga
acțiune a piesei este centrată în jurul bătăilor
regulate ale metronomului, acest lucru fiind
specificat în prima scenă a actului I. Insula este
percepută în viziune suprarealistă drept o zonă de
evadare din planul real în cel al visării, iar Robinson
tocmai de această experiență are nevoie, pentru a se
descoperi pe sine. În perspectiva simbolistică, insula
este definită drept expresia unui „centru spiritual
primordial”3. Acest spațiu al spiritualității formează o
legătură indestructibilă între individ și inconștientul
său, astfel că devine calea cea mai accesibilă de a
pătrunde în spațiul oniricului. Pe cât de descurajat
este eroul la începutul piesei, din cauza faptului că
Providența l-a pedepsit, lăsându-l de izbeliște pe
„Insula Deznădejdii” (p. 29), așa cum el însuși o
numește, pe atât de tare se opune dorinței tuturor
celorlalte personaje de a părăsi acel loc. Pe măsură ce
timpul trece, Robinson ajunge să creadă că destinul
lui este să trăiască singur pe lume, captiv din voință
proprie pe insulă.
Opera lui Gellu Naum îl prezintă atât pe
Robinson, cât și lumea din care face parte, într-o
lumină total diferită decât au făcut-o Daniel Defoe și
Benjamin Fondane. În cazul lui Naum este vorba
despre o rescriere parodică a aventurilor pe care
eroul le experimentează, a pericolelor pe care trebuie
să le învingă. În cea de-a doua ipostază, a lui
Fondane, lumea robinsoniană este tehnologizată,
întrucât eroul trăiește în condiții total diferite de cele
de pe insulă. Singura asemănare pe care o putem
semnala între creația lui Gellu Naum și cea a lui
Benjamin Fondane este cea reprezentată de faptul că
Universul pe care amândoi au încercat să îl contureze
este lipsit de caracterul său mitic. Descoperirea unui
nou Robinson, de data aceasta prezentat cititorilor
într-o manieră lucidă, dar, în același timp, onirică,
marchează trecerea spre o altă sferă. Această
transformare devine posibilă prin separarea de
viziunea tradițională. În Insula, descoperim trăsături
caracteristice teatrului absurd, printre care
enumerăm
parodicul,
ludicul,
aluzia,
intertextualitatea etc. Teatrul lui Gellu Naum trebuie
citit într-o cheie simbolică pentru a putea decodifica
mesajele, pe care scriitorul le transmite.
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Editura Casa Cărții de Știință, 2001, p. 175.
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ZENOBIA – DINCOLO DE SUPRAREALISM
Raluca Teodorescu
„Gellu Naum este singurul nostru suprarealist
veritabil.”1 – așa își începe Nicolae Manolescu, în
Istoria critică a literaturii române, capitolul care face
referire la autorul Zenobiei. Deși afirmația lui
Manolescu e perfect validă (o opinie extrem de
asemănătoare are și Simona Popescu: „Singurul
reprezentant autentic al suprarealismului la noi
găsi nenumărate argumente, dacă ar fi să ne
îndreptăm atenția doar spre această latură a scrierii
naumiene, mă tem că suprarealismul în sine, definit
ca un curent literar, nu ar fi suficient în analizarea
trăsăturilor specifice operelor și implicit, stilului lui
Gellu Naum.
Simona Popescu consideră că „suprarealismul
stă sub semnul multiplului”3, astfel că orice scriitor
suprarealist veritabil reprezintă o altă față, diferită și
autocefală a acestui curent. Din acest punct de
vedere, al diversității în cadrul unității, putem afirma
că textele lui Naum nu sunt doar suprarealiste, ci au o
notă unică, există în ele și prin ele însele, depășind
barierele acestei limitări. Chiar autorul spunea în
nenumărate rânduri: „Eu nu fac suprarealism. Eu sunt
suprarealist. E o mică mare diferență.”4. Cum estetica
suprarealismului are drept caracteristică importantă
împotrivirea în fața oricăror convenții, norme și
dogme de orice fel5, nu e de mirare că însăși opera
suprarealistă deține elemente ce ies din sfera acestei
mișcări, ca un manifest împotriva tuturor
delimitărilor. Probabil că la Gellu Naum, ieșirea din
cercul strâns al curentului literar nu ține de intenție,
ci vine într-o manieră naturală, ca urmare a scrierii
eliberate de controlul rațiunii, bazate pe fluxul
automat sau „automatismul psihic”, așa cum îl
denumește Breton, care permite subconștientului să
se manifeste, fără a trece limbajul și logica textului
prin filtrul intelectului, așadar, printr-un filtru, fie
rigid, științific, fie steril, de ordin convențional.
Tot André Breton, în manifestul său, susține că
„suprarealismul se situează aproape exclusiv în planul
limbajului”6, iar această caracteristică nu ocolește nici
opera naumiană, cu precădere romanul Zenobia, care
poate fi considerat drept cea mai organizată proză a
lui Gellu Naum, după cum îl numește Nicolae
Manolescu7. Împărțit în șapte capitole (număr
simbolic, ce poate fi asociat cu caracterul său mitic),
Zenobia se caracterizează printr-un limbaj nefiltrat
estetic, fără cuvinte neologice exagerate sau
„flamboiante”, fără descrieri detaliate și adjective
pretențioase. Din contră, întâlnim chiar o aparentă
normalitate, un limbaj familiar în multe cazuri, însă
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această facilitate, din punct de vedere formal, este
numai aparentă, căci mesajul, odată ce se depășește
bariera incoerenței logice a conținutului, poate revela
multiple sensuri ascunse.
Romanul debutează surprinzător de realist, fără
zvâcniri puternice ale dicteului psihic, tocmai pentru
a crea o trecere lină de la starea de „lâncezeală în
rațional” la zona imaginarului, a automatismului
psihic. „Prea multe lucruri ne solicită și, dat fiind
mecanismul echivoc al solicitării, prea multe cuvinte
se îngrămădesc să le cuprindă, să le ascundă în
labirintul lor inutil și înșelător – de aceea poate că, pe
alocuri, am să spun ce nu trebuia spus”8.
Incipitul Zenobiei ne duce cu gândul aproape
imediat la începuturile psihanalizei, mai cu seamă, la
Sigmund Freud și la celebra sa clasificare (modelul
celor trei instanțe: Sine, Eu, Supra-Eu). Astfel, acele
prea multe lucruri care ne solicită sunt de cele mai
multe ori reprimate, dar cu ajutorul evadării în
scriere, automatismul psihic pur (adică un soi de
corespondent al Supra-Eului psihanalitic) duce la
defulare, dar nu în spațiul oniric, așa cum se întâmplă
de obicei, ci în spațiul textual. De aceea, naratorul,
„poate că, pe alocuri, va spune ce nu trebuia spus”.
Așadar, fără a exagera, se poate enunța, că dintr-o
anumită perspectivă, Naum, poetul și, totodată,
personajul din roman, narează un vis al realităților
refulate. Din acest punct de vedere, scrierea
suprarealistă naumiană reprezintă un soi de autoterapie și auto-cunoaștere, așa cum observă și
Simona Popescu: „Scrisul provoacă dislocări în
propria structură, împotmoliri sau eliberări.”9.
Dacă debutul romanului nu creează mari
bariere lingvistice, în scurt timp situația se schimbă în
planul narativ, devenind clar faptul că nu avem deloc
de-a face cu un text realist, ci cu unul ce depășește
orice graniță rațională impusă vreodată de curentul
specific secolului al XIX-lea.
Refuzul descrierii, care apare recurent la Naum
ca un paradox al gândirii („n-am să-l descriu, am să
spun doar că era mărunt și îndesat și că avea sâni ca
de femeie iar părul cârlionțat i se unea în două
puncte, deasupra frunții”10), împreună cu acel „și așa
mai departe” utilizat obsesiv, fac parte din
instrumentele specific naumiene de construcție a
unui text fluid, fără formă rigidă, dar plin de miez.
Revolta față de aspectele tradiționale ale limbajului,
care nu fac decât să ducă opera pe un tărâm steril al
comunicării, este întrupată în aceste dispozitive
literare. De asemenea, numirea în romanul Zenobia
merită o atenție sporită. Numele, ca multe alte as
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pecte de altfel, sunt extrem de fragile în existența lor
narativă. Ele nu reprezintă o constantă, ci chiar sunt
zic Constantinescu” sau „fiindcă nu știu cum te
cheamă am să te numesc Zenobia”11.
Corporalitatea incertă apare în nenumărate
rânduri în opera lui Gellu Naum. Tanti Linica, deși
„murise de mult”, încă îi făcea vizite mamei
personajului Naum, care nici el, la rândul lui, nu știe
cu siguranță dacă se afla ori în camera de alături ori
„aici”, sau poate chiar în ambele spații simultan.
Această relativizare totală a ceea ce numim în planul
real ca fiind limitare spațială sfidează în roman orice
lege a fizicii, a rațiunii care ar mai putea fi pusă în
practică. La un anumit nivel, Zenobia se aseamănă
chiar cu scrierea lui Gabriel Garcia Marquez, Un veac
de singurătate, acolo unde relativizarea spațială și
temporală primesc o deosebită importanță. Cum
țiganul Melchiade din opera columbianului
îmbătrânește subit, întinerește, moare apoi reînvie,
la fel și personajele lui Naum sunt moarte, dar încă
vin în vizită la cei dragi, într-un mod foarte firesc, fără
ca nimeni să pună la îndoială posibilitatea înfăptuirii
acestor evenimente, aflate deasupra realului. Așadar,
extrapolând, putem enunța că și în Zenobia apar
elemente specifice realismului magic, dovada cea mai
clară fiind această întrepătrundere subtilă între
posibil și imposibil, între fapte ordinare și
extraordinare, între real și magic, întrepătrundere ce
e resimțită de personaje și mai apoi de cititor ca fiind
una normală ce e menită să se întâmple. Desigur că
magia întâlnită în textul lui Naum nu este de aceeași
anvergură cu cea latino-americană, având un caracter
mult mai încifrat și mai lipsit de spectaculos,
înfățișând o moarte simbolică a celor ce „sunt ațipiți”,
așa cum bine sesizează și Simona Popescu în Salvarea
speciei: „Ceea ce poetul încearcă cu disperare este să
-i trezească și pe alții la adevărata viață (pentru că,
așa cum se spune într-un poem, «majoritatea
oamenilor sunt ațipiți»), să atragă atenția că «mai
există și vuietul acela»”12. Așadar, mai există și stările,
nu numai activitățile meditative, iar existența în afara
sentimentelor, în afara trăirilor, este una incompletă,
ce duce la o moarte interioară, o moarte pur
spirituală.
Paradoxuri asemănătoare cu descrierile care
apar în text, dar pe care „nu” le face naratorul, apar
presărate în multe locuri de-a lungul „rhomanului”.
Cartea care „era de la bun început sortită eșecului”,
dar pe care „poate de asta am și scris-o”13, maxima
bine cunoscută care, de data aceasta se pare că este
opusă realității („Gândesc, deci nu exist”14), oamenii
care „toți păreau vii, până și morții”, convorbirea
mentală pe care o are cu Zenobia („Zenobia dormea.
«Tu auzi ?» am întrebat-o (în gând, pentru că nu
voiam s-o trezesc).”) și multe alte exemple – toate
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acestea nu sunt decât indicii ce vor să dea de înțeles
că textul lui Naum prezintă o perspectivă inversă
asupra a tot ceea ce înseamnă univers ficțional.
Astfel, toate valorile sunt întoarse, iar riscul ca
cititorul să nu realizeze acest fapt este unul extrem
de mare, căci însuși naratorul își afirmă îngrijorarea în
primul paragraf al romanului: „oricum, sunt convins
că fiecare va medita asupra surplusurilor lăsând la o
parte starea în care plutesc, pe dedesubt, ca un
scufundător subacvatic”15. Așa cum anormalul devine

normal în Zenobia, tot așa și elementele textuale ce
par a fi desuete sunt, de fapt, cele în care se află
esențialul. Datorită acestei inversiuni a valorilor,
Naum se vede obligat să atragă atenția cititorului
asupra elementelor cu adevărat importante, spre a
putea experimenta o lectură „corectă” a scrierii sale,
dar cu siguranță că și această ghidare a cititorului
vine tot printr-o „non-ghidare”, explicându-ne că
paginile pe care ne îndrumă să le recapitulăm sunt
oricum „mai mult florale și oarecum descriptive”:
„Tot din precauție recurge în Zenobia din când în
când, la un fel de exercițiu de recapitulare la care e
invitat uitucul, neatentul cititor: «Acum, când
recapitulați, s-ar putea să vi se pară că vorbesc cam
mult și cam urât despre lucruri neesențiale. […] V-aș
sfătui, deci, să practicați exercițiul acesta de
recapitulare ori de câte ori vă încearcă îndoiala cu
privire la adevărul spuselor mele; mie, unde mă aflu,
îmi este perfect egal.[…] Vă rog să recapitulați
această pagină mai mult florală și, oricum,
descriptivă»”16.
Lumea visului reprezintă în romanul Zenobia un
spațiu greu de delimitat, întrepătruns cu cel al
realității și de multe ori cele două se desfășoară
simultan, iar dovada care stă la baza acestui
argument este însăși afirmația autorului, care spune:
„Nu mai visez nimic. Am impresia că totul se varsă în
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ceea ce scriu”17. Așadar, așa cum afirmă Simona
Popescu, „pentru Gellu Naum visul lui face parte din
viața lui”18, de aceea nu e greu de demonstrat faptul
că și romanul este marcat de această influență
onirică. Dragoș, bătrânelul care stătea inert, pe o
masă, „deși are un nume, nu are identitate – ba chiar
nici corporalitate, pentru că se poate trece prin el ca
prin aer, prezența lui nefiind sesizată decât de cuplul
de îndrăgostiți Zenobia-Gellu”19. El este unul dintre
exemplele de personaj fluid, întruchipare a oniricului
în sine, ca fiind o dimensiune imaterială, dar totuși
extrem de prezentă în viața celor doi îndrăgostiți și
care ia forma unei gândiri nedirijate, lipsite de reflexe
impuse, așa cum Dragoș este lipsit de rațiune și de
mobilitate.
Relația dintre Zenobia și Naum este cea pe care
este consolidată întreaga construcție a romanului,
fiind o „carte despre inițierea poetică prin
dragoste”20. Dragostea aceea neînchipuită a
naratorului față de ființa pe care tocmai o cunoscuse
în incipitul operei și datorită căreia i „se luminaseră
ochii de fericire”21 este probabil unica constantă care
nu poate fi alterată în economia textului. Acea
femeie-copil, care înțelege totul, doar din priviri, doar
din gânduri apare ca fiind singura capabilă să îl
completeze cu adevărat pe Naum. De aceea, la
rândul ei este „evocată întotdeauna cu tandrețe,
discreție și, în același timp, cu un fel de venerație”22,
preluând imaginea unei zeițe sau cel puțin a unei
făpturi extrem de speciale, diafane, pure și delicate,
așa cum ar fi și Beatrice a lui Dante. Ambele pornesc
alături de bărbații care le adoră, spre împlinirea unui
drum al cunoașterii și al dobândirii acesteia, fapt care
poate, într-o anumită măsură, explica denumirea
celui de-al cincilea capitol al romanului („Ultima
întâlnire a lui Dante cu Beatrice pe o ceașcă de cafea
fabricată în Suedia”23).
Zenobia, atât prin caracteristicile-i tipic
suprarealiste, cât si prin trăsăturile specifice scrierii
lui Gellu Naum, reprezintă un roman unic. Un roman
în care lumea visului se întrepătrunde cu realitatea
banală, în care elementul mitic colorează în chip
arhaic și schimbă temporalitatea operei în
atemporalitate. Faptul este demonstrat de ciclicitatea
specifică timpului arhaic a modului în care aventura
începută de cuplu în mlaștină va ajunge tot acolo, dar
și de limbajul lui Naum, extrem de sensibil, de
schimbător, fluid, la fel ca oricare alte personaje și
elemente ale romanului, care chiar poate fi numit
Zenobia – romanul fluidizării absolute.
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RETRAGEREA ÎN „TEMPLU” – SPAȚII MATRICE
Emilia Merce
În lucrarea de față, vom urmări pulsiunile
unității oglindite în dualități din perspectiva
configurării unor spații matrice, spații ce vor
permite „intrarea în templu”. Această „intrare în
templu” trebuie observată la nivelul contragerii
elementelor dualității înspre o singură
determinare a acestora, care e unitară și
omogenă. Astfel prin crearea unor spații matrice,
„templul” va reprezenta ancorarea dualităților de
tipul Eu-Tu, Același-Celălalt sau Eu-Lumea într-o
totalitate definită.
Pornind de la afirmația lui Jean-Jacques
Wunenburger, potrivit căreia „În mod universal,
dualitatea este asociată ieșirii din unitate,
producerii primei diferențe”1, vom constata că în
lirica argheziană refacerea unității devine o condiție
necesară, întrucât „Diada introduce [...] prima
formă de indeterminare, de inegalitate și de
alteritate”2, pe când unitatea conferă tocmai
această omogenitate pe care o caută eul arghezian.
În acest context, clasificările lui Wunenburger
referitoare la „destinul multor morfologii binare”3,
care surprind două posibilități de manifestare a
dualității (fie ca vector „care găsește în logica sa
internă garanția unei reversibilități a diferenței, a
unei posibilități generice de a readuce dualitatea
către unitate, diferențiatul către nediferențiat”4, fie
ca mijloc „pentru a evita reîntoarcerea alterității la
nediferențiat”5) sunt conturate la Arghezi sub forma
unui joc al includerii și excluderii eului dintr-un
spațiu matrice. Din acest punct de vedere, în
lucrarea de față, ne vor interesa doar acele forme
ale dualității, care, prin structura lor, permit
retragerea în unitate.
Raportându-ne la dimensiunea textuală a
liricii argheziene, putem observa că există cel puțin
două modalități de reprezentare a spațiilor matrice
ținând cont de faptul că „Pentru om lumea este
dublă (zwiefältig) după cum și atitudinea lui este
dublă”6. Pe de o parte, acestea definesc spații
exterioare, reale, concrete, iar pe de altă parte
reprezentarea spațiilor matrice se produce în
interiorul ființei. Astfel, poezii precum Inscripție pe o
casă de țară, Morgenstimmung, Restituiri, Ora rece,
Înviere sau Haide sunt doar câteva dintre textele
lirice care reflectă formele de reprezentare a
spațiilor matrice. Selecția acestora este dată de
faptul că la nivelul construcției se produce un dialog
tacit între poezii, în ideea în care o poezie pare a o
anticipa pe cealaltă. Mergând în direcția prezenței
unui cod comun între poeziile alese, Ora rece și
literacum

Restituiri
sunt
poeziile
care
declanșează
mecanismele de disoluție a diadelor în unitate.
Observăm, totodată, că poezia Inscripție pe o casă
de țară va introduce eul în atmosfera poeziei
Morgenstimmung, ale cărei ecouri vor fi prezente
atât în poezia Înviere, cât și în poezia Haide.
Așadar, constituirea unui dialog de tipul EuTu, Același-Celălalt, respectiv Eu-Lumea, permite
dezvoltarea unor premise precum cele ce pot fi
desprinse din următoarea afirmație: „Se spune că
omul face experiența lumii sale. Ce înseamnă
aceasta? Omul explorează suprafața lucrurilor și le
experimentează. Obține din ele o cunoaștere relativ
în alcătuirea lor, o experiență. El experimentează ce
anume sunt lucrurile”7. Prin acestea se va
demonstra că „Experiența înseamnă depărtarea de
Tu (Erfahrung ist Du-Ferne)”8. Din această
perspectivă, poezia Ora rece va deveni momentulcriză care provoacă distanțarea eului de lumea pe
care o experimentează, fapt care va determina prin
excluderea celor două variații ale dualității tocmai
căderea acestora în unitate. Poezia Ora rece reflectă
și ideea potrivit căreia „Atitudinea omului este
dublă în funcție de dualitatea cuvintelor
fundamentale (der Zwiefalt der Grundworte) pe care
este în stare să le rostească”9, întrucât poemul
arghezian este construit pe jocul Eu-Tu. Astfel că
atunci „Cînd este rostit Tu, este rostit în același timp
Eu din perechea verbală Eu-Tu”10. Versurile „Treci
peste tine, ca peste un drum închis/ Și nu spune
cine te-a trimis”11 (Ora rece, p. 201) trimit la ideile
menționate anterior, deoarece structura „treci
peste tine” include
De altfel, poemul Ora rece arată că
„Escaladarea diferenței, infatuarea Dublului ce își
respinge complementul, culminează cu scufundarea
în nondiferență, matrice care înghite Dublurile
oponente, anulându-le alteritatea.”12. Prin versurile
„Pitește-te. Cineva o să bată/ La ușa, pe dinlăuntru
încuiată.” (Ora rece, p. 201) care se opun
următoarelor „Să nu răspunzi că ești bolnav de
vreme./ Cântă. O să asculte, o să te cheme/ [...]/ Și
o să plece.” (Ora rece, p. 201) se pune în evidență
existența unui aparent perpetuu duel între
manifestările unității scindate, întrucât dualitatea
pseudo-unităților rezultate anticipează ceea ce
Alexandra Pârvan releva: „crearea dublurilor
înseamnă viață (în diferență) pentru ființa
nemanifestată, dar și moarte (întru diferență),
acesta fiind finalul imuabil al disputei Dublurilor.”13.
49

Întoarcerea, cântarea, chemarea și plecarea vor
constitui din acest punct de vedere transcrierea
procesului disputei Dublurilor. De aceea, în poezia
Ora rece există un moment zero, care determină
crearea unor spații matrice în care eul să resimtă
totalitatea. Acest moment zero este redat de versul
„Cântă. O să asculte, o să te cheme” (Ora rece),
întrucât lumea văzută drept o cântare permite
revenirea la „templu” prin însăși substanțialitatea sa.
În acest context, simularea unei lumi intermediare
arată că „Mecanismele intermediarului și ale
medierii pot astfel fi înțelese ca instrumente ce
asigură trecerea de la Același la Altul și reciproc, spre
a deschide binaritățile înspre o figură intersectând
opoziția și relația.”14. De altfel, poezia Restituiri
conține ecourile poeziei Ora rece, deoarece încă din
primele versuri putem observa că tensiunea
acumulată în Ora rece persistă și în poemul Restituiri.
Dacă în Ora rece tensiunea este redată de
imposibilitatea readucerii cuplului Eu-Tu la unitatea
primară, constatându-se doar o readucere a sa la una
simulată, în Restituiri unitatea primară e trăită, dar e
trăită îndoit. Astfel, versurile „E-o insulă? un munte?
o apă? un deșert?/ De ce-ar sfârși-n pustie călătoria
noastră?/ Ne-a mai rămas s-ajungem, acolo, poateun sfert/ Din calea străbătută, jos verde, sus
albastră.” (Restituiri, p. 103) vin parcă pentru a
contrazice faptul că eul „lipsit de conștiința lui
Același, se află în nondiferență fără să o sesizeze,
fără să-și realizeze unitatea.”15, întrucât acesta se
află sub impulsul realizării unității, găsind chiar
posibile reprezentări pentru spațiul matrice. Eul își
plasează unitatea într-o insulă, pe un munte, o apă
sau într-un deșert. Tocmai această alegere a spațiilor
matrice arată faptul că, pentru moment, intrarea în
„templu” e o utopie, deoarece eul își plasează
unitatea într-un spațiu matrice dificil de atins. Cu
toate acestea, constatăm materializarea spațiului
matrice, în poezia Ora târzie existând doar o invocare
a acestuia prin versul „Cântă. O să asculte, o să te
cheme”. Totodată, versurile „Nu. Mână crâncen,
timpul tu sparge-l cu potcoava,/ S-apropiem vecia
mai repede de noi” (Restituiri, p. 103) anunță faptul
că „N-au mai rămas prea multe de-nvins și de știut./
Șoseaua se strâmtează, cărările se-mbină” (Restituiri,
p. 103), entitățile din perechile Eu-Tu, AcelașiCelălalt/ Altul începând să refacă traseul către
intrarea în „templu”.
În Inscripție pe o casă de țară, retragerea în
unitate a eului se produce prin plasarea sa într-un
timp al trecutului. Accesul la aceste dimensiuni
temporale este determinat de identificarea unui
spațiu intermediar între temporalități diferite, care
să-i permită trecerea dinspre o lume a concretului
spre o lume a imaterialului. Construită prin
acumularea progresivă a vizualului, poezia Inscripție
literacum

pe o casă de țară reflectă reintrarea eului în unitate
prin construirea unui spațiu matrice. Prima strofă a
poemului arată contactul afectiv realizat între eu și o
lume „templu” proiectată de el însuși. Astfel,
versurile „Te-am ridicat pe-o coastă cu izvoare/ [...]/
Cuib fermecat, ca de cocori albaștri” (Inscripție pe o
casă de țară, p. 143) ilustrează acest fapt. De altfel,
versurile următoare „Din prisma ta vreau să-mi aduc
aminte,/ Din geamul tău gândi-voi la trecut./ Privind
în sus, la pasările sfinte,/ Ce-n streașini cuib de-argilă
și-au făcut.” (Inscripție pe o casă de țară, p. 143)
conturează lumea „templu” în care perechea Eulume nu se mai manifestă dihotomic, ci entitățile
acestui cuplu se integrează una pe cealaltă.
Lumea „templu” este redată prin casa„templu” ca spațiu matrice. Motivul geamului nu
invocă separarea a două lumi, nu presupune o
dublare a eului, ci dimpotrivă le apropie, acestea
suprapunându-se. Din acest punct de vedere,
spațiul matrice în care s-a retras îi permite eului să
transfere imagini dintr-o lume în alta, fără a le
modifica acestora realitatea, întrucât „gândirea
identitară în general se bazează pe subestimarea, ba
chiar pe eliminarea, consistenței și fecundităților
interlumilor, a terțelor stări, ce fac distribuirea lui
Același și Altul.”16.
Similar, în poezia Morgenstimmung apare
fereastra, care surprinde
prin faptul că atunci „Cînd este rostit Tu, este
rostit în același timp Eu din perechea verbală EuTu”17. De aceea „Nu există un Eu în sine, ci numai Eu
din cuvîntul fundamental Eu-Tu”18, motiv pentru
care existența lui este determinată de coexistența
lui Eu și Tu, care vor defini ființa. Ființa va fi văzută
ca o totalitate din acest punct de vedere doar dacă
Eu presupune și Tu, respectiv Tu este Eu în perechea
verbală Eu-Tu. Raportându-ne la primele versuri ale
poeziei Morgenstimmung – „Tu ți-ai strecurat
cântecul în mine/ Într-o dup-amiază, când/
Fereastra sufletului zăvorâtă bine/ Se deschise-n
vânt,/
Fără
să
știu
că
te
aud
cântând” (Morgenstimmung, p. 25) –, putem
observa că acestea sunt în acord cu ideea potrivit
căreia „A fi Eu și a rosti Eu este totuna. A rosti Eu
sau unul din cuvintele fundamentale este
totuna.”19. Totodată acestea invocă, precum în Ora
târzie, crearea unei lumi care este văzută drept o
cântare. Însă, spre deosebire de Ora târzie, unde
apare o proiectare embrionară a lumii-cântare, în
poezia Morgenstimmung, aceasta devine un alt
spațiu matrice în care eul se retrage. De asemenea,
dacă în poemul Inscripție pe o casă de țară spațiul
matrice era unul exterior eului, adică lumea
cuprinsă în casa-„templu”, în Morgenstimmung eul
cuprinde lumea înlăuntrul său și lumea cuprinde eul
și se cuprinde. Mai mult ca oricând, jocul includerii
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spațiul matrice în care cade Eu din perechea Eu-Tu
devenind spațiul care mediază cele două identități
ale cuplului: ele nici nu se mai resping, nici nu se mai
atrag. Nestabilindu-se un raport explicit între cele
două entități, intențiile perechii Eu-Tu nu mai sunt
prezentate clar, fără rezerve. Există doar dorința
plasării ambelor părți în același spațiu matrice, însă
deși aceasta este verbalizată, nu este totuși
realizabilă.
Eul când comunică se comunică, dar Tu-ul,
situat fiind undeva periferic, percepe doar ecourile
mesajului transmis. Versurile „Dacă ochilor tăi le-ar
plăcea/ Nevăzutul și neștiutul, ai putea/ Veni la mine,
parcă,/ Și te-ai lăsa primejdiei din barcă.” (Haide, p.
221) reflectă depărtarea lui Tu de Eu, dar de
remarcat e faptul că Eul continuă invocarea Celuilalt,
versuri precum „Într-o limbă barbară/ Ți-aș spune
povești dintr-o țară” (Haide, p. 221) conturând
existența unui Eu ce reface în orice moment etapele
intrării sale în „templu”, întrucât „Nămolurile
tainelor toate/ Zac în mine răsturnate” (Haide, p.
221).
De altfel, Eul se plasează în acest context în
interioritatea lumii pe care o percepe ca parte din
ființarea lui. Eul se confundă așadar cu lumea,
versurile
livadă stupii/ Uite-n vifore lupii,/ Uite cerbii,/ Uite
firul ierbii./ [...]/ Toate ale mele sunt și de mine
țin” (Haide, p. 221) ilustrând tocmai acel raport de
complementaritate între Eu și Lume, raport la care
Tu din perechea Eu-Tu este îndemnat să participe.
Observăm că în această poezie lumea este
metamorfozată, devine o entitate care se
subordonează Eului. Este o lume finită, dar care
cuprinde totalitatea. Paradoxal, lumea se retrage în
eu.
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dualităților până la nediferențiat este puternic
ancorat în text.
În schimb, poezia Înviere propune intrarea în
„templu” a eului prin renașterea sa din entitatea
căreia i se opune. De aceea, poemul debutează prin
versurile „De când mi-ai pus capul pe genunchi, mi-e
bine./ Nu știam că mă voi vindeca de mine cu
tine.” (Înviere, p. 246). Astfel, „templu” ca spațiu
matrice în acest text este cuprins în morfologia
cuplului Eu-Tu, eu devenind în acest context un
avatar al lui Tu, întrucât unitatea matriceală este
văzută prin versul final „Numai corabia și noi ne-am
oprit între ele” (Înviere, p. 246). De aceea, „Între
elemente distincte, nu se poate instala o diferență
decât dacă există structural o interfață de contact, un
al treilea element pe care primele două se pot
sprijini.”20, în cazul de față un alt treilea element
neexistând propriu-zis, întrucât nu există două
elemente distincte. În acest sens, versul „M-am
vindecat și m-am născut, sărutându-ți talpa/ unui
picior” vine ca o confirmare a faptului că refacerea
totalității este vădită de identificarea lui Eu cu Tu. În
perechea Eu-Tu, cel de-al doilea element va fi cel
care determină renașterea primului, fiind totodată o
reiterare a mitului antropogonic. Recrearea eului
prin Tu este sugerată și de versul „Pentru leacurile
din măcieșii sânului tău”, întrucât „Fusesem
slăbănog, fusesem orb, rătăcit/ Între uragane,
miazănoapte și răsărit” (Înviere, p. 246).
Referitor la poezia Haide, aceasta poate fi
considerată un preambul pentru poezia Înviere,
întrucât dacă în Înviere retragerea în unitate a eului,
în spațiul matrice, este realizată printr-o nouă
naștere a acestuia din Tu (spațiul matrice
dezvoltându-se în intimitatea cuplului), în Haide
perechea Eu-Tu se află într-un dialog mai mult tacit,
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În concluzie, manifestările perechilor EuCelălalt, Eu-Lumea, în general, respectiv
manifestările perechii Eu-Tu, în mod particular,
reflectă multiple posibilități de creare a unor spații
matrice echivalente intrării în „templu”. Pe
parcursul lucrării, am ilustrat faptul că identitatea
între cele două entități, care formează cuplul, este o
condiție necesară pentru accesul la un spațiu
matrice. Construirea unui spațiu matrice este
subordonată din acest punct de vedere tipurilor de
relații stabilite într-o dualitate. Complementaritatea
elementelor dualității permite în cele din urmă
constituirea unor spații matrice.

Note:
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UN INSECTAR ARGHEZIAN
Oriana Samfireag
„Poetul-orchestră”, așa cum îl numea Nicolae
Manolescu, făcând referire la „capacitatea lui de a
folosi toate coardele instrumentului poetic într-o
literatură de poeți în general monocorzi”1, a pus în
lucrările sale ispita cunoașterii universului mărunt,
alcătuit din făpturi pe care deseori mâna omului le
alungă, refuzându-le prezența. Contrar acestei
obișnuințe, poetul Arghezi se apleacă asupra
viețuitoarelor mici, mărunte, minuscule și le oferă
statutul de nucleu al unor tablouri încărcate de
gingășie și delicatețe. Nicolae Balotă pune această
acțiune pe seama imposibilității accederii la marele
infinit, imposibilitate urmată de încercarea de a găsi
un refugiu în infinitezimal2. Indiferent de motivul
care a declanșat această atracție față de natura
miniaturală, poezia rezultată dă naștere unui cu
totul alt univers arghezian, univers pe care Ovid S.
Crohmălniceanu îl numește al „boabei și al
fărâmei”3. De remarcat în acest univers aparte este
și limbajul întrebuințat în versurile în care Arghezi
pare să fi ajuns „să stăpânească ritmurile și
sonoritățile, în toată diversitatea lor, întocmai ca
vorbirea obișnuită”4. Lucrarea de față își propune
prezentarea unui inventar al insectelor frecvent
întâlnite în lirica argheziană, urmărind felul în care
poetul ni le înfățișează și analizând deopotrivă
tonalitatea și limbajul specifice acestora.
Insectele argheziene au constituit și ele
obiectul de studiu al criticii literare. Al. Bojin
observă „o aplecare spre universul mărunt, spre
viața intimă, atât de stăruitoare în multe poezii”5
încât devine „o anume manieră argheziană, care se
relevă ca o afectare de minuscul”6, generând astfel
„universul mărunt arghezian”7 care înregistrează
micile viețuitoare pentru a le arăta mai departe
lumii. De altfel, Crohmălniceanu evidențiază faptul
că poetul boabei și al fărâmei este unul inedit, căci
aflându-se sub fascinația universului mărunt, el
aduce în fața cititorului vietățile fragile prin care se
afirmă însăși viața. În acest sens, Arghezi se
înfrățește cu „făpturile mărunte și dezarmate întrun gen de comuniune naturistă și domestică”8, de
unde rezultă limbajul care pare să domine în
poeziile închinate universului mărunt, contrar
limbajului colțuros specific creației argheziene, după
cum subliniază Al. Bojin9.
În încercarea de a analiza elementele lexicale
întâlnite în creația argheziană, Al. Bojin se oprește
asupra animalelor, păsărilor și insectelor, realizând
astfel un inventar al acestora: „albinele,
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coropișnițele, cărăbușii, fluturii, furnicile, gândacii,
greierii, lăcustele, limbricii, lipitorile, licuricii,
libelulele, muștele, melcul, moliile, omizile,
păianjenul, păduchii, râmele, țânțarii, viermii,
viespile – devin, pentru poetul Arghezi, un bogat
material utilizat în descrierea uneori a unei realități
macabre, alteori a unui univers mărunt, familial, ori
ca elemente de comparare cu anume realități
sociale.”10.
Se cere să notăm încă de la început categoriile
de ipostaze în care Arghezi introduce insectele în
lirica sa. Astfel, trecând în revistă opera sa, putem
spicui următoarele tipuri de poezii în care Arghezi
deschide insectarul: în primul rând, avem de-a face
cu poezia în care autorul face trimitere la insecte
pentru a întregi anumite imagini stilistice (Cuvânt,
Mireasa, Cântec de adormit Mitzura ș.a.); în al
doilea rând, întâlnim poezia în care eul poetic se
adresează insectei (Puțin, Lumină lină ș.a.) și, în fine,
poezia în care insecta este personaj (O furnică,
Seara, Serenadă, Urare ș.a.). Dacă ne oprim asupra
poeziilor în care autorul recurge la insecte în
alcătuirea imaginilor stilistice, poezia Cuvânt din
deschiderea Cărticelei de seară este neîndoielnic
prima care trebuie luată în considerare. Furnica este
cea dintâi reprezentantă a infinitezimalului, urmată
de lăcustă:
Vrui, cititorule, să-ți fac un dar,
O carte pentru buzunar,
O carte mică, o cărticică.
Din slove am ales micile
Și din înțelesuri furnicile.
Am voit să umplu celule
Cu suflete de molecule.
Mi-a trebuit un violoncel:
Am ales un brotăcel
Pe-o foaie de trestie-ngustă.
O harpă: am ales o lăcustă.
Cimpoiul trebuia să fie un scatiu.
Și nu mai știu...11

Ținând cont că scriind acest volum, Arghezi
avea drept ideal al vieții „fericirea casnică și
armonia dintre om și natură”12, nici nu e de mirare
faptul că aici întâlnim cel mai des încercarea de
cunoaștere a universului mărunt, cu atât mai mult
cu cât poetul însuși ne dezvăluie în deschiderea
volumului intenția sa de aplecare asupra vieții
nepipăite:
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Farmece aș fi voit să fac
Și printr-o ureche de ac
Să strecor pe un fir de ață
Micșorata, subțiata și nepipăita viață
Până-n mâna, cititorule, a dumitale.

În cea de-a doua categorie, cea a poeziei în
care Arghezi se adresează insectelor, acest limbaj
naiv devine și mai clar căci, după cum observă
Bojin, „micile vietăți nu scapă atenției poetului cu
toate detaliile vieții și coloritul lor.”13. Poezia O
furnică ne arată că aceasta este „mică, mică,/ Dar
înfiptă, va să zică”, poezia O lăcustă ne dezvăluie
că aceasta are „
fel de sticlă” și e o „domnișoară” „de cristal și
scorțișoară”. În ambele poezii Arghezi încearcă să
se apropie de insecte: pe furnică vrea să o îndrume
îndărăt, ferind-o astfel de un posibil sfârșit tragic ca
„virgulă târzie/ Într-un op de poezie”, în timp ce pe
lăcustă ar fi vrut să o mângâie. În poezii de felul
acestora ni se dezvăluie o altă trăsătură a poetului
și anume „delicatețea sufletească, un spirit de o
rară gingășie”14, căci nu oricine manifestă atât de
multă simpatie, grijă și atenție pentru viețuitoarele
mărunte.
Pe același ton familiar se adresează și albinei
din poezia Lumină lină: „ușoara zburătoare”, care
ar fi trebuit să fie „într-un polen de floare/
Învăluită-n aur și parfum”, zace acum prăbușită pe
o margine de drum. În fața acestei imagini, Arghezi
se îndurerează gândindu-se că nimeni nu va veni să
îi caute trupul „și-n jur să sufle cald” și își arată
aprecierea față de truda albinei:
Cu aripa-n țărână și în vis,
Strânge la piept comoara ta deplină.
Cât te iubesc, frumoasa mea albină,
Că sarcina chemării te-a ucis!

Remarcăm aici întrebuințarea apelativului
„ușoară zburătoare” și „frumoasa mea albină”,
construcții care „dezvăluie un alt univers moralartistic, diferit de cel întâlnit în multe din poeziile
argheziene.”15.
În aceeași manieră vorbește Arghezi și în
poezia Puțin, de data aceasta adresându-se unui
fluture pe care îl invită să-și întindă „aripa
frumoasă” pe brațul său, să-i fie sursă de inspirație:
Strămută-mi gîndu-ntr-alte părți,
Strecoară-mi-l pe sub tulpini,
Ca să-l întorc apoi pe cărți,
Nins, cum și tu vii, de lumini.

Crohmălniceanu observă cum „calitatea
aceasta a lumii mărunte și umile, de a răsfrânge în
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existența ei cotidiană infinitul și sublimul devine,
pentru poetul boabei și al fărâmei, mărturia unei
prezențe divine, îndărătul tuturor manifestărilor
vieții.”16.
Drept dovadă, poetul recunoaște că fluturele
este „mic” și „uitat”, însă în natură prezența lui
este dorită atât de către flori, cât și de către frunze,
pentru care fluturele reprezintă o prezență divină:
În casa toamnei nu te vezi,
De mic și de uitat.
Dar toate florile-n livezi
Ți-aștern cîte un pat.
Și toate frunzele te cer
Să-ți legene lin somnul,
Știind că leagănă spre cer,
În sînul tău, pre Domnul.
O, du-te fluture, din nou,
Luminile te chemă ;
Dar prin al liniștii ecou
Fii băgător de seamă.
O mierlă-și poartă pe sub tei
Un cioc și-o gușă-adîncă.
Domnul e prins și-n sînul ei Și mierla te mănîncă.

Din nou, Arghezi se adresează insectei și este
lesne de observat grija pe care o manifestă pentru
această vietate măruntă: „Fii băgător de seamă”,
„mierla te mănâncă”. Acest lucru dovedește încă o
dată sensibilitatea și delicatețea sufletească a
poetului.
Sunt numeroase și poeziile aparținând
ultimei categorii, cea în care insectele sunt
personajele în jurul cărora se construiește poezia.
De pildă, în Seara autorul urmărește cu privirea un
păianjen „ca un neg” pe care „abia-l vezi”, însă
faptul că e mic nu înseamnă că el nu ar avea
„nevoi” sau „dureri”. Pe un ton aidoma celui folosit
în poveștile pentru copii, Arghezi ne spune că
păianjenul
Vine de la munca lui,
Nu se-nșală de picior,
Îl așteaptă, colo-n cui,
Casa prinsă de urcior.

Constatarea că păianjenul nu conștientizează
prezența poetului vine ca o piedică în încercarea de a
pătrunde în universul infinitezimal, urmată, firesc, o
de întrebare retorică:
Nu mă vede, nu mă are,
Nu mă știe de nimic.
De ce-oi fi atât de mare?
De ce-i el atât de mic?
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Tot așa, în Serenadă întâlnim „păduchii
mititei” și „ploșnițele cu opinici”, în Urare greierele
aduce „binecuvântare” și „gânduri line”, iar albinele
aduc binele, în timp ce în Denie, păianjenii sunt
trimiși în dar de către Dumnezeu. În Greierele, în
schimb, poetul își manifestă indignarea față de
insecta care cântă în casă:
Nepoftitului din casă
Prea puțin de noi îi pasă.
Îl tot caut în zadar
Și nu dau de lăutar.
Dintr-un drâng cu limba frântă
El s-a pus pe chef și cântă,
Undeva, printr-un ungher,
La umbrelă, la cuier;

Sigur că poeziile amintite anterior reprezintă
doar o mică parte din insectarul arghezian asupra
căruia se poate zăbovi vreme îndelungată, întrucât
rolurile atribuite insectelor sunt felurite, așa cum și
poeziile în care ele apar variază. Cert este că Arghezi
s-a aplecat cu tandrețe asupra viețuitoarelor
mărunte; mai mult decât atât, prin tonul ludic și
prezentarea insectelor ca fiind inofensive, poezia lui
Arghezi are potențialul de a transforma felul în care
cititorul se raportează la acestea, determinându-l să
adopte o conduită mai îngăduitoare față de ele.
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ARGHEZI-DOINAȘ: TĂCEREA CUVÂNTULUI
Gianina Ciupuligă
„Mâhnire, supărare, nostalgie, dor, durere,
suferință, îndoială, deznădejde, interogație,
imputare, revoltă, umilință, lacrimă, căință,
rugăciune, implorare, strigăt, speranță, întâmpinare,
regăsire, bucurie, jubilație, extaz…, iată tot atâtea
trepte din universul emoțional al psalmilor, ceea ce
pe lângă frumusețea lor poetică, explică de ce au
pătruns ei atât de adânc în sufletul omului.”1.
Dar ce e de făcut atunci când rugătorul se
izbește de tăcere? Tace cel ce rostește cuvântul sau
tace Însuși Cuvântul? Ce se-ntâmplă cu treapta
tăcerii? Lucrarea de față urmărește să înfățișeze în
paralel cum e privită tăcerea în câțiva dintre psalmii
lui Tudor Arghezi și ai lui Ștefan Augustin Doinaș.
Se zice că „anterior vorbirii – și ulterior
acesteia, în veacul veacurilor –, sălășluiește
tăcerea”2. Dacă la Blaga, tăcerea este o trăsătură
definitorie pentru întreaga sa operă, la Arghezi
tăcerea e destul de suspectă, deoarece nu e o tăcere
acceptată, ci e o tăcere care se dorește să fie
suspendată, să primească răspuns, să se devoaleze
în cuvânt, iar la Doinaș tăcerea pare ca o așteptare
fără sens într-o lume lipsită de sens, accentuată de
un destin al cărui scop se pierde pe parcursul vieții.
În Psalm, eul blagian cere și el o lămurire,
transpunându-i
liniștii
starea
sa,
liniștea
transformându-se dintr-o liniște senină într-una
revoltată, răzvrătită, zbuciumată: „În spinii de-aici,
arată-te, Doamne”3, nemaifiind o liniște care
domnește cu pace, ci una care înstrăinează,
frământările lăuntrice ale eului liric tulburând până
și liniștea divină: „Ești muta, neclintita identitate”.
Divinitatea tace și se închide „în cer ca într-un
coșciug”, nu îi răspunde nimic eului, păstrând o
tăcere de reculegere, o tăcere meditativă care îi
acordă eului libertatea de a acționa.
În Psalm V (Nu-ți cer un lucru prea cu
neputință) eul arghezian simte tăcerea divinității ca
pe o părăsire, ca pe o sustragere din relația creatorcreație. Eul pare marginalizat, nu-L mai simte pe
Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu îi răspunde
rugăciunii: „Doar mie, Domnul, veșnicul și bunul,/
Nu mi-ai trimis, de când mă rog niciunul...”4.
Structura „doar mie” accentuează faptul că, deși
fiecare e unic și are o relație personală cu
Dumnezeu, eul simte că Dumnezeu comunică în fapt
cu întreaga lume, mai puțin cu el. Atunci când nu
mai simte ceva ce întreaga lume simte, eul își
formulează întreg discursul într-un mod cât se poate
de simplu și firesc, dar totodată direct și sincer: „Nuliteracum

ți cer un lucru prea cu neputință/ În recea meancruntată suferință./ Dacă-ncepui de-aproape să-ți
dau ghes,/ Vreau să vorbești cu robul tău mai des”.
Eul îi dezvăluie divinității suferința lui, se deschide,
neputincios în fața curgerii ireversibile a timpului,
dar se izbește de tăcere: „Și anii mor și veacurile
pier/ Aici sub tine, dedesubt, sub cer.”. „Specific
argheziană este suferința din pricina tăcerii celui
ascuns, a necuvântului.”5, dorința eului de a primi
răspuns fiind cât se poate de evidentă prin folosirea
indicativului prezent „vreau”, cu valoare de
imperativ în versul: „Vreau să vorbești cu robul tău
mai des”.
În Psalm IV (Ruga mea e fără cuvinte) apare o
negare a tot ceea ce ține de eu: de la el însuși la
rugăciune, la viață, la cuvânt – „Nu-ți cer nimic.
Nimic ți-aduc aminte./ [...]/ Nici rugăciunea, poate,
nu mi-e rugăciune,/ Nici omul meu nu-i poate
omenesc.”. E o accentuare a nimicului, a absenței, a
stării eului din momentul rugăciunii, evidențiată prin
folosirea negațiilor, a pronumelor negative, a
formelor verbale negative. „Resentimentul celui care
se știe om al Cuvântului se îndreaptă împotriva
aceluia care fiind socotit Cuvântul însuși se refuză
cuvintelor umane.”6. E o căutarea a eului, dar e o
căutare tăcută, fără rezultat. „Ruga fără cuvinte ca și
cea prin cuvinte sînt la fel de limitate: cuvîntul are
limită inefabilul, neputința, lipsa cuvintelor; la limita
lipsei de cuvinte apar însă tot cuvintele”7. E suferința
eului arghezian care e martor unei tăceri divine
indiferente care parcă l-a ignorat numai pe el dintre
toți muritorii de pe pământ: „Ard către tine-ncet ca
un tăciune,/ Te caut mut, te-nchipui, te gândesc”. E o
căutare fără cuvinte a Cuvântului. Eul așteaptă în
tăcere să se rupă tăcerea, dar acest răgaz „e o
tortură cel puțin egală cu cea a pribegiei zadarnice și
neostenite”8. Eul nu vrea să rateze întâlnirea dorită,
de aceea e atent, priveghează, „motivul priveghiului,
al așteptării tăcute, solitare și încordate”9, apărând
ca o înfăptuire a unei dorințe tainice.
La Doinaș, dimpotrivă, în Psalmul I așteptarea
e privită ca o căutare după întâlnirea primordială
pierdută: „Ca un ocnaș în zeghe/ ce-așteaptă
grațierea, stau de veghe”10. Această așteptare,
această veghe continuă pare singura șansă a omului
de a nu rata întâlnirea cu Dumnezeu. Eul doinașian îl
întreabă pe Dumnezeu cum să facă să-l întâlnească,
ce rugă să zică, el nepărând deranjat de tăcerea
divinității. Dacă Arghezi spune: „Vreau să vorbești”,
Doinaș întreabă: „Cum să Te-ntâmpin, Doamne, - cu
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ce rugă?”. E o diferență în abordare: eul arghezian
e cât se poate de categoric, pe când eul doinașian
adoptă o atitudine care lasă loc de refuz.
În Psalm II (Sunt vinovat că am râvnit), eul
arghezian își recunoaște vina de a fi poftit „mereu
numai la bun oprit”. E vorba aici de o conștientizare
de suprafață sau, după cum observă Nicolae
Balotă, nu e pocăința sinceră și smerită a
psalmistului care-și mărturisește păcatul, ci e o
repetare a păcatului care îi provoacă desfătare.
Așadar, după ce păcatul provoacă ruptura între eu
și divin, eul arghezian încă se mai aventurează spre
ceea ce pare cu neputință de realizat pentru un
muritor păcătos, sau după cum spune Balotă:
„acest răzvrătit încearcă imposibilul”11, el încercând
să-și ia o povară mult mai grea decât aceea care i-a
fost dată, crezând că poate în acest mod va reuși să
impresioneze divinitatea: „Mi-aleg poteca strâmtă
ca să trec,/ Ducând în cârcă muntele întreg”,
devenind astfel „asemenea alesului care preferă,
conform unor texte scripturale «cărarea
îngustă»,«poarta strâmtă»”12.

Cu același ton îndrăzneț, în Psalm VIII, eul din
poezia lui Doinaș râvnește și el la o apropiere de
divinitatea care nu cunoaște limite: „Simt, simt că
ești grozav de obosit/ Creațiunea ți-a stors toată
vlaga./ Așază-Te, și odihnește-Te un pic...”. Cel
creat vrea să îi ceară Creatorului să-i dea creației
libertatea cuvenită, ignorând faptul că liberul
arbitru acordat de Divinitate era implicit: „Îngăduie
acuma creaturilor/ să-și depene, în parte, fiecare
după/ priceperea sa simplă, ghemul vieții”.
Ambii poeți vor să răstoarne raportul divinuman, transformându-l într-unul uman-divin, în
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care divinul se raportează la om și nu omul la divin.
E o schimbare de rol, e o răzvrătire totală, o
încercare de instaurare a unei noi ordini. Dacă eul
arghezian îi spune direct divinității intențiile lui de
răzvrătire („Cercasem eu, cu arcul meu,/ Să te
răstorn pe tine, Dumnezeu!”), eul din poezia lui
Doinaș parcă îl roagă pe Creator să ia aminte la
ceea ce are el în gând, totul fiind spre binele
divinității: „Așază-Ți bine capul/ în poala mea, și
trage-un pui de somn./ Te voi trezi la ceasul
judecății”. Dacă la Arghezi, „«Nu se poate» al
slăbiciunii umane este «Nu se poate» al tăriei
divine.”13, pentru că Arghezi se izbește de bariera
nevăzută și tăcută a divinului („Dar eu, râvnind în
taină la bunurile toate,/ Ți-am auzit cuvântul zicând
că nu se poate.”), la Doinaș, această cenzură e
invizibilă pe de-a-ntregul, el nemaifiind oprit nici
măcar de conștiință: „Tu, oricum, nu mai poți să
intervii./ [...]/ Dar cei ce joacă astăzi suntem noi, și
numai noi.”. Verdictul e dat de versul ultim: „Te voi
trezi la ceasul judecății”.
Se sesizează o asemănare între realitatea
terestră descrisă de Arghezi și cea descrisă de
Doinaș: „Și anii mor și veacurile pier/ Aci sub tine,
dedesubt, subt cer.” (Arghezi, Psalm V), „Născut în
cer, dar exilat de Tine/ pe-acest pământ de spaime
și înfrângeri” (Doinaș, Psalm XIX). Dacă Arghezi
prezintă lumea din afara cerului ca una fără
speranță, ca o concluzie la tragicul sfârșit, la Doinaș
apare o conversație între eu și Dumnezeu în care se
surprinde o lipsă a unei perspective de mântuire,
care duce până la o ratare a destinului uman,
terestru, dar care-i lasă loc de replică lui
Dumnezeu: „ce-ai vrea să fac?”. Arghezi
concluzionează, Doinaș lasă finalul deschis, dar
amândoi așteaptă spargerea tăcerii divine.
„Să urlu? Să blestem?” sunt întrebările pe
care eul din poezia lui Doinaș i le adresează
divinității, sau sie însuși. Spre deosebire de Arghezi,
care acuză divinitatea pentru tot ce i se întâmplă,
Doinaș pare mai îngăduitor, găsindu-și el însuși o
rezolvare: „Clipa/ dă tuturora preț sălbatic”. „Însă
identitatea pe care eul liric doinașian și-o asumă cel
mai frecvent este aceea de poet, de creator și
mântuitor al cuvintelor, în virtutea căreia trăiește
extazul și îndoiala, mândria și deznădejdea,
sentimente contradictorii născute din spaima de a
nu vulgariza și a nu banaliza Cuvântul”14, Psalmul
LXXVII reliefând relația lui Doinaș cu cuvântul, dar și
cu Cuvântul: „Ce lacăte să pun pe gura mea”, „Ce
botniță să pun unui cuvânt/ ce latră ne-ncetat și
mușcă vânt?”, „De foamea Ta, o mâncărime dulce/
nicicând nu-mi lasă limba să se culce”. Eul se
confruntă cu tăcerea, își impune tăcerea, dar își dă
seama că are nevoie de cuvinte pentru a dialoga cu
Dumnezeu. Vrea să se împotrivească rostirii
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cuvântului care duce spre păcat, dar în același timp
este ademenit de vorba deșartă. Se creează o stare
tensionantă, atitudinea lui ascetică duelându-se cu
cea de om păcătos.
În poezia Inscripție pe Biblie, Arghezi prezintă
căutarea Divinității ca o căutare a neamului, ca o
nevoie existențială de a comunica și ca un impuls de
a depăși orice graniță terestră pentru a găsi
Cuvântul: „O mie de neamuri, plecate, domoale/ Te
caută-n ceruri, în vis, în pământ./ Ascuns te-au găsit
în Cuvânt.”. Însă, rezultatul e la fel ca-n toate
căutările, un răspuns vid al Logosului: „Sfărâmă
Cuvântul: cuvintele-s goale.”.
Atât Arghezi, cât și Doinaș vor să surprindă
prin cuvânt tăcerea divină, dar sunt ei înșiși surprinși
de Cuvânt. Arghezi vrea să facă „o încercare a
imposibilului: a-l aduce pe Dumnezeu pe pământ”15,
iar Doinaș realizează că pentru a supraviețui,
„comunicarea cu spațiul sacru trebuie recuperată și
redefinită”16. Dacă Arghezi evidențiază mai mult
starea sa lăuntrică în raport cu divinitatea, Doinaș
mută accentul pe lume, înfățișând „imaginea unei
lumi desacralizate, aflată în plin proces al
destrămării”17. Starea omului la Doinaș e o stare
decăzută, amplificată de o „incompatibilitate vizibilă
între Dumnezeu și om provenită din incapacitatea
celui din urmă de a-l descoperi pe Domnul.”18.
Conchizând, în psalmii prezentați, Arghezi își
expune într-o manieră pertinentă „voința de a
merge dincolo de cuvinte, de «a sparge
cuvintele»”19, de a trece de bariera tăcerii cu orice
preț, iar Doinaș inițiază un dialog meditativ cu
Divinitatea în care replicile acesteia sunt acaparate
de tăcere. Amândoi modelează cuvântul, sperând ca
Însuși Cuvântul să spargă barierele cuvântului,
modelându-i pe ei.
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POETICA ARGHEZIANĂ A OPOZIȚIILOR:
COMPLEMENTARITATE ȘI SIMULTANEITATE
Alexandru Foitoș
Natura poetică a lui Tudor Arghezi este
înclinată spre dualitate, spre stări contradictorii care
se pot rezolva printr-o armonie a căutărilor. Această
dualitate este strâns legată și de afirmarea poetului
la intersectări de direcții și de curente literare
(simbolism, sămănătorism, poporanism), pentru ca,
mai apoi, în perioada interbelică, Tudor Arghezi să
se confrunte cu noi orientări literare, prin
modernism. Astfel, „Arghezi reprezintă un alt mare
moment al lirismului românesc și anume unul din
momentele emancipării lui de sub tirania
eminesciană”1. Întocmai precum în poetica lui
Lucian Blaga, putem identifica la Tudor Arghezi
apetența pentru conceptul de dualitate. Nicolae
Balotă considera că „întreaga poetică a lui Tudor
Arghezi este dominată de dualitate”2, astfel încât, în
cazul poeziilor sale, aceasta se reflectă în teme
predilecte precum cea religioasă, filosofică, socială,
erotică etc., formând, implicit, o poetică a
opozițiilor, între care se stabilesc diferite raporturi,
după cum vom constata pe parcursul lucrării.
Pornind de la premisa conform căreia lirica
argheziană prezintă elemente aflate în opoziție,
lucrarea de față urmărește demonstrarea existenței
a două raporturi între elementele componente ale
acestora. Astfel, unul dintre raporturile constituite
este cel de complementaritate, în care cele două
elemente se completează pentru a forma un tot
unitar, o dimensiune complexă și relevantă pentru
construirea universului poetic. Astfel, cele două
elemente, notate A și B, se însumează și formează
dimensiunea în care acestea se desfășoară, notată
cu C. Cel de-al doilea raport existent este cel de
simultaneitate, în care cele două elemente se
desfășoară sincron în aceeași dimensiune,
temporală sau spațială. Reluând notația amintită
anterior, cele două elemente, A și B, se desfășoară
individual, dar simultan în aceeași dimensiune C, fie
ea spațială sau temporală, lectorul fiind
observatorul direct al acestui scenariu.
Dacă ne raportăm la studiul Ioanei Em.
Petrescu, Modernism-Postmodernism. O ipoteză,
tema lucrării de față și cele două raporturi stabilite
anterior pot fi legate de faptul că există „modele
spațiale
contrare,
unificabile
însă
într-o
«pangeometrie» ce se reclamă […] de la o gândire
complementară, aptă să întemeieze o «ontologie a
complementarului»”3. Ioana Em. Petrescu asociază
raportul de complementaritate unei „coexistențe a
contrariilor”4, amintindu-l pe fizicianul danez Niels
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Bohr,
cel
care
a
formulat
„principiul
complementarității conceptelor”5, prin sintagmele
„contraria sunt complementa”6, referindu-se la
faptul
că
elementele
contrare
pot
fi
complementare. Tot din sfera științelor exacte,
pentru a reliefa celălalt raport menționat, cel de
simultaneitate, ne vom referi la experimentul
mental al pisicii lui Schrödinger7. Paradoxul acestuia
constă în ideea conform căreia există două aspecte
contradictorii care se pot desfășura simultan în
timp sau/și în spațiu. Cele două analogii sunt
realizate pentru a înțelege cei doi termeni cu
ajutorul cărora ne vom raporta la textele lirice
argheziene. Acestea servesc drept suport
conceptual al lucrării de față, privind cele două
raporturi:
de
complementaritate
și
de
simultaneitate.
Vom demonstra însă că raportul de
simultaneitate este mult mai pregnant în poetica
argheziană
comparativ
cu
cel
de
complementaritate. Textele extrase și supuse
analizei, pentru a confirma ipoteza stabilită, se
regăsesc în ciclurile Cuvinte potrivite, Versuri de
seară, Cîntece cu gura-nchisă și Inscripții.
Lucrarea de față se va constitui urmărind cele
două raporturi stabilite, iar opozițiile care stau sub
semnul acestora sunt spaţiale și temporale.
Acestea se vor concretiza prin valențe de tipul
microcosmos – macrocosmos, sus – jos, viaţă –
moarte și naştere – pierire, respectiv „de-a pururi”
– „niciodată”. De asemenea, raportul timp – oră, un
caz aparte, va fi supus analizei de față pentru a
constata complementaritatea elementelor care
devin simultane. Vom constata, de asemenea, că în
unele cazuri există o asemănare între Tudor Arghezi
și Lucian Blaga prin tendința unei „contopiri
reciproce: spaţiul-timp”8, concept formulat de
Eugen Todoran, pentru a marca faptul că aceste
două dimensiuni, cea spațială și cea temporală, sunt
complementare, însă elementele componente ale
opozițiilor se desfășoară totodată simultan,
individual. Elementele componente ale acestor
contraste formează „dublete prin care este ilustrat
actul poetic”9 arghezian. Însă asocierea lor
reprezintă, la Tudor Arghezi, un mod de alăturare a
unor cuvinte potrivite, poetul fiind un „meșteșugar
al scrisului”10, după cum îl caracterizează Ștefan
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Augustin Doinaș.
Pentru început, ne vom axa asupra opozițiilor
spaţiale, reprezentate prin relația microcosmos –
macrocosmos. Aceasta include elemente precum
stea-pământ, cer-pământ, mare-cer, dar și
contrastele de tipul sus – jos, respectiv apropiere –
depărtare. La nivelul microcosmosului și al
macrocosmosului identificăm atât un raport de
complementaritate între elementele componente,
cât și un raport de simultaneitate, mult mai
pregnant în exemplele selectate. Astfel, poate fi
observat un raport de complementaritate în poezia
Toate stelele, din ciclul Cîntece cu gura-nchisă. În
cazul acesteia, componentele celeste ale
macrocosmosului, stelele, respectiv elementul
teluric, pământul, se află într-un contact direct,
constituind împreună orizontul imaginarului poetic,
așa cum se conturează în versul final: „Stelele
întîrziate, încolțite, în pămînt”. Cele două elemente
menționate aparțin unor sfere diferite, celestă,
respectiv telurică, dar reușesc să se completeze
reciproc într-un scenariu liric prin care stelele
descind spre pământ. Iosif Cheie-Pantea consideră
că în această poezie „cerul și pământul se
împreunează”11.
Raportul de simultaneitate în cazul opozițiilor
spațiale este sugestiv reliefat tot prin relația
microcosmos – macrocosmos, implicând elemente
precum cer – pământ, în textul liric Mă uit din ciclul
Cuvinte potrivite, prin versurile „Mă uit în cer, mă uit
în pămînt./ M-am întrebat cine sînt.”. În acest caz,
identificăm o alternanță a privirii spre cei doi poli,
exprimând un „sentiment de permanentă oscilare
între două lumi cu densități deosebite, cerul și
pământul”12. Observăm o constantă și aproape
simultană raportare la elementul teluric și cel celest,
între care se ivește „întrebarea insidioasă și
obsesivă”13 referitoare la „nefire și fire”, la
„oscilarea identitate – non-identitate”14 argheziană.
Un alt text liric în care este ilustrat raportul de
simultaneitate a două elemente aflate în opoziția de
tipul microcosmos-macrocosmos este Înviere din
ciclul Versuri de seară. Versurile adjuvante pentru
analiza de față sunt „Merge marea, merge cerul
împovărat de stele./ Numai corabia și noi ne-am
oprit între ele.”, prin care este concretizată dinamica
simultană a celor două elemente, mare – cer. Verbul
„a merge” este cel care mijlocește desfășurarea
sincronă a celor două elemente componente ale
opoziției, cel acvatic și cel celest. Astfel, la nivel
formal, identificăm un raport de simultaneitate.
Însă, din punct de vedere plastic, există o „uniune
posibilă între «cele de sus» și «cele de jos»”15,
realizându-se o imagine difuză a unui întreg de
culoarea unui „nămol de cositor fiert”, sugerând o
completare a celor două elemente, adică un raport
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de complementaritate. Marea, după cum consideră
Nicolae Balotă, este o „imensă oglindă
unduitoare”16, sugerând „microcosmul în care
încape […] cerul tot și nesfîrșitul”17.
În poezia Morgenstimmung din ciclul Cuvinte
potrivite identificăm un raport de simultaneitate la
nivelul unei alte opoziții, fiind mult mai ambiguu
conturată, sus – jos. Acestea sunt elemente care
conturează direcția, bine reprezentată în versurile
„Eu veneam de sus, tu veneai de jos.”. Pe lângă sus –
jos, identificăm și o opoziție la nivelul deicticelor
personale, prin eu – tu, relevantă în analiza direcției
din care emerg cele două ființe lirice, eul și un difuz
tu feminin, prin care se surprinde „pătrunderea
treptată în suflet […] a unei ființe care a știut să se
insinueze folosind arma periculoasă a seducției
aparent benigne”18. Mișcarea ascensională a celei
care vine „de jos” și mișcarea de descindere a celui
care vine „de sus” se realizează simultan, dezvăluind
o „opoziție a unui macrocosm și a unui
microcosm”19, respectiv o „opoziție pe care poetul o
marcheză prin antiteza viguroasă între «sus» și
«jos».”20.
Opozițiile temporale se realizează prin
contraste de tipul viaţă – moarte, respectiv naştere
– pierire și „de-a pururi” – „niciodată”. De
asemenea, un caz aparte este reprezentat de relația
timp – oră, în cadrul căruia cele două elemente se
află, inițial, în raport de incluziune, întrucât ora este
un element component al timpului. Vom constata că
raportul dintre cele două elemente se modifică,
acestea desfășurându-se, în final, individual și
simultan. Contrastul viaţă – moarte se află într-un
raport de complementaritate, așa cum surprinde
poezia Nehotărîre din ciclul Cuvinte potrivite, prin
versurile: „Deschide-mi-te, suflet, prin șapte ochi de
flaut,/ Și cîntecul și viața și moartea să le-nece.”. În
acest caz, „Tudor Arghezi are o înțelegere profundă
a dialecticii vieții și morții”21, reușind, printr-un
singur vers care încheie poezia, să creeze imaginea
celor două elemente opuse care se completează și
participă împreună la o „dezagregare sufletească”22
a eului poetic. Astfel, „între a fi și a nu fi distanța
infinită tinde mereu să se reducă la zero”23.
Raportul de simultaneitate în cadrul
opozițiilor temporale este bine ilustrat în poezia
Cîntare din ciclul Cuvinte potrivite. În ultimele trei
versuri ale acestui text liric identificăm trei opoziții
diferite, două aparținând orizontului temporal și una
orizontului spațial. Astfel, opoziția naştere – pierire,
strâns legată de viaţă – moarte, este surprinsă în
versurile „Ce sufăr mi se pare că-ți este de durere,/
De față-n tot ce naște, de față-n tot ce piere”. În
acest caz, identificăm o asociere simultană a celor
două elemente opuse, nașterea, generarea,
respectiv „surprinderea evanescențelor”24. Se
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conturează astfel, o „dramă a omului care simte și
resimte eternitatea și vremelnicia”25 în același timp.
De asemenea, tot în același text liric, opoziția „de-a
pururi” – „niciodată” este reprezentată în versurile
„Apropiată mie și totuși depărtată,/ Logodnică de-a
pururi, soție niciodată”. Acestea surprind situarea
eului „undeva în planul departelui, cerându-i femeii
să fie doar o virtualitate, doar o promisiune, fără a
deveni vreodată certitudine”26. Remarcăm faptul că
tot acest joc al contrastelor se realizează, în poezia
Cîntare, printr-o asociere de elemente care se
desfășoară simultan în planul ideilor.
Un caz aparte prin care raportul de
complementaritate devine raport de simultaneitate
este întâlnit în cadrul poeziei Despărţire din ciclul
Cuvinte potrivite. Versurile alese pentru ilustrare
sunt „Cînd am plecat, un ornic bătea din ceață rar,/
Atît de rar că timpul trecea pe lîngă oră.” Astfel, la
nivelul simțului comun, inițial parte a timpului, „ora
trăită este din nou opusă timpului așa-zis
obiectiv”27, manifestându-se individual și simultan.
Raportul de simultaneitate se realizează în
momentul în care avem de-a face cu „bergsoniana
distincție între timpul mecanic și cel viu, trăit,
durata pură”28. Atât ora, cât și timpul își continuă
simultan demersul, unitatea temporală devenind, în
acest caz, dualitate.
Întocmai precum în cazul poeticii lui Lucian
Blaga, unde spațiul și timpul se pot contopi astfel
încât să se decanteze conceptul de spaţiu-timp
formulat de Eugen Todoran, putem identifica o
întrepătrundere similară și în lirica lui Tudor
Arghezi. Elementele care formează opozițiile
spaţiului-timp se află în raport de simultaneitate.
Cele două texte selectate pentru a ilustra aspectele
menționate sunt Morgenstimmung din ciclul
Cuvinte potrivite și Inscripţie pe biserică din ciclul
Inscripții. În cazul primului text liric amintit, opoziția
din vieţi – din morţi, inițial temporală, prin
contrastul viață-moarte, devine spațializată prin
alăturarea prepoziției simple „din”, întocmai
precum ilustrează versul care încheie poezia, „Tu
soseai din vieți, eu veneam din morți”. De
asemenea, este surprinsă apropierea simultană a
celor doi posibili îndrăgostiți, prin opoziția mișcării
de descindere și de ascensiune, (tu) soseai (de sus)
– (eu) veneam (de jos). Acest vers este încheierea
unui „proces de umanizare a acestui solitar, înfrânt
în final, nevoit să accepte rezultatul, deși își regretă
solitudinea de odinioară”29. Mai mult, „moartea
rămîne pentru el egală cu Nimicul, cu Absența,
ieșire din cadența cosmică, încetare a oricărei
conștiințe sau realități”30.
În cel de-al doilea text liric amintit, Inscripţie
pe biserică, versul care sugerează ideea spaţiuluitimp este „Toți au fost un timp. Eu sînt./ Eu în cer. Ei
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în pămînt”. Astfel, se realizează integrarea în cadrul
aceluiași vers a ambelor dimensiuni, cea temporală
și cea spațială. Conceptul de spaţiu-timp se
conturează prin această asociere simultană: un timp
– (eu) în cer – (ei) în pământ. În acest caz, în care
timpul stă sub semnul contrastului cer-pământ, se
poate vorbi despre o „extincțiune universală
figurată prin stingerea treptată a bătăii care
marchează trecerea timpului, de la solemnitatea
ecoului în cer, pînă la degradarea desăvîrșită în
pulbere și pierdere în neant”31, dimensiunea
temporală manifestându-se sincron cu cea spațială.
Concluzia lucrării pune față în față cele două
orizonturi, cel spațial și cel temporal, în care se
formează opoziții, iar între elementele componente
ale acestora se stabilesc raporturile menționate, de
complementaritate și de simultaneitate. Am
constatat însă că în textele lirice argheziene
selectate, raportul de simultaneitate este mult mai
bine conturat și mult mai constant comparativ cu
cel de complementaritate. Bogăția imaginilor
concepute și expresivitatea cuvintelor utilizate,
respectiv a asocierii acestora subscriu „la o
identificare a poetului cu un meșteșugar”32, un
„meseriaș minuțios, obstinat și însetat de
originalitate”33, existând, implicit, o „concepție
instrumentală asupra poeziei”34 argheziene.
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Simultaneitatea elementelor care compun
opoziții de tipul microcosmos – macrocosmos, sus –
jos, viață – moarte, „de-a pururi” – „niciodată”,
timp – oră, are menirea de a transmite lectorului o
complexitate a emoțiilor, prin „participarea lexicului
la lumea concretă din jur”35, astfel încât, în unele
cazuri, asocierea simultană a două elemente total
distincte transmite o tensiune intensă, o emoție
puternică, întrucât
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„identitate – non-identitate”37, între lumea concretă
și cea absolută, între „ideal și real a unui suflet
dramatic scindat și hărțuit de contradicții”38, între
ascensiune și descindere, „între ființă și neființă”39.
Conchizând, am demonstrat existența unei
poetici argheziene a opozițiilor spațio-temporale
între
care
se
stabilesc
raporturile
de
complementaritate, respectiv de simultaneitate, cel
din urmă fiind mult mai pregnant. Am putea vorbi,
așadar, despre o poetică a simultaneității?
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LITERATURA ÎN ,,SPECTACOLUL’’ PAMFLETAR
Maria Claudia Crăciunoiu
Întâlnirea cu Arghezi-pamfletarul este o
aventură nu numai literară, ci și una de
redescoperire și revigorare. Pamfletul este ca
o ,,palmă” grea care ne trezește la realitate,
realitatea transpusă în universul lui și extensia a
ceea ce se întâmplă azi, în realitatea noastră: aceiași
„păduchi literari”, aceeași societate în care „L’Etat
c’est moi”.
Pamfletul reprezintă o sferă aparte, este un
gen literar care nu face cinste oricui. Arta
pamfletului aparține domeniului mai vast al artei
prozei; cei mai mari cunoscuți pamfletari scriitori și
publiciști din spațiul românesc sunt Al. Macedonski,
N. Iorga, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Ion Vinea,
George Topîrceanu, Geo Bogza și alții. Epoca de aur
a pamfletului românesc începuse însă odată cu
campaniile Faclei și a durat mai bine de treizeci de
ani, coincizând astfel cu desfășurarea verbului
caustic arghezian.

Ce este în fond pamfletul arghezian?
Termenul pamflet presupune grosso-modo
următoarele sintagme ori cuvinte-cheie: stil
publicistic, satiră, umor, critică socială. Totuși, el nu
este reductibil doar la acestea, dovadă fiind chiar
pamfletul arghezian, înțeles drept: „ceva așa ca un
hoit în ultima lui descompunere, de care, dacă te
apropii, riști să-ți murdărești trupul tău pur și sacru,
cu drojdiile și poșircile purulente […]. El se strecoară
în afacerile private, se leagă de chestiunile politice,
nu-i convine azi una, mâine alta, ține condica
dregătoriilor, vorbește cu Statul fără rușine […].
Pamfletul e un gen literar. E un fel de-a slobozi
condeiul în răspăr”1.
Din această definiție oferită chiar de scriitor
putem observa că pamfletul deranjează, îndrăznește,
tulbură aparența și pune esența în lumină, dar ca gen
literar nu se creează oricum și de către oricine.
Autorul pamfletului este perceput adesea mai rău
decât autorul unei crime, el nu ucide oameni, ci este
„asasinul” unei realități care se vrea mascată și bine
ascunsă, în care „hoitul” este acoperit ca să nu pută…
Fie că are ca subiect intelectul, politicul,
socialul, clericalul, condeiul se vâră și scobește
lărgind și ultimele tenebre. Cu ce scop? Acest gen
literar este ca un psiholog fin, lucrează în adâncime
cu intuiția și cu imaginea. Uneltele lui de operare
sunt fie peria aspră de sârmă, un fierăstrău fin, fie,
literacum

în momentele de apogeu, sculele măcelarului.
Pamfletarul toacă și spânzură în cuvinte vii. Un
pamflet bine scris este echivalentul unui lucru de
artă, face ca lectura să devină mai plăcută, de aceea
nu oricine știe să șlefuiască frumos: „numai că
pamfletul bun este rar ca și poezia bună, totuși mai
deasă”2.
Arghezi a preluat și dezvoltat toate temele și
modalitățile caracteristice genului în cadrul unei
literaturi. A scris pamflet social, literar, politic,
anticlerical, propriu-zis, pamflet-fiziologie, pamfletcronică literară, teatrală, plastică, pamflet-istorie
ieroglifică, roman-pamflet. A scris mult și despre
multe, însă lucrarea de față se va concentra asupra
pamfletului literar, tema fiind una de actualitate:
Literatura în spectacol. Un spectacol ieftin, mediocru,
stupid, în care pamfletul nu este altceva decât
pumnul
iritat
care
strivește
stupiditatea
pseudoculturală. Textele pe care se va sprijini analiza
sunt: Literatura în spectacol, Țigănie literară, De la
societatea scriitorilor români, Literatura de Paști,
Despre scriitori, Crăciunul în literatură.
Pamfletarul Arghezi trasează problemele
fundamentale ale condiției acestui gen care
aparține literarității, propunând o anumită estetică
și detașându-se prin afilierea la publicistică: ,,A
înjura este o artă literară, a accepta insulta numai
sub exigența de a fi prezentată cu o situație și un
stil, așadar cu eveniment și scriitură”3. El trebuie sa
traverseze barierele timpului și spațiului, să ofere
bucuria lecturii, să fie genul literar ,,jumătate actual,
jumătate etern”.
După Mariana Ionescu, cerința majoră a
literarității este fantezia, prin coborârea în
caricatură, spre a-i oferi cititorului impresia de
magie a sugestiei estetice. Aflat pe aceeași axă, în
ceea ce privește expresia artistică, critica defectelor
omenești și a neajunsurilor sociale, cu satira și
comedia, pamfletul implică și ironia și
sarcasmul.
Arghezi este și un moralist veritabil
folosind ca resursă a pamfletului divergența
comică dintre esență și aparență.
Pamfletul are o misiune morală, ce trebuie
să fie vizibilă până la tezism. Oricât ar părea
de surprinzător, etica pamfletarului este cel
puțin la fel de importantă ca estetica speciei
pe care o practică. Nu e totuna să-l persiflezi
pe Rebreanu ca romancier sau să-l persiflezi
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pe Popa Iapă, preotul Neica-nimeni care și-a
ascuns calul furat în biserică (dar – culmea! –
arhiereul va deveni episcop). Nu e totuna să cauți
purici în barba lui Iorga sau să spurci nu știu ce
lepră politicianistă. Negația uniformă egalizează
valorile și non-valorile. Când obiectul pamfletului,
de dragul artei, nu mai contează, înseamnă că
moralistul a murit. Plăcerea estetică a demolării
de dragul demolării compromite campania
pamfletarului fără discernământ. Căci pamfletarul
care mai păstrează o doză de rațiune trebuie să
aibă întotdeauna o justificare morală4.

În Ochiul ciclopului, Mariana Ionescu trasează
trei vectori către care se îndreaptă arta pamfletului
arghezian: I. degradarea în imagine a celor doi
factori fundamentali ai tramei epice: personajul și
evenimentul, cu menționarea că degradarea
evenimentului vizează aici tot personajul; II.
Introducerea, prin ipoteză narativă, a unei trame
epice secundare și fictive devansând aspectul de
reportaj al relatării; III. Structurarea epicului ca
simptom al literarității, îndeosebi în scopuri
retorice.
Arghezi se dovedește și aici un maestru al
„cuvintelor potrivite”, miracolul artei se înfăptuiește
tocmai în transferul realului prin relatarea în fictiv,
pamfletarul-artist construiește raporturi între
situația incriminată și contextul imaginat. Ficțiunea
pare că „înghite” realul.
Tratând în lucrarea de față tema literaturii și a
„spectacolului” redat în jurul ei, vom vedea cum
pamfletarul Arghezi ia „temperatura de sinceritate a
violenței”5 operând cu hiperbola negativă asupra
epocii sale. Pamfletele alese de mine se încadrează
în cele generaliste, adică prezintă contrastul dintre
„être et paraître”, măștile scriitorilor veleitari, care
produc o „literatură stagnantă […] în care vagoanele
s-au oprit”6. Spectacolul care se creează în jurul
acestei manifestații ieftine, dar fastuoase este
„lumea lipsită de valori, este lumea lipsită de sens,
lumea burlescă, puerilă și atroce, care aparține
imposturii și e înțeleasă ca un lugubru carnaval”7.
Cu toate că cele șase pamflete alese ilustrează
tema mai sus precizată, am ales să le grupez în
funcție de aspectele dominante, astfel Despre
scriitori, De la societatea scriitorilor români vizează
palierul literaturii stagnante și a scriitorului ca „actor
banal”, Literatura în spectacol, Țigănie literară au ca
pilon „doctrina artistului” în raport cu actul creator,
iar Crăciunul în literatură și Literatura de Paști se
intersectează în ceea ce putem numi… crearea unei
„literaturi de zile mari”. Toate pamfletele
menționate prezintă modalitatea de degradare a
personajului, respectiv a evenimentului, prin
coborârea în domestic, frecventă în universul
pamfletar arghezian, care constă în transferul fictiv
literacum

din orizontul
domestice.

spiritual

în

sfera

habitudinilor

Despre scriitori – De la societatea scriitorilor
români
Avem de-a face aici cu o mise en abyme a unei
literaturi stagnante, „trândave”. „Niciodată nu s-a
scris mai mult și totodată mai puțin” (Despre
scriitori..., p. 90), o Societate care „doarme”, care
este cuprinsă de o lene tragică: „Lenea lor se mișcă
lent într-o zi cu umbra lor culcată, din stânga la
dreapta” (Despre scriitori..., p. 90), o societate care
nu produce mai nimic, o societate plafonată și fără
originalitate, în care scriitorii sunt bătrâni –
„Literatura trebuie întinerită […]. Trebuiește
întinerită mintea scăzută și ramolită a epocii noastre
literare” (Despre scriitori..., p. 91) – superficiali și
mediocri: „Scriitorii și-au ales ca specialitate natura
superficială, ei pasc iarba, florile” (Despre scriitori...,
p. 91).În pamfletele sale, Arghezi operează mai mult
cu metafora, cea animalieră, însă regăsim și
comparația, mai rar. În Despre scriitori, întâlnim
această comparație, scriitorul compară literatura cu
o gară de mărfuri: „Literatura stagnantă, e ca o gară
de marfă în care vagoanele s-au oprit, și grânele
putrede și fermentate irump din sacii sparți, și
înămolesc terenul” (p. 90). Termenul comparației nu
este unul ales la întâmplare: gara, alături de spital,
micul magazin, mahalaua, circul, sunt medii care
reflectă folosirea pamfletului pentru sancționarea
prin coborârea în obișnuit, în domestic.
Scriitorii sunt „spintecați” cu cele mai incisive
cuvinte, „Modelul arghezian face școală tocmai în
dimensiunea sa cea mai vizibilă și mai populară: cea
a verbului crud, din familia josului rabelaisian.
Întreaga incomoditate a cuvântului arghezian,
conștientizată lucid se adaugă portretului unui
vizionar pamfletar, care nu se reduce la o simplă
calofilie verbală”8: „scriitorii [....] ca niște câini ce-și
caută-n blană puricii la soare”, „Acești țigani ai artei
visează, se scarpină, oftează, sînt amorezați și
cântă…”, „Scriitorul are mintea calică și strânsă ca o
găleată” (Despre scriitori..., p. 91).
O altă modalitate de degradare, de reliefare a
domesticului, în afară de mediile mai susmenționate (gara, mahalaua etc.), este apropierea
sarcasmului de comic, prin plonjarea în bucătărie și
teme-satelit precum culinarul și nutriția. Pentru a
critica dezorganizarea și inactivitatea Societății
Scriitorilor Români, pamfletarul îi suprapune, cu
efecte comice, un tablou de bucătărie codificând
prin metaforă o întâmplare reală:
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Sînt câteva luni de când m-am uitat într-o seară
orientală de lâncezeala bizantină, prin gaura ușii,
în odaia acestei matroane și am găsit-o dormind cu
niște cașcaval în gură. Am lovit în ușă, s-a
deșteptat speriată cucoana, s-au dat la mine
slugile, deșteptate din bucătărie, mopșii cu dinții
de lână, treziți din lada de gunoi. Zarvă și chiot,
gălăgie și… caniculă. Tața română adormi iarăși
între slugile și cățeii ei9.

O altă temă-satelit este și aceea a consumului
de băuturi în spații precum cafeneaua sau berăria,
unde scriitorii se confundă cu chelnerii, o altă
mostră a coborârii în banalitate, în domestic: „ei nu
vor putea înțelege, din cafenea și berărie, unde se
confundă cu chelnerii adormiți pe picioare nici
viața și nici arta.”10.

Literatura în spectacol – Țigănie literară
În pamfletele abordate în acest subcapitol
urmărim „doctrina artistului” în raport cu actul
creator și cum literatura constituie un spectacol în
sine, o infatuare a speciei și a creatorului ei. În
acest grandios spectacol, meteahna intelectualilor
este satirizată prin metafora insectelor și căderea
în animalier/ metafora păsărilor migratoare.
Astfel, în textul Literatura în spectacol,
„scriitorii și-au creat interesanta deprindere ca o
dată pe an, și de preferință toamna târziu, după
cântatul mierlelor […] să pornească de-acasă și să
viseze în cuiburi străine.” (p. 151), „Ce caută de
fapt acești tineri și mai bătrâni, ca să prefere
ploșniței din București păduchele de lemn al
Ardealului” (p. 152).
Ploșnița are o simbolistică aparte în pamfletul
arghezian: ea devine un „simbol al exploatării prin
mașinațiunile afacerismului politic. Arghezi descrie
evident tendențios obiceiurile repugnabilelor
insecte,
adică
acomodează,
prin
forța
similitudinilor, fenomenul animalier ca mască
habitudinilor sociale”11.
În Țigănie literară, se face coborârea în plan
animalier, scriitorul este descris ca fiind „un animal
care și-a pus pe carte semnul lui, copita, cornul,
măselele sau inima: trei organe admise” (p. 259).
Scopul scriitorului este propagarea creației
sale, a doctrinei sale, el are nevoie de aplauze, de
succes, de stimă socială. Scriitorul este pus de
Arghezi pe treapta cea mai înaltă a infatuării, a
ignoranței, a țigăniei și… a spectacolului. Pleacă în
„cuiburi străine” să-și citească creația, iar când
ajunge într-o sală plină se simte „purtător al
Planetei”. De unde atâta trufie? E simplu… pentru
că SCRIE. Spectacolul începe: „Scopul plimbărilor
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pare într-altfel lămurit. După culesul și vânzarea
bucatelor, scriitorii se duc în propagandă
culturală.”; „Cu foile în mână, scriitorul calcă slab
sau masiv către tribună. […] El surâde, succesul îi
place. […] Pentru că scrie, individul jubilează.
Indiferent de opera lui, nulă sau valoroasă, el se
socotește în ființa lui, limfatică sau sanguină,
frigidă și lipicioasă și nădușită, un purtător al
Planetei în spinare. Este morală această trufie?”12.
Doctrina lui se bazează pe infatuare, el nu
este umil, modest, nu cunoaște prețul lucrului
desăvârșit, este ignorant, gustă doar fructul stimei
sociale a unui public care ia numai ce vede: „Mai
sunt obiecții de adus imperturbabilei siguranțe cu
care un stol de scriitori, în special, pleacă să
cucerească urechea națională.”13.
În Țigănie literară, actul creației este redus la
cel al scrierii de articole de presă, unde acestea
sunt totul, dar de fapt nimic, în care creatorul se
ocupă doar de „această zadarnică activitate” și
este prins într-unvârtej fără ieșire: „Puterea multor
condeie merge la articol, articolul cenușiu, al
permanentului deziderat, repetat.” (p. 259);
„Plecăm, și împotriva povârnișului de piatră, ca în
literatură, o sută, și ajungem pe creastă sus puțini
de tot, unul sau doi” (p. 259); ,,Articolul, înmulțit
cu sineși, articolul de opinii, e ceva dar nu-i nimic,
niște praf pe o carte, îl șterge pămătuful.”14.

Crăciunul în literatură – Literatura de Paști
Cele din urmă pamflete selectate vizează
„literatura de zile mari”, adică literatura care se
produce doar la evenimentele capitale din viața
unei societăți… Crăciunul, respectiv Paștele: „E o
literatură de Paști și de Crăciun” (Literatura de
Paști, p. 85).
Arghezi descrie acest spectacol literar cu note
satirice, ironice și parodice: „satira, ironia și
parodia sunt procedee literare în pamflet,
întreținând și modalitatea, și finalitatea literară a
pamfletului.”15.
Crăciunul este un eveniment bun pentru a
inventa o povestire, pentru a crea un număr
special. Marea problemă este că avem Crăciun,
avem literatură, dar nu avem… zăpadă: „Cititorului
îi trebuia neapărat un model de iarnă pură și
originală.” (Crăciunul în literatură, p. 167).
Directorul ziarului își adună colaboratorii și
împreună pun la cale o improvizație, și anume
crearea unei zăpezi în natură, alta decât cea care
apare în gazetă: „Singura zăpadă ce se pomenește
e în gazeta noastră. Poezele, poeziile, istorioarele
dezvoltă exclusiv tema zăpezii. […] Cu numărul
nostru de Crăciun ne facem de râs...” (p. 168).
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De un savuros comic este „confecționarea
zăpezii”: „O formă insidios mascată de tulburare a
ordinii lucrurilor se realizează prin ipoteza
confecționării
naturii,
termenul
eterogen
desfășoară o ficțiune particulară prin crearea
detaliată a unei lumi artificiale. Astfel, este
imaginată
cu
pitorești
amănunte
soluția
constructivistă în scopul adecvării realității la

o înscenare absurdă pentru a se crea
iluzia iernii. Termenul eterogen-simularea ierniiacaparează textul dobândind întâietate prin
interesul fascinant al aventurii fanteziei.”16.
Arghezi prezintă atât spectacolul înscenării
înzăpezirii: „Colaboratorii […] să presare câteva
vagoane de făină pe străzile principale și să spoiască
trotuarele cu var.”17, cât și manipularea societății,
folosind efectul autosugestiei: „În general, publicul
să fie invitat prin afișe mici, distribuite de Poliție, ca
în tot timpul nopții care precedează Crăciunul” (p.
168) să-și facă sugestia următoare: ,,Mi-e frig, mi-e
foarte frig, mi-e din ce în ce mai frig, n-am mai
pomenit o iarnă atât de aspră. […] Cunoscute fiind
efectele sigure ale autosugestiei, publicul va găsi a
doua zi capitala înnămolită in zăpadă, și suplimentul
literar va putea să rămâie nemodificat.”18.
Și sărbătorile Pascale oferă sursa de inspirație
pentru gazetari: „E o datorie ca ziarele să iasă
ilustrate de Paști cu vreo răstignire, și cu paginile
principale parfumate cu poezie și proză.” (Literatura
de Paști, p. 85). Pamfletarul se adresează cu o
directă ironie directorilor de ziare, care par să
„devină lirici, iar reporterii nuveliști.” (p. 85). O
literatură ca și în celelalte pamflete, stagnantă, mai
mult moartă decât vie, fără miez, iar singura
inspirație este tocmai acest eveniment, Paștele: „O
idee la un an o dată […]. Crucea, cuiele, clopotele,
ciocanul, piroanele, Golgota, sutașii, evreii, și toate
accesoriile răstignirii sunt chemate într-ajutor.”19.

Unitatea universului pamfletar arghezian se
datorează în primul rând unității de substanță
artistică, așadar viziunii originale, realizate printr-o
anumită gamă de procedee. Prin căderea în
animalier, coborârea în domestic și ipoteza narativă,
Arghezi ajunge la o reconfigurare extrem de
personală a imaginii societății contemporane.
În pamfletul literar, în relația dintre nivelul
estetic și mesajul polemic, forța mesajului polemic
este proporțională cu arta literară, fiindcă aceasta
constituie cel mai important și convingător factor de
transmitere a opiniei pamfletarului. Imaginile
utilizate de pamfletarul arghezian sunt pregnante și
construite cu mare artă, ceea ce a dat autonomie
pamfletului. Arghezi pleacă la „luptă” cu
următoarea deviză: „Trebuie să te obrăznicești până
la artă.”20.

Concluziii
Din cele prezentate, l-am readus pe
pamfletarul Arghezi în actualitate, el a fost, este și
va rămâne actual prin forța sa aparte de a spune
AȘA NU, de a nimici cu stil, acest pamfletar care se
individualizează prin intensitate afectivă și ale cărui
teme își găsesc extensia în zilele noastre. Putem
recunoaște aceeași literatură în spectacol, aceiași
scriitori infatuați puși pe „piedestalul” ridicolului și
al ignoranței, aceeași literatură cu „vagoanele
oprite”, aceeași societate care doarme, același
spectacol ieftin și mediocru.
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ARGHEZI ȘI SWIFT — ABSURD ȘI DISTOPIE
Adela Chindriș, Claudiu Gherasim
I. Argument
Lucrarea de față s-a născut din intenția de a
reflecta asupra aspectelor comune din următoarele
opere: Tablete din Țara de Kuty (Tudor Arghezi),
respectiv Călătoriile lui Gulliver (Jonathan Swift). Se
vor evidenția asemănările de fond dintre acestea
două, în ciuda epocilor și culturilor diferite în care
au fost scrise (Iluminismul englez și interbelicul
românesc).

II. Tablete din Țara de Kuty şi absurdul
Pretextul cărții lui Arghezi îl constituie
călătoria personajului narator și a celor doi prieteni,
Mnir și Kuic, care, din cauza unei aterizări forțate, îi
plasează pe aceștia într-un tărâm nemaiîntâlnit, un
tărâm al absurdului total. Constatând ordinea
nefirească a lucrurilor, cei trei vor fi nevoiți să intre
în normalul acestei lumi. Arghezi creează un
simulacru de societate ideală. Vom ilustra toate
aspectele ce vizează viața politico-administrativă,
economică, socială și cele lingvistice ori cele
privitoare la cultură și civilizație prin câteva
exemple.
1. Aspecte politico-administrative
Primarul acestei lumi, „bărbat de inițiative”1,
își prezintă ideile reformatoare, care se confruntă
cu logica firească a celor trei. Acesta dorește să
grupeze edificiile de aceeași natură, cum ar fi
bisericile cu bisericile, grădinile cu grădinile ș.a.m.d.
El dorește să construiască un „Parc al Statuilor”,
care are menirea de a găzdui toate statuile din
zonă. De asemenea, canalurile trebuie scoase din
pământ și ticsite în funcție de diametrul și lungimile
lor, în poziție orizontală, în mijlocul unui parc cu
lac, luminat de către toate becurile electrice
colectate din oraș. „Excesul înlocuiește
moderația” – afirmă Nicolae Balotă, adăugând că
„esențialul în pamfletul arghezian este arta
zicerii. Caricatură sau injurie, vituperare
mânioasă sau subversiune ironică, orice
modalitate a agresiunii e îngăduită, cu condiția
să fie artistică”2. Principiul care conturează viața
socială în această lume este acela că toate
lucrurile trebuie puse la locul lor.
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2. Aspecte economice
În descrierea registrului finanțelor, ministrul
de finanțe intervine și le explică metoda prin care a
fost înăbușit haosul din viața publică, provocat de
neregulile financiare: „Am introdus, așa dară,
moneda, care pentru Kuty se numește Kanci.”3. Cât
despre impozit, locuitorii acestei lumi sunt
vegetarieni, așadar kutul era impus opt la sută la
roșcove, doisprezece la sută la smochine,
optsprezece la sută la mandarine, douăzeci și doi la
sută la banane. Ulterior, sunt întreprinse
numeroase operații matematice cu scopul de a
stabili impozitul la fructe, denotând absurdul tipic
acelei lumi.
3. Aspecte sociale
În cazul textului arghezian, se poate realiza o
analiză a vieții publice, familiale și sociale, trecând
de la o imagine de ansamblu la una de detaliu. Spre
exemplu, o instituție socială ca aceea a căsătoriei
este concepută conform principiului funcționalității,
„născându-se în condițiuni deosebite și din
materiale disarmonice”4. Așadar, multe dintre ele
sunt
considerate
„contradictorii”.
Pentru
îndreptarea acestei probleme se găsește un model:
„În vreme ce o uzină fabrică șuruburi o altă uzină
fabrică piulițe, cui îi trebuie una din două caută o
împărechere”5. Criteriul, prin care compatibilitatea
unui cuplu este validată, este simplu: „Un nasture
fără cheotoare si o cheotoare fără nasturele ei,
reprezintă un dezechilibru: cheotorile caută nasturi
și nasturii cheotori”6.

4. Cultură şi civilizaţie
Cei trei oaspeți sunt informați și în legătură cu
istoria acestor locuitori. Istoricii, cercetând, și-au
descoperit strămoșii: bașogii și filinții, care trăiau în
înțelepciunea disputelor: „Bașogii furau de la Filinți
și Filinții de la Bașogi – și la urma urmelor nu se
alegeau cu nimic. […] Cu alte cuvinte nu a fost pace
niciodată”7. Oaspeții descoperă că legendele biblice
cunoscute de ei sunt relatate diferit în acest tărâm.
Spre exemplu, legenda potopului din timpul lui Noe
este puțin diferită decât cea pe care o știau ei din
Biblie. „După ultimele date ale științei, Noe a fost
mai degrabă un gospodar predecesor al lui
Amundsen și care și-a propus să puie în mare prima
navă de plutit și, ca să-și asigure mese regulate și
ouă a luat cotețe si animale de tăiat”8. Noe va
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Noe va ajunge în mijlocul apelor pe furtună „și în
lipsa totală a unui sfetnic capabil să-i dea o
îndrumare, către insulele Madeire, unde crește un
strugure suculent, Noe, îngenunchiat, a vorbit cu
Dumnezeu, prezent la înecurile tuturor vapoarelor
până în timpurile de azi”9.
5. Aspecte lingvistice
Din punct de vedere lingvistic, sintaxa limbii
române standard suferă majore modificări în „noua
lume” în care pășesc personajele. Se evidențiază
procedeul lingvistic care constă într-o inversiune
absurdă intenționată. Aceasta are ca scop
evidențierea atipicului acestui tărâm. O scenă
reprezentativă este următoarea: „Extraordinar
popor! zise al doilea romancier, sculându-se de jos
și evocând cu gesticulări stâlpii, colonadele. Venera
fără brațe și ghimpele băiatului din talpa piciorului.
Mi se pare că și ăsta a fost grec, adaose el, așezându
-se pe scaun ca Pericle”10. Topica limbii române
standard nu este respectată, după cum se poate
observa în exemplele menționate anterior. Această
eroare lingvistică este utilizată în mod intenționat
pentru a contrazice gândirea logică. De asemenea,
se pot identifica numeroase formulări lipsite de
logică: „Va mai cuteza el să iasă, înfierat cum se
găsește și tatuat cu neant, din gaura lui afară, către
alimente și marfă?”11.

III. Gulliver şi distopia
Jonathan Swift este un reprezentant al
literaturii iluministe în spațiul englez. Acesta se
evidențiază prin opera sa satirică, Călătoriile lui
Gulliver (1726). În Secolul Luminilor era mai puțin
vizibilă dimensiunea distopică, accentul căzând mai
degrabă pe aspectele satirice. Mai târziu, odată cu
evoluția societății și, implicit, a literaturii, s-a
identificat o fațetă distopică a acestui roman. Poate
fi sesizat caracterul moralizator al operei, acesta
fiind principalul motiv al lecturării acesteia.
Toposul central al romanului este cel al
călătoriei, întâlnit și la alți scriitori iluminiști (vezi
Voltaire, Scrisori persane). Întreaga operă este o
alegorie bazată pe idei persuasive și verticalitate.
Atât elementele supranaturale, cât și hiperbola des
întâlnită au ca scop evidențierea aspectelor politicosociale ale societății engleze din secolul al XVIII-lea.
Prima parte pune în prim plan călătoria în
țara piticilor, Lilliput. Aceasta este de fapt o
reprezentare a Angliei din acea vreme. Trupurile,
obiectele și alte aspecte fizice sunt micșorate. De
asemenea, tot ceea ce ține de etică și de
spiritualitate este minimalizat. De pildă, se pun în
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evidență ideile meschine, sentimentele false și
parvenitismul. Apoi, personajele operei ilustrează
anumite ideologii și principii ale lumii reale:
despotismul, orgoliul si severitatea liderilor din
Lilliput sunt, de fapt, trăsăturile regelui George I și
ale reginei Anna ai Angliei din acea epocă. Sir Robert
Walpole are ca echivalent virtual prim-ministrul
uneltitor. Partidele whig și tory sunt ilustrate de
către partidele ai căror membri poartă încălțăminte
cu tocul înalt sau cu tocul jos. Toate aceste
întruchipări dovedesc caracterul alegoric al operei
de față.
În partea a doua satira devine mult mai
directă. Aceasta își face simțită prezența prin
întrebările regelui țării uriașilor referitoare la țara
piticilor:
Micul meu prieten Grildrig, ai rostit o minunată
cuvântare de laudă la adresa patriei tale; ai arătat
în chipul cel mai limpede că neștiința, trândăvia și
viciul pot fi uneori însușirile cele mai potrivite ale
unui legiuitor; [...] nu pot decât să trag concluzia
că cei mai mulți dintre semenii tăi sunt cel mai
primejdios soi de mici paraziți, cărora natura le-a
îngăduit vreodată să se târască pe fața
pământului12.

În lumea uriașilor mai apare și Glumdalclitch, figura
neprihănită a monarhului ideal (despotului luminat),
conform ideologiei iluministe.
Partea a treia este, de fapt, o critică la adresa
„savanților vremii”, care nu erau pregătiți temeinic
în domeniile lor, dădeau dovadă de absurditate și
rigiditate în gândire. Aceste idei se pot identifica în
următorul pasaj: „De opt ani învățatul acesta lucra la
un proiect de extragere a razelor de soare din
castraveți. [...] Am mai văzut un arhitect care
născocise un nou sistem de a construi casele,
începând cu acoperișul și mergând spre temelie.”13.
Ultima parte a operei prezintă o lume ideală,
utopică, dar care, prin construcția sa „în linii
exagerat grotești și în culori foarte sumbre”14,
trimite la o societate distopică. Un alt aspect care
sugerează ideea de distopie îl reprezintă aspectul
hidos și atipic al ființelor umane. Un bun exemplu îl
constituie yahoo-ii, alienați mental și fără suflet,
conduși de un rege, cel mai reprezentativ pentru
inesteticul lumii acesteia.
Caracterul distopic este dat și de către
inversarea rolurilor în ceea ce privește guvernarea în
„țara cailor”. La fel ca în distopia orwelliană Ferma
animalelor, necuvântătoarele (în cazul de față caii)
iau locul oamenilor. Diferența dintre acestea este
dată de caracterul nobil al cailor din opera
iluministă. Aceștia sunt virtuoși și nu au noțiunea
răului.
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Călătoriile lui Gulliver, alături de alte opere
swiftiene, reprezintă un bun exemplu al pamfletului
bine construit. Iluministul a satirizat metehnele
societății cu scopul de a le elimina, dând dovadă de
brutalitate constructivă. Voltaire, admirator al
acestuia, afirma: „biciul lui era prea lung pentru ca
să mai poată alege unde lovea”15.

Ambele opere transpun ficțional societatea
aflată în diferite crize istorice.
2. Motivul călătoriei
Atât opera argheziană, cât și opera swiftiană
au un motiv literar comun, cel al călătoriei, al
explorării. Indiferent de perioada în care plasăm
călătoria și călătorul, acestea trimit la o idee
universal valabilă. Comună celor două opere este
așadar dorința de a explora noi dimensiuni sociale și
de a intra în contact cu alte mentalități, cu scopul de
a dobândi noi cunoștințe și perspective asupra lumii.
3. Absurdul intenţionat
Încălcarea voită a logicii și a unor aspecte
fizice (mărimi trupești sau ființe supranaturale) are
ca scop evidențierea unor defecte ale celor două
societăți (absolutismul guvernamental, avariția,
ipocrizia, indolența, letargia). Acest procedeu, prin
absurditatea implicită, are un impact puternic
asupra cititorilor.
4. Caracterul moralizator
Ambii scriitori vor să atragă atenția asupra
problemelor sociale, politice și economice ale
societăților reale transpuse în operele acestora.
Aceștia consideră că prin satirizarea și exagerarea
aspectelor „bolnave” ale societății se pot îndrepta
moravurile. Cei doi sunt luptători pentru dreptate,
utilizând literatura ca pe o unealtă subtilă.
V. Concluzie

IV. Arghezi – Swift, în oglindă
Creația argheziană și cea swiftiană prezintă o
serie de similitudini, iar câteva dintre acestea se pot
observa, spre exemplu, la nivelul realității istorice
abordate, la nivelul construcției ori al
intenționalității.

1. Contexul istoric
Prin Tablete din Țara de Kuty, Arghezi
intenționează să prezinte societatea interbelică
românească. În ceea ce privește viața politică,
distingem două categorii de oameni politici: cei cu
principii ferme și cei lipsiți de acestea (hoții și
trădătorii). Haosul social, economic și politic de la
acea vreme se poate regăsi în lumea creată de
Arghezi.
Swift, prin Călătoriile lui Gulliver, readuce
cititorul în Epoca Luminilor, perioadă în care se
promovau
antidogmatismul,
anticlericalismul,
libertatea individuală și absolutismul luminat. Opera
sa reprezintă un pamflet la adresa absolutismului
monarhic, căruia îi atribuie accente absurde.
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Ne aflăm la capătul studiului asupra
similitudinilor dintre opera argheziană și cea
swiftiană, pe parcursul căruia ne-am propus să
evidențiem care este legătura dintre Arghezi și Swift
privind schimbarea societății. Amândoi găsesc
literatura ca fiind o modalitate prin care își exprimă
frustrările provocate de nedreptățile sociale, politice
și economice. Aceștia folosesc metode de satirizare
extreme, care au un impact major în conștiința
socială.
Un alt punct de reflecție relevant, în opinia
noastră, l-ar constitui cel legat de caracterul etern al
literaturii. Perspectiva argheziană și cea swiftiană
rezonează, peste timp, datorită scopurilor comune,
de a schimba societatea utilizând satira, astfel încât
intenționalitatea artistică și procedeele similare
utilizate de cei doi scriitori justifică paralelismul la
care am recurs pentru acest studiu.
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METAFORA ARGHEZIANĂ ȘI SENSUL ASCUNS AL LUMII
Bianca Țigan

Metafora a reprezentat de-a lungul timpului
obiectul de studiu a numeroase discipline filologice
precum stilistica, retorica sau semiotica. O
perspectivă inovatoare asupra metaforei apare în
secolul abia încheiat, în anii ʽ70, când este inițiată o
nouă abordare – „cea antropologică”1. În acest sens,
fenomenul metaforic este privit ca fiind „parte a unei
viziuni cuprinzătoare privind relația omului cu lumea
în care trăiește”2. Mai mult decât atât, acest
fenomen este acum considerat ca fiind „revelator
pentru o operație cognitivă de-a dreptul
fundamentală”3 sau pentru o formă fundamentală a
cunoașterii umane.
Mircea
Borcilă,
într-un
articol
din
„Dacoromania”, face referire la sintagma ,,creație
metaforică în limbaj”4, întâlnită încă din anul 1952 la
Eugen Coșeriu. Acesta susține că metafora este „o
formă de cunoaștere creatoare”5 subliniind că funcția
metaforică este aceea de „a crea fapte de cultură”6.
Cel mai adesea, aceste creații iau naștere în limbajul
cotidian și sunt, conform lui Eugen Coșeriu,
„spontane și imediate”7. Metafora nu se rezumă doar
la un element simbolic prezent în text, ci presupune
o adevărată incursiune în timp, punând în valoare
atât experiențe ale eului creator în conturarea
propriului univers, cât și dorința de a crea un nou
univers pe baza unor elemente inedite, stârnite de
imaginație.
Folosită de-a lungul sutelor de ani, metafora se
prezintă „ca o schimbare de sens, care are la bază o
comparație prescurtată”8. Potrivit modelului de
analiză structurală a metaforei, în funcție de
principiile stabilite în Rhétorique generale, „metafora
reprezintă un metasemn ca termen de plecare,
căruia îi corespunde termenul de sosire (S=termen
propriu)”9. Pornind de la această simplă definire a
metaforei, poeții au utilizat-o sub diverse forme în
operele lor, de-a lungul timpului.
Tudor Arghezi este unul dintre poeții care nu
ezită să utilizeze acest procedeu de înfrumusețare a
versurilor. Din contră, pornind de la metafora clasică,
Arghezi își construiește propriul univers poetic,
dezvoltând conceptul de metaforă sub diverse forme,
care vor fi discutate pe rând în această lucrare. Vom
începe prin a prezenta universul arghezian, apoi vom
examina câteva mijloace prin care acesta a fost
construit.
Universul
arghezian
în
volumul Flori de mucegai este
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prezentat ca fiind unul ,,închis, claustrat, opac”10.
Această imagine a realității argheziene este
construită cu ajutorul unor instrumente care, deși
vechi, sunt puse într-o nouă formulă. Arghezi își
construiește propriul său refugiu în fața posterității,
problematizând ceea ce este frumos, având o relație
atât cu puterea divină, cât și cu ceilalți din jur.
Apărut după o perioadă tulbure din viața
autorului, volumul Flori de mucigai ilustrează acest
nou univers punând în lumină umbrele unei lumi
imaginare, demonice, am putea spune. Utilizând
anumite metode specifice, pe care le putem
numi ,,strategii textuale”11, autorul reușește să creeze
un univers poetic specific lui. Vom investiga pe rând
care sunt aceste instrumente ale procesului de
instituire a sensului, proces orientat încă de la
început ca având o finalitate discursiv-poetică.
În primul rând vom avea în vedere un procedeu
stilistic reprezentativ pentru lirica argheziană, și
anume ,,metafora percepută ca poezie însăși”12,
Tudor Vianu situează metafora în nucleul expresiei
poetice, pe când alți poeți subliniază ideea unei
„poezii întregi într-o metaforă”13. Încă din poezia ce
deschide volumul Flori de mucigai – cu același titlu –,
poate fi remarcată această întrebuințare a metaforei,
care presupune privirea de ansamblu a poemului, nu
doar a sintagmei izolate. De exemplu, sintagma ,,sunt
stihuri fără ani”14 trebuie încorporată în tema mare a
poeziei, și anume singurătatea dublată de suferința
de a sta în închisoare. Conform Oanei Boc, acest vers
nu trimite spre o ,,abolire a succesivității
temporale”15 sau spre o ieșire din scurgerea firească a
timpului, ci, dimpotrivă, spre ,,o concentrare maximă
a liniarității temporale într-un spațiu extrem de
limitat”16, adică spațiul închisorii. La o analiză mai
atentă, se poate observa în poezia menționată
anterior și absența unei puteri divine, care ar trebui
să controleze totul. Din cauza aceasta, poetul recurge
la metafore prin intermediul cărora să-și exprime
stările de repulsie și, câteodată, de brutalitate. De
aceea, rezultatul efortului său se limitează doar
la ,,stihuri de groapă”17, metaforă care poate fi
interpretată drept reducerea la minimum a spațiului
în care poetul trăiește, dar și ca o trimitere indirectă
spre moarte.
O altă poezie reprezentativă pentru această
strategie textuală argheziană este cea care închide
volumul Flori de mucigai, și anume
Ceasul de apoi. În acest context
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În acest context întâlnim câteva metafore
reprezentative
pentru
scrierile
argheziene,
precum ,,ceasul de bronz și de fier”, ,,oră de
catifea”, ,,oră de lână”, ,,oră de hârtie”, ,,oră de
praf”18. Privite în ansamblu și acordând o atenție
sporită ordinii în care apar în text, aceste metafore
trimit spre retragerea treptată a puterii divine.
Acest Dumnezeu nu mai are puterea să controleze
timpul, astfel, dacă la început, ceasul era considerat
de ,,bronz si de fier”, adică aflat sub puterea
dumnezeiască, treptat, această putere se
diminuează. Ora devine ,,de catifea”, ceea ce
presupune o maleabilitate a timpului din
perspectiva poetului, care se substituie divinității.
Această nouă putere devine tot mai dominantă,
astfel timpul poate fi controlat precum o bucată de
hârtie, iar în final, se ajunge la distrugere. ,,Ora de
praf” trimite spre un timp ireversibil, care nu mai
poate fi recuperat nici de către omenire, dar nici de
către Dumnezeire. La fel cum am precizat la început,
aceste metafore trebuie integrate în tema centrală
a textului pentru a se putea remarca într-un mod
cât mai clar și precis rolul pe care ele le joacă în
construirea sensului poeziei argheziene.
Tabloul arghezian este însă conturat și de alte
tipuri de metafore, reprezentative doar pentru
opera argheziană. Mihaela Mancaș pornește de la
premisa că ,,trăsătura distinctivă a operei
argheziene este reprezentată de metafora
extinsă”19, pe când Tudor Vianu, în articolul
intitulat ,,Sinonime, metafore și grefe metaforice la
Tudor Arghezi” numește acest procedeu ,,sinonimie
prin succesiune de metafore”20. Acest tip de
metaforă este rezultatul tendinței de a extinde
înțelesul metaforei asupra unui context mult mai
larg. Arghezi își construiește, astfel, universul
propriu apelând la mijloace tradiționale, puse însă
într-o formă nouă. Pentru unii autori, metafora este
constituită din termenul metaforizat căruia i se
asociază un termen metaforic. Arghezi pornește de
la acest principiu, dublând sau triplând numărul
termenilor metaforici. Ilustrative pentru acest nou
instrument de recreare a universului arghezian sunt
următoarele versuri extrase din poemul care
deschide volumul de poezii Cuvinte potrivite,
Testament. Termenul prezentat cititorului încă din
titlu – testament – este reîntâlnit, în primele două
strofe ale poeziei „Cartea mea-i, fiule, o treaptă./
[...]/ Ea e hrisovul vostru cel dintâi”21. În exemplul
ilustrat, întâlnim termenul metaforizat sub pecetea
altor trei termeni, care formează o serie sinonimică
de metafore. La o privire de ansamblu, titlul este, de
fapt, cel substituit pe parcursul poeziei prin alte
metafore, astfel, apare testamentul care este
denumit ca fiind prima dată drept o carte.
Testamentul este prezentat sub această formă
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metaforică, deoarece în ambele situații autorul
testamentului, respectiv, al cărții impregnează
posterității o viziune proprie, care nu va mai putea fi
schimbată ulterior. Următorii doi termeni din seria
metaforică („o treaptă./ [...] hrisovul vostru cel
dintâi”) ilustrează viziunea argheziană asupra lumii,
a omului care trăiește într-un timp delimitat, iar
sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească sunt de
factură religioasă. Poetul creează o lume în a cărei
evoluție un rol important l-au jucat străbunii, al
căror merit pare a se diminua. Sapa, ca element al
lumii tradiționale, se dorește a fi înlocuită de
condei, instrument al muncii intelectuale. Autorul
dorește să mențină însă legătura dintre cele două
generații – străbuni și tineri – tocmai prin acest
termen care este reluat sub forma unei serii
metaforice – testamentul. În viziunea argheziană,
cuvântul scris, reprezentat prin testament, carte,
hrisov, este singurul care are puterea să unească
ceea ce timpul desparte.
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au înțeles doar în momentul în care sunt încadrate
în contextul creat de primul termen din seria
metaforică. În acest poem, universul arghezian este
dominat de tristețe, singurătate și absența unei
puteri protectoare: ,,Și te slujesc; dar, Doamne, până
când?”24. Eul liric este asemănător copacului
nerodnic, lăsat să se dezvolte doar beneficiind de
resursele pe care natura le oferă, la fel, omul care
este lipsit de protecție divină își urmează destinul,
lăsându-se în voia sorții, dar în același timp, tânjește
continuu după aceasta: „Să bată alb din aripă la
lună/ Să-mi dea din nou povața ta mai bună”25.
Tudor Vianu identifică un alt procedeu întâlnit
frecvent în poezia lui Arghezi, și anume „grefa
metaforică”26. Termenul este întâlnit pentru prima
dată în articolul intitulat Sinonime, metafore și grefe
metaforice la Tudor Arghezi. Acest nou concept
presupune „generarea unei metafore, în interiorul
aceleași construcții sau în construcții succesive, dar
atunci relația dintre cele două metafore nu este
aceea de sinonimie, ci un alt tip de relație, pe care o
vom numi grefă metaforică”27. Acesta analizează
raportul de sinonimie care se stabilește între
termenii succesivi dintr-o metaforă, evidențiind
faptul că poate exista o sinonimie propriu-zisă sau
figurativă, însă el aduce în discuție și un raport de
sinonimie intermediară, pe care el o numește grefă
metaforică. Acest tip de metaforă poate fi identificat
în următoarele versuri: „Una-n văluri de mireasă/
Are pasul de crăiasă/ E albastră și frumoasă/ Scrum
de umbră somnoroasă/ Și-i subțire din tipare/ Ca un
fum și ca o boare./ Străveziu-i borangic/ S-a urzit în
Carul mic/ Și-i gingașă și suavă/ Ca Ofelia bolnavă”28.
Seria metaforică din versurile de mai sus
prezintă „elitrele vietății” (văluri de mireasă),
atitudinea adoptată (pasul de crăiasă), cât și
elementele care substituie consistența făpturii
(scrum de umbră somnoroasă/ fum/ boare/
borangic). La o privire mai atentă asupra seriei
metaforice, se poate remarca relația de sinonimie
care leagă primii patru termeni din serie, însă cel deal patrulea termen reprezintă, de fapt, sursa pentru
o nouă metaforă – „S-a urzit în Carul mic” –,
borangicul reprezentând punctul sursă din care se
pare că ia naștere insecta. Pornind de la această
concluzie, putem spune că în acest caz avem de-a
face cu o grefă metaforică, cel din urmă termen din
seria metaforică nemaifiind sinonim cu primul
termen din serie, ci derivă din termenul precedent.
În acest mod este construit universul arghezian al
micilor insecte, care trăiesc într-o armonie continuă,
reprezentând pentru poet o bucurie în contextul
lipsei de inspirație în făurirea „pe dibuite/ (A)
Stihurilor
nemeșteșugite”29.
Aceste
insecte
reprezintă pentru poet sursa de inspirație, datorită
purității și bucuriei aduse de niște ființe nevinovate
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și plăpânde. Necuvântătoarele conturează acest
univers arghezian, deoarece, la nivelul poeziei,
amalgamul de fluturime este descris pe parcursul
întregii poezii, dându-i cititorului impresia că tot
ceea ce citește se desfășoară în fața lui.
În concluzie, Tudor Arghezi se remarcă în
perioada interbelică prin apelarea la aceste tipuri de
metafore ce îi impregnează universul liric și îl
situează în rândul celorlalți scriitori de seamă a
vremii, precum Lucian Blaga sau Ion Barbu. Potrivit
criticii, datorită utilizării acestor procedee, „se
completează unul din aspectele cele mai izbitoare
ale stilului lui Arghezi: exuberanța lui verbală și
imagistică”30. Poetul nu s-a limitat doar la
înfrumusețarea și crearea universului propriu cu
ajutorul metaforelor, ci el a acționat novator și la
nivelul vocabularului, al sintaxei sau la nivelul
formelor prozodice.
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SCARA CĂTRE CER ȘI ETICA ARGHEZIANĂ
Valentina Ioana Cadar

Tudor Arghezi este unul dintre puținii poeți și
prozatori ai interbelicului care și-a concentrat
eforturile și în exploatarea și valorificarea unui filon
al literaturii mult prea puțin reprezentat și chiar mai
puțin apreciat, și anume acela al literaturii pentru
copii. Importanța literaturii pentru copii tinde să fie
minimalizată, întrucât se obișnuiește a se considera
că aceasta nu abordează teme și subiecte suficient
de serioase pentru a fi luată în seamă. Florica
Bodiștean vorbește, în Literatura pentru copii și
tineret dincolo de „story”, parafrazându-l pe Borges,
despre literatură ca despre o mare bibliotecă1, în
cadrul căreia literatura pentru copii este nimic mai
mult decât o „debara”, un spațiu de depozitare a
unor relicve demult uitate, precum poeziile pentru
copii, proza lungă ori scurtă, basmele, romanele
pentru tineri, laolaltă cu toate poveștile nemuritoare
ale copilăriei.
Dincolo de toate aceste considerații, nu se
poate face abstracție de faptul că mulți autori
considerați „serioși”, precum este și cazul lui Tudor
Arghezi, s-au ocupat de acest compartiment aparent
marginal al literaturii. Alături de alți scriitori
interbelici, precum Lucian Blaga și Ion Barbu în unele
dintre operele lor, Tudor Arghezi continuă linia
literaturii infantile abordată de poeți precum George
Topîrceanu, Ion Agârbiceanu, Ioan Alexandru
Brătescu-Voinești și chiar George Coșbuc, dându-i un
suflu nou, oferindu-i amprenta originalității și
creativității proprii.
Arghezi a scris atât proză, cât și poezie pentru
copii, iar în cadrul acestora un loc aparte îl ocupă
poezia despre ființele necuvântătoare. Arghezi este
preocupat, în aceste scrieri ale sale, nu de „lumea
mare”, ci de „lumea mică”, de microcosmosul
viețuitoarelor mărunte, de fărâmele de viață, de
universul domestic și de lumea ogrăzii, un spațiu
populat de felurite soiuri de animale, mai mari ori
mai mici, de la cel mai bun prieten al omului, câinele,
la cea mai abilă și lingușitoare membră a acestei
comunități, pisica. Corifeul sublimului și al aspirației
spre absolut coboară din înălțimile lui amețitoare și
se axează, de această dată, pe cotidian, pe banal, pe
comun. Arghezi cedează abstractul în favoarea
concretului, trecând, după cum afirmă și Florica
Bodiștean, „de la poetica revelării la cea a
întrupării”2.
Luând în considerare toate
cele de mai sus, o întrebare
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fundamentală se ridică aici, și anume de ce ar opta
un autor modernist precum Tudor Arghezi pentru
literatura infantilă. Pentru a oferi un răspuns la
această provocare, se cere în mod imperios o
succintă analiză a valențelor literaturii pentru copii,
așa cum a fost ea percepută de autori consacrați ai
acestui gen, dar nu numai.
Literatura pentru copii se află în strânsă
legătură cu ideea de „poveste”, aceasta regăsindu-se
în toate formele sale de manifestare, de la basme și
romane, până la fabule și poezii pentru copii.
Literatura infantilă spune întotdeauna o „poveste”.
Romeo Petrașciuc vorbește, în prefața volumului
Pedagogia poveștii al părintelui și profesorului
Constantin Necula, despre „împărăția poveștilor”,
acel loc în care „se întâlnesc vremurile și vremuirile,
cerul cu pământul, Dumnezeu și oamenii”3. Povestea
este văzută, așadar, ca un „loc de întâlnire” a
contrariilor. Părintele Constantin Necula, în prefața
de la Douăzeci de pași spre mântuire în basmul
creștin a Mirelei Chelaru, compară lecturarea unui
basm și, prin extensie, a unei povești, cu „o catismă
de psalm la opaiț de tihnă”4. Dacă vom avea în
vedere și afirmațiile unor autori străini, precum Clive
Staples Lewis, părintele Cronicilor din Narnia, „într-o
bună zi, vei fi destul de bătrân ca să citești din nou
povești”5, sau Antoine de Saint-Exupéry, din Micul
prinț, „acest om mare poate pricepe tot, chiar și
cărțile pentru copii”6, vom ajunge la concluzia
firească potrivit căreia, în poveste, deci în literatura
pentru copii, se ascunde un „zăcământ arhaic de sens
ce trebuie exploatat și scos la lumină”7, după cum
consideră Cristian Ciocan în articolul Cum se împacă
literatura cu filozofia.
Din toate acestea se poate deduce clar ce l-a
determinat și pe Tudor Arghezi să își încerce pana și
în domeniul literaturii pentru copii. Acesta a
descoperit „infinitul în infim”8, după cum relevă
Florica Bodiștean, considerând că marile adevăruri și
marile taine ale lumii se revelează în cele mai
comune și aparent nesemnificative aspecte ale vieții.
Astfel, prin intermediul numeroaselor sale
poezii care tratează microcosmosul animalelor, Tudor
Arghezi a reușit să comunice, într-o formă
simplificată, dar, tocmai din această cauză,
concentrată, teme care au preocupat omenirea din
cele mai vechi timpuri. Reprezentative în acest sens
sunt acele texte în care Arghezi
pune problema trecerii inevitabile
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a timpului, cum sunt Copilă9 și A fost.... Dictonul
latinesc „fugit irreparabile tempus” („fuge timpul ce
nu se întoarce”) se verifică în aceste poezii pentru
copii, ilustrat prin intermediul imaginii celui mai
fidel tovarăș al omului, câinele, în primul caz Grivei,
iar în al doilea Zdreanță. Îmbătrânirea și chiar
moartea inevitabilă a animalelor trezesc în
conștiința copiilor și a tinerilor adevărul de
netăgăduit al ireversibilului proces care este
trecerea timpului: „A stat cu mine-n bătătură o
viață,/ El într-o ceață, eu într-altă ceață.”; „Ce e,
Grivei?/ Ce-i, moșule, ce vrei?/ […]/ Îmbătrânim,
Grivei.” (Copilă) și „Rămăsese din frumosul/ Prieten
bun, pielea și osul.” (A fost...). De asemenea, în
poezia Copilă, apare și trista și sumbra așteptare a
morții: „I s-a urât și lui cu lacrimile mute,/ Un gând ia spus: așteaptă. Alt gând îi spune: du-te./ […]/
Flămânde sunteți de altă pâine,/ Lacrimi de om și
lacrimi de câine.”.
În A fost..., poetul duce și mai departe ideea
îmbătrânirii, decretând, ca pe o sentință
înspăimântătoare și de neînlăturat: „Răsfățat și mult
iubit,/ Zdreanță-al nostru a murit.”. Partea finală a
poeziei descoperă mesajul și etica acesteia, dând
astfel de înțeles că este vorba de mai mult decât de
o simplă poezie pentru copii: „Plânge sufletul din
mine./ Îl aștept și nu mai vine./ Mai aflați, și nu e
bine,/ Că ce fuse nu mai vine./ Vremea deapănă și
toarce/ Și ce-a fost nu mai se-ntoarce.”.
Alte poezii ilustrative ale lui Arghezi, în care
etica vine în completarea esteticii, sunt Tâlharul
pedepsit10 și Zdreanță11. Ambele texte se remarcă
printr-o structură aparte, construite după un tipar
similar; astfel, se observă prezența unor secvențe
determinate. Prima secvență conține, în ambele
cazuri, prezentarea protagonistului (în Tâlharul
zi, prin asfințit,/ Șoarecele a-ndrăznit,/ Să se
creadă în putere/ A prăda stupul de miere.” și „L-ați
văzut cumva pe Zdreanță,/ Cel cu ochii de faianță?/
E un câine zdrențuros/ De flocos, dar e frumos./
[…]/ Are însă o ureche/ De pungaș, fără pereche.”.
Cea de-a doua secvență se axează pe
descrierea faptei rele pe care protagonistul o
săvârșește (Zdreanță) ori intenționează a o săvârși
(șoarecele): furtul oului de găină în cazul câinelui
(„De când e-n gospodărie/ Multe a-nvățat și știe,/
[…]/ Pune laba, ia cu botul/ Și-nghite oul cu totul.”)
și intenția șoarecelui de a prăda albinele de miere,
intenție rămasă, cu toate acestea, în stadiul de
proiect („El intrase pe furiș,/ Strecurat pe urdiniș./
Se gândea că o albină-i/ Slabă, mică și puțină,/ Pe
când el, hoț și borfaș,/ Lângă ea-i un uriaș.”).
Ultima secvență comună a acestor texte
tratează acțiunea reparatorie sau, altfel spus,
pedepsirea răufăcătorului. Astfel, șoarecele
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sfârșește „îmbrăcat în ceară” de către albine, pe
care le subapreciase, iar Zdreanță e pedepsit de
gospodină cu un ou fierbinte: „Dar de cum l-a
îmbucat,/ Zdreanță l-a și lepădat.”.
Tâlharul pedepsit conține și ceea ce ar putea fi
numit o a patra secvență, morala propriu-zisă a
poeziei, comunicată în mod direct, această parte
lipsind din Zdreanță: „Nu ajunge, vream să zic,/ Să
fii mare cu cel mic,/ Că puterea se adună/ Din toți
micii împreună.”.
Poeziile de acest fel ale lui Arghezi au toate un
accentuat caracter fabulistic, întrucât, după cum
afirmă Sanda Radian în Măștile fabulei, orice lucrare
de acest tip are „drept miez o întâmplare
pilduitoare” și este prin excelență tezistă, indiferent
dacă morala constituie un fel de concluzie a fabulei
ori derivă intrinsec din natura și structura acesteia12.
Despre fabulă, Boris Tomașevski susține că „e un
gen mort”13, în cadrul literaturii moderne, al cărei
caracter clasicist nu își mai are locul printre operele
secolului al XX-lea. Cu toate acestea, se observă, în
special în evoluția literaturii române culte, o strânsă
și permanentă conexiune cu folclorul14, ceea ce ar
putea explica, cel puțin parțial, păstrarea acestei
specii literare și valorificarea acesteia inclusiv pe
parcursul secolului trecut, de către autori precum
este și Tudor Arghezi. Un alt posibil motiv ce stă la
baza perenității fabulei se leagă de specificul
etnopsihologic al poporului român, despre care
Tudor Vianu declară că are o înclinație naturală
înspre „ironie și umor, prin care se corectează
diformitățile și sunt răzbunate avaniile realității.”15.
Una dintre ideile lui Bodmer și Breitinger care
pare să se regăsească și la Tudor Arghezi este aceea
că fabula, precum și poezia despre ființe
necuvântătoare, îi demonstrează omului că nu are
nicio justificare spre a se considera pe sine superior
față de alte creaturi16. Animalele prezente în poeziile
lui Arghezi se comportă asemenea oamenilor,
însumând în ființa lor atât trăsături pozitive de
caracter, cât și trăsături negative. Câinele, o figură
emblematică, ipostază ce se reia în numeroase
texte, poate fi atât bun, cât și rău, atât ascultător,
cât și răzvrătit.
Aceste texte despre animale au specificul unei
fabule esopice, conform delimitării realizate de
Breitinger; cu alte cuvinte, ele surprind și imortalizează
viața cotidiană17. Concomitent, ele păstrează o valoare
„satirică-militantă”18, stabilindu-și ca obiectiv principal
scoaterea în evidență a unor trăsături umane cu scopul
de a le corecta. Această valență a fabulei o
poziționează pe aceeași treaptă cu una dintre cele trei
specii ale genului dramatic, și anume comedia. Poate și
din pricina eterogenității caracteristicilor sale, fabula se
situează într-o zonă de graniță, fiind încadrată uneori în
epic, iar alteori în liric sau dramatic.
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Asemenea fabulei, și aceste poezii au o serie
de trăsături comune, atât cu basmul, cât și cu
epopeea.
Coordonata
spațio-temporală
vag
conturată sau chiar nespecificată le aseamănă cu
basmul, iar absența desăvârșită a oricărei surprize, a
unei intrigi neprevăzute, le aduce în aceeași sferă cu
epopei precum Odiseea, unde „prezicerile și
predestinarea” au scopul de a anticipa întreaga
desfășurare a acțiunii. „Predestinarea” din fabulă se
leagă de „legile morale nescrise”, care au darul de a
risipi orice urmă de dubiu cu privire la finalul
acesteia19.
Deși Tudor Arghezi a scris și fabule propriuzise, totuși, toate celelalte poezii ale sale care
operează cu ființe necuvântătoare păstrează
„aroma” acestei specii. Esența universului ogrăzii,
atât de iubit de Arghezi, a lumii „boabei și fărâmei”20,
cum se referă Crohmălniceanu la subiectul în cauză,
poate fi rezumată în aceste cuvinte ale scriitorului:
„Toată poezia unui nucleu de viață trăită în
solidaritate și întoarsă din vijelia civilizației
bulevardiere către un tipar primitiv, descoperite între
copii, câini, albine și curci.”. La Arghezi, acest
microcosmos e învăluit într-o „aură de miracol”, iar
„duioșia are amprenta revelației în fața forțelor
creațiunii.”21.
Unui prieten mic22, o poezie scurtă și scrisă în
registru ludic, făcând încă o dată uz de imaginea
câinelui, pune în evidență un foarte des întâlnit
defect uman, și anume graba: „E frumos, dar ce
folos/ Dacă-i așa de grăbit?”. Aspectul ludic al
textului, care pare a transforma ființele în jucării,
este vizibil în versuri precum: „Cuțul negru peste tot/
Trece vama gânditor,/ Cu urechile pe bot./ Cuțul este
Pe adresa dumisale,/ Să poftească la Paris?”.
Cinci pisici23 este unul dintre acele texte care
pun problema discrepanței dintre esență și aparență.
Pisoii cei falnici și mult lăudați se dovedesc a fi nimic
altceva decât niște fricoși și lași, căci din „tigri” ce par
a fi, semeți și parcă scoși dintr-o carte cu basme, un
biet câine este suficient pentru a-i pune pe fugă:
„Sunt tigrii mei, de veche obârșie,/ Și mă mândresc
cu neamul lor cel mare./ […]/ Dar de ajuns să latre un
cățel,/ Că fug în pomi și uită și de mine,/ Tigri de
junglă neagră, stați nițel,/ Că mi-ați făcut mândria de
rușine.”.
Poezia Mîța24, pe de altă parte, nu vine la
cititor cu o morală sau cu un mesaj, ci dorește doar
să înfățișeze, să ilustreze. Prin procedeul
„antropomorfizării”, după cum este de părere Florica
Bodiștean, pisica devine „o vajnică gospodină”25,
fiind, astfel, o reprezentantă a spiritului domestic,
casnic, a banalului și insignifiantului promovat de
Tudor Arghezi în operele sale de acest fel: „Creștetul,
bălțat pieziș,/ Pare strâns ca-ntr-un bariș/ Înnodat cu
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două funte:/ La urechile din frunte.”.
În Nepăsare26 se face din nou vizibil aspectul
ludic al poeziei, cel care transformă animalele în
jucării, criticându-se, concomitent, indiferența față
de progres, prin intermediul
și carne crudă,/ Nici nu vor de scris s-audă./
Vrăbioii mei sînt proști:/ Cum de-i vezi îi și cunoști.”.
Despre ludic, Ștefan Augustin Doinaș susține
că acesta ar fi „vectorul principal al poeticii
argheziene”. Potrivit criticului, „viziunile poetice
argheziene sunt tot atâtea convertiri ale suferinței,
seriosului și dramelor existenței în jocuri ale candorii
și nevinovăției, sunt tot atâtea redimensionări ale
universului – fie ale colosalului spre miniatural, fie ale
infinitezimalului spre grandios, consemnate cu o
poftă copilărească a jocului.”27.
Tot în acest registru, cel al lui „poeta
ludens”28, se înscrie și textul Crezi basmul...29, în care
Arghezi răstoarnă propria viziune asupra lumii,
transformând seriosul în neserios, viața în joc,
insignifiantul în sublim: „Povestea mare mi-am făcuto mică./ Am deșertat Tăria cu-o ulcică./ […]/ Și le-am
întors poveștile-ndărăt.../ Și numai ca să-ți mai arăt/
Că din scântei sleite și surcele/ Poți întocmi din nou
un cer cu stele.”. Ideea promovată de poet aici pare a
fi una similară cu cea care stă la baza esteticii
urâtului, și anume aceea că până și aspectele
neglijate sau chiar respingătoare ale realității pot
deveni obiecte ale artei, cum se observă și în
Testament30: „Din bube, mucegaiuri și noroi/ Iscatam frumuseți și prețuri noi.”. Pe de altă parte,
vorbind despre „povestea mare” convertită într-o
„poveste mică”, Tudor Arghezi poate face aluzie
tocmai la aceste poezii despre animale, care, deși nu
mai tratează ceea ce am putea numi un
„macrocosmos”, ele pot surprinde și reda teme de o
importanță majoră pentru umanitate, fiind precum
niște „scântei sleite și surcele”, care au însă
potențialul de a se transfigura într-un „cer cu stele”,
adică de a transgresa mundanul și de a atinge
eternul. Prin intermediul primelor două versuri ale
textului, Tudor Arghezi vrea să sublinieze acest
caracter atemporal al genului, precum și
infailibilitatea mesajului său: „Crezi basmul c-a sfârșit
și s-a pierdut,/ Și el de-abia-i la început...”.
Inimă de câine31 și Stă singuratec32 sunt alte
două
poezii
ce
vorbesc
despre
ființele
necuvântătoare și pot fi discutate în paralel. Spre
deosebire de textele analizate precedent, care
accentuau latura negativă a animalelor (care poate fi
înțeleasă, de altfel, și drept partea întunecată a
omului însuși), acestea pun în lumină latura bună,
virtuoasă a câinilor prezenți în cele două poezii. În
Inimă de câine este adusă în prim-plan generozitatea,
căci „Dulău, paznic bun și câine rău”, își împarte
mâncarea cu alte ființe necuvântătoare, vrăbiile, ca
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„să prânzească împreună” cu toții: „Și gingaș cum nu
se poate,/ Le-a lăsat-o jumătate.”. Stă singuratec se
focalizează pe loialitatea acestui animal, câinele,
care, stând de pază o viață întreagă, a îmbătrânit de
unul singur: „Stă singuratec câinele. De pază/ Nu știe
cui […]:/ Drumului, cerului, omului?”. Această poezie
aduce ceva în plus prin comparație cu celelalte puse
în discuție: conexiunea și comuniunea cu
transcendentul, reminiscență a poetului însetat de
absolut și aflat într-o perpetuă căutare a divinității:
„Dar ochii lui, într-un maidan, Părinte,/ Dau mărturia
lucrurilor sfinte.”.
Rămânând în același registru, putem să ne
referim și la un alt text care păstrează această
legătură a pământescului cu celestul, a lumii de aici,
văzută, cu lumea de dincolo, nevăzută. Cirip33 este
una dintre cele mai complexe și mai profunde poezii
cu animale ale lui Arghezi, care, deși de o dimensiune
relativ redusă, este capabilă a condensa în cele cinci
strofe ale sale un mesaj pe măsură de puternic.
Această poezie vorbește despre păsări, însă o face
într-un mod cu totul inedit, comparându-le pe
acestea cu niște „heruvimi”. De altfel, textul abundă
de termeni de factură religioasă, creștin-ortodoxă
chiar, precum sunt „Sfântul Munte”, „Ierusalim”,
„serafim”, „Paști”, „Florii”, „praznice sfinte”,
„clopote”, „liturghie” sau „sfeșnicele”. Cirip este
textul despre care se poate cel mai mult afirma că se
aseamănă cu o „scară către cer”, întrucât stabilește,
asemenea scării lui Iacov din Vechiul Testament, o
legătură între pământ și cer, comparând natura,
lumea păsărilor și a necuvântătoarelor, cu o reflecție
în tangibil a intangibilului, a perenului în efemer, cu
un imn înălțat lui Dumnezeu de către întreaga
făptură: „Văzduhul sună de viori/ Subt streașinileadânci și frânte,/ Ele-a cântare au purces din zori,/
Căci oamenii-au uitat să cânte.”. Aceste versuri
conțin, într-un mod subtil, o critică directă adresată
omenirii: păsările au început a cânta întru slava lui
Dumnezeu, deoarece „oamenii-au uitat să cânte.”.
Acest text pare a fi o explozie a sacrului în profan, în
contextul unei lumi profund desacralizate, care și-a
pierdut sensul, direcția și esența, așa cum afirmă și
Mircea Eliade în opera sa intitulată Sacrul și profanul:
„Am putea spune, pe scurt, că pentru oamenii
moderni lipsiți de religiozitate, Cosmosul a devenit
opac, inert și mut: nu mai transmite nici un mesaj și
nu mai cuprinde nici un cifru.”34.
Astfel, după cum se spune și în Psalmi,
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor
Lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt, și
noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici
cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă. În tot
pământul a ieșit vestirea lor, și la marginile lumii
cuvintele lor.”35 (Psalm 18, 1 – 4).
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Tot așa precum scara din Vechiul Testament
lega cerul de pământ, tot astfel și poeziile pentru
copii ale lui Arghezi, în special cele despre animale,
dar nu numai, dincolo de simplitatea lor formală,
ajută copilul, dar și omul matur, să realizeze o
conexiune cu ceea ce este mai presus de el,
înălțându-i mintea și inima spre cer, spre absolut.
Deși aceste texte se adresează tuturor, de la mic
până la mare, totuși, Arghezi pare a sugera că e
nevoie de o altfel de percepție și spiritualitate pentru
a le putea recepta la adevărata lor valoare, și anume,
de inocența infantilă: „Fă-te, suflete, copil/ Și
strecoară-te tiptil/ Prin porumb cu moț și ciucuri,/ Ca
să poți să te mai bucuri.”36 (Creion). Iată, așadar, cum
reușește Tudor Arghezi, chiar și în cele mai
nesofisticate lucrări ale sale, să nu se despartă de
sublim, de transcendent: „Și a visat că era o scară,
sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul; iar
îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea.”37
(Facerea 28, 12).
Așadar, luând în considerare toate
argumentele aduse mai sus, se poate susține că
literatura pentru copii este cu mult mai mult decât
pare și, așa cum spune și Florica Bodiștean,
„adevărata literatură pentru copii e cea la care te
întorci spre a o reciti.”38.
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CONȘTIINȚĂ DE CRONICAR
Ștefan Schmoll

Faptul că operele argheziene sunt supuse și în
contemporaneitate atenției unui public larg, avizat
sau neavizat dovedește că sucombarea nu poate
șterge cu buretele munca de o viață a unui artist al
cuvântului.
În ciuda percepției de sine ca un etern
debutant și chiar dacă apuca mereu condeiul cu
sfială, Tudor Arghezi a lăsat urmașilor opera sa în
mai bine de 50 de volume. În genere el este
cunoscut ca un autor liric, cu toate că abordează o
paletă mult mai largă de genuri și specii literare.
Această trudă a fost răsplătită de posteritate prin
apreciere sau dispreț. Critica literară abundă în
cercetarea poeziilor sau prozelor argheziene. S-au
redactat sute de volume de exegeze care prezintă
aplecat asupra operelor literare ale lui Tudor
Arghezi a simțit responsabilitatea aplicărilor unor
diferite filtre hermeneutice pentru a-l prezenta pe
poet sub variate aspecte.
Este irefutabil că poetica argheziană poate fi
interpretată prin mai multe filtre hermeneutice.
Tematica operei poetului sus-numit permite
lectorului călătoria în diferite tărâmuri, de la
cosmogonii la apocalipse.
George Călinescu1 observă în Istoria literaturii
române de la origini și până în prezent faptul că
lirica lui Tudor Arghezi este caracterizată de o
profunzime interioară. Poetul dă dovada unei
sensibilități sporite, dar oare în celelalte scrieri care
nu țin de domeniul beletristic, el era la fel? Este
poetul Arghezi identic cu pamfletarul Arghezi?

dedicat o mare parte din viață creației în sfera
publicistică. Este necesar ca în prezent, cel cunoscut
ca meșteșugarul „cuvintelor potrivite” să fie lăudat
sau amendat pentru partea mai puțin ficțională, dar
poate la fel de trudită ca în cea poetică. Pentru
cercetătorul debutant în această zonă a creației
argheziene care este mai puțin bătătorită, o pârghie
exegetică de mare folos este prefața cărții Tablete
de cronicar, semnată de Dumitru Micu2. Acesta
consideră că publicistica lui Tudor Arghezi păstrează
geniul consacrat în lirica sa și în activitatea sa de
cronicar pe care a practicat-o timp de 60 de ani.
Înainte de a prezenta ideile care guvernează
cronicile lui Arghezi, este necesară încercarea de a
plasa operele sus-numite într-o specie literară. Este
într-adevăr greu de realizat acest fapt, dar aplicând
literacum

regula majorității, Tabletele de Cronicar sunt
pamflete. Ce este în speță pamfletul? Potrivit
Dicționarului explicativ al limbii române, putem
extrage următoarea definiție: „PAMFLÉT, pamflete,
s.n. Specie literară (în versuri sau în proză) cu
caracter satiric, în care scriitorul înfierează anumite
tare morale, concepții politice, aspecte negative ale
realității sociale, trăsături de caracter ale unei
persoane etc. – Din fr. pamphlet.”3.
Pentru a prezenta per ansamblu figura de
pamfletar a lui Arghezi se va apela la caracterizarea
sintetică realizată de Nicolae Balotă: „Inteligent,
frumos, bine întocmit, pamfletul în spirit arghezian
este o lucrare de artă. A înjura este o artă literară
tot atât de spinoasă ca și lauda, în acatiste în sonete
sau la notițe”4.
Vorbind de pamflet, vom observa o altă față,
una de cronicar, care este opusă imaginii cunoscute
de cititorul familiarizat în liceu cu scriitorul liric
Tudor Arghezi.
Cartea Tablete de cronicar apărută în 1960
este eterogenă sub aspect tematic. În primul rând,
Arghezi se apleacă asupra literaturii, analizând
tranșant anumite stiluri literare sau volumele unor
poeți renumiți sau mai puțin renumiți în acea
perioadă. Ceea ce îl preocupă preponderent pe
cronicar în secțiunea numită „Literatură” este
conturarea unor perspective de ansamblu în ceea ce
privește definiția poeziei, modul în care omul de
rând poate recepta literatura interbelică. El face,
într-adevăr, cu conștiința unui critic literar dur,
operații chirurgicale, ba chiar desființează printr-un
filtru hermeneutic personal anumite somități
literare, consacrate până în prezent. Acest aspect va
fi analizat mai în detaliu în următoarea parte a
lucrării.
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al III-lea ca un ziarist tenace, erudit, fără frica de a
supăra pe cineva.
Nici pictura nu este o categorie ocolită de
gazetar. Tudor Arghezi îi dedică două pagini
cutremurătoare marelui pictor Ștefan Luchian, aflat
în suferință. Din cronică cititorul desprinde portretul
fizic și psihic al pictorului. După ce o viață mâna lui
Ștefan Luchian s-a contopit cu pânza, Arghezi îl
prezintă într-o stare precară de sănătate dar aflat
într-un moment de liniște interioară. El nu mai poate
picta, dar mintea sa caută să pătrundă în adâncimile
existenței. În acest articol observăm un Tudor
Arghezi care se închină în fața genialității, dar în
același timp cronicarul este revoltat și nu își uită
condiția de pamfletar: „Își mai aduce aminte cineva
aminte de Luchian? El face în artă cât un Ardeal. E
slovă românească, un geniu românesc. O muncă, un
idealism.”5. În doar două pagini se conturează
imaginea artistului de geniu și modul în care munca
sa istovitoare în tărâmul artei este tratată cu
indiferență.
Un alt domeniu vizat de Arghezi în cartea
supusă analizei este muzica. Cronicarul realizează
analogii între diferite arte, dar accentul este pus de
Arghezi asupra caracterelor umane. Dacă scriitorii nu
se prea agreează între ei, cronicarul dă un exemplu
concret demn de urmat. În articolul intitulat Enescu
și Menuhin se prezintă întâlnirea dintre George
Enescu și Yehudi Menuhin, soldată cu o prietenie
intensă. Muzica, după cum precizează cronicarul,
îmblânzește sufletele oamenilor. Dar muzicianul este
paradigmă diferită. Ca un om învăluit cu nimb îl
descrie Tudor Arghezi pe Enescu.
Revenind la capitolul dedicat literaturii,
Arghezi analizează romane, încearcă definiții ale
literaturii, prezintă cronici ale unor apariții editoriale
semnate de nume mari din literatura română din
perioada interbelică. Dacă în cronicile anterior
prezentate s-a remarcat un cronicar sensibil, care
apreciază geniul creator a lui Ștefan Luchian și este
impresionat de comportamentul lui George Enescu,
se va observa de această dată o altă abordare, total
diferită.
Cronicarul devine mai tranșant, un critic fără
rețineri în exprimare, care nu iartă nimic. El
amendează de fiecare dată când are ocazia.
În cele ce urmează, vom expune unei analize
articolul dedicat poetului Ion Minulescu. Înainte de a
trece în revistă modul în care cronicarul îl prezintă
publicului, vom aminti și alte referințe critice privind
poezia minulesciană. În Istoria literaturii române de
la origini până în prezent, George Călinescu6 vede în
Minulescu un poet luminos, care preia crâmpeie de
hieratism de la Macedonski. Criticul literar nu-l
plasează pe Minulescu pe un piedestal, dar
literacum

descoperă în el imaginație și simț artistic. În schimb,
Eugen Lovinescu se situează într-un unghi diferit
când vine vorba de poezia lui Minulescu. Pentru
acesta, creația poetului sus-numit se situează la
temelia simbolismului, fiind un poet care nu poate fi
imitat. Prin acest filtru, Lovinescu afirmă
următoarele:
Pornită de la suprafața sufletului, ea s-a înălțat în
acorduri largi și zgomotoase, cu violențe de imagini
și de cuvinte, cu atitudini și îndrăzneli, încărcată de
toate semnele exterioare ale simbolismului și ale
modernismului formal, cu mistere ușor de ghicit,
colorată, lăudăroasă, voluntar perversă și, mai
presus de toate, retorică; i-a fost dat simbolismului
român să se identifice de la început cu această
poezie ostentativă, de o cuceritoare muzicalitate
externă7.

Comparativ cu aceste două receptări critice
din partea a două somități în domeniu, Lovinescu și
Călinescu, contemporani cu Arghezi, ne vom referi la
receptarea poeziei lui Ion Minulescu de către Tudor
Arghezi.
Arghezi îl respinge pe poetul încadrat în
simbolism, încă din începutul cronicii ni se comunică
următoarele: „Ni s-a întâmplat ca pe vremuri să ne
îndoim de darurile sale poetice și îndoiala noastră a
dat naștere la tot atâtea tânguiri dintr-o parte câte și
regrete din cealaltă”8. Prin aceste rânduri se observă
o atitudine ostilă a lui Arghezi față de lirismul
minulescian. Volumul care este supus analizei de
către Arghezi este De vorbă cu mine însumi, iar titlul
este ironizat de cronicar: „probabil că autorul nu are
nevoie neapărat de 5 sau 6 prieteni ca să poată vorbi
și că stă singur de vorbă destul de bucuros”9. În ceea
ce privește încadrarea lui Minulescu într-un curent
literar, în mod ironic, cronicarul îl numește un
simbolist cu muză absentă. Direcția simbolistă în
perioada interbelică a fost așezată pe un piedestal
de mulți critici literari. Arghezi pamfletarul privește
acest curent literar într-un mod ironic: „nu am
priceput cum poate un poet să fie simbolist”10.
În ceea ce privește încadrarea lui Minulescu
într-un curent literar, în mod ironic, cronicarul îl
numește un simbolist cu muză absentă. Direcția
simbolistă în perioada interbelică a fost așezată pe
un piedestal de mulți critici literari. Arghezi
pamfletarul privește acest curent literar într-un mod
ironic: „nu am priceput cum poate un poet să fie
simbolist”11.
În concluzie, observăm că Tudor Arghezi
cronicarul nu a iertat nimic și a lovit de fiecare dată
când a avut ocazia. Pamfletarul care a fost privat de
libertate pentru articolele sale dure la adresa clasei
politice rămâne un exemplu viu de fervoare dedicată
libertății de expresie.
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George Călinescu, Istoria literaturii române de la
origini până în prezent. Compendiu, București, Editura
Litera, 2003.
2
Dumintru Micu, Prefață la Tudor Arghezi, Tablete de
cronicar, București, Editura de Stat pentru literatură și
artă, 1960, p. 5-14.
3
https://dexonline.ro/definitie/pamflet, accesat ultima
dată la 14.12.2018.
4
Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, București,
Editura Eminescu, 1979, p. 424.
5
Tudor Arghezi, Tablete de cronicar, București, Editura
de stat pentru literatură și artă, 1960, p. 286.
6
George Călinescu, op. cit.
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Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române moderne,
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Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
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ÎN LUMEA NUMĂRULUI PĂTRAT
Teodora Andreaș

Arghezi se face remarcat într-un moment în
care poetica modernă neagă conformismul și
clasicismul reprezentate atât de emblematic de
epigonii lui Eminescu. „Căci tot modernismul
românesc este, în multiplele sale aspecte, un
antieminescianism.” În acest sens, Alexandru
George consideră lirica argheziană cea mai
remarcabilă opoziție a liricii eminesciene1.
Ca poet al opozițiilor, Arghezi nu tinde spre
echilibru și liniște, precum lirismul romantic, ci
exprimă un chin interior fără posibilitatea
rezolvării2. Spre deosebire de autorul Luceafărului,
a cărui operă tinde spre idealuri celeste, opera
argheziană surprinde dezordinea în forma ei cea
mai terestră în lipsa unui principiu divin
armonizator3. Ruptura de Biserică și căutarea
continuă a unei cunoașteri a divinului într-o zonă a
palpabilului și nu doar în cea a idealității îl plasează
pe Arghezi într-o lume a întrebărilor și a neliniștii
constante4. Autorul Marelui Alpha atrage atenția
asupra operei argheziene, care nu poate fi
interpretată doar sistematic și cronologic, ci și prin
intermediul experienței interioare a poetului. Spre
deosebire de alți mari poeți, Arghezi încearcă
descifrarea misterelor prin logică, punând în centrul
operei sale lirice suspiciunea posibilității
cunoașterii5.
Perioada creației argheziene la care lucrarea
de față va face referire este cea interbelică, prin
poeziile Ora rece, Ora tîrzie și Timpuri6. Poeziile,
apărute în volumul Cărticică de seară în 1935,
prezintă, într-o formă sau alta, moartea ca adevăr
absolut7. Tematica singurătății omului în univers și
neputința lui în fața morții se conturează la Arghezi
printr-o căutare a divinității și o neputință a
comunicării cu aceasta8.
Ora rece surprinde „teama de moarte,
caracteristică primitivilor, care cred că ar putea-o
înșela, prin anumite practici”9. Așadar, este
prezentă aici o frică de moarte, irațională, primară.
Nicolae Balotă identifică în primul vers al poeziei,
„Treci peste tine, ca peste un drum închis”, o
ruptură de sine necesară pentru definirea sinelui.
De aici, poetul temporar exterior sieși se angajează
într-un dialog cu propria esență10. Prin urmare,
conștiința exteriorizată transmite o serie de
prescripții ritualice sufletului pentru a se salva în
fața morții. „Treci prin pirul negru și bălăria groasă”
îndeamnă la o depășire a greutăților vieții
literacum

acumulate de-a lungul timpului și o revenire la
prezentul rațional, palpabil. „Cîinele” simbolizează
loialitatea sinelui față de propriul suflet, dar este și
un paznic ce apără ființa de moarte11. Cea de-a
doua strofă continuă înșiruirea de acțiuni
protectoare și cuprinde un îndemn încurajator,
„Drept înainte, inima trează!”, și surprinde nevoia
omului de a se ascunde în fața pericolului și a
necunoscutului, un instinct primar de conservare a
propriei vieți, „Pitește-te. Cineva o să bată/ La ușa,
pe dinlăuntru încuiată”.
În ultima strofă, timpul produce o suferință
materială a sufletului, legat și modelat de amintiri.
O astfel de idee este surprinsă în versul „Să nu
răspunzi că ești bolnav de vreme”, în care omul este
sfătuit să se elibereze de toate amintirile ce
cauzează suferință pentru a se feri de chemarea
morții12. În această viziune, moartea poate fi
comparată cu sirenele ce îl atrag pe Ulise spre pieire
prin intermediul cântecului lor, în poemele
homerice.
Însăși „ora” primește proprietăți fizice, „Ora e
umedă și rece”, ce aseamănă timpul cu apa, ca
simbol dătător de viață, dar și generator de moarte.
„Ea reprezintă infinitatea posibilităților, simbolul
fertilității, înțelepciunii, harului și virtuții”13, calități
dobândite de om în călătoria sa prin timp.
Poezia întruchipează frica de moarte drept o
teamă de personaje malefice, precum cele din
basmele populare, care pot fi combătute prin
anumite practici ritualice, în acest caz un descântec.
Prin aceste practici magice ființa umană se
eliberează de teamă apelând la un arsenal de
prescripții protectoare14. În acest sens, mitologia
românească amintește de un personaj numit chiar
Moartea, o personificare a fenomenului ce poate fi
evitat prin anumite metode15.
Tematica, deși de factură romantică, se opune
curentului al cărui reprezentant este Eminescu, prin
felul în care moartea este închipuită ca un fenomen
malefic. Spre deosebire de literatura romantică, în
care se sugerează o puternică legătură cu absolutul
și transcendentul dobândită prin moarte, moartea
la Arghezi reprezintă o insuficiență, o neputință și o
neîmpăcare cu timpul. Spre deosebire de Eminescu
care tinde spre armonie, în ciuda elementelor
contradictorii și disonanțelor, Arghezi „se complace
în atitudinile cele mai contrazicătoare și trăiește
într-o permanentă agitație interioară, în care gîndul
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suprem al împăcării nu ajunge nicicînd să se
realizeze.”16. Astfel, moartea la Arghezi devine un
eșec al ființei umane, un neajuns, o piedică, pe când
la Eminescu, moartea reprezintă desăvârșirea
ființei, unirea cu transcendentul.
Degradarea lumii odată cu trecerea timpului
accentuează starea de neputință a poetului modern
și imposibilitatea desăvârșirii prin creație.
Ora tîrzie, o poezie cu titlul asemănător cu al
celei precedente, tratează atât ideea de
irecuperabilitate a vieții pierdute, cât și obsesia unei
căutări a absolutului ce nu poate fi atins.
Primul vers al poeziei îndeamnă omul să
renunțe la misiunea căutării absolutului și la
zbaterile conștiinței, în favoarea răbdării și a
asigurării că acesta se va dezvălui la momentul
oportun17. Se insinuează o neliniște provocată de
năruirea speranței unei cunoașteri a absolutului.
Căutarea, prezentată ca o călătorie în timp, nu își
atinge scopul ultim, lovindu-se de un obstacol
impenetrabil, cel al infinitului inaccesibil în viața
trecătoare a omului: „Vecia e mare, deasă”.
Mișcarea circulară din timpul călătoriei, marcată de
cuvântul „ocol”, sporește dificultatea căutării18.
Steaua Polară, ca simbol al absolutului atât de
căutat, se află chiar în casa călătorului, dar este de
negăsit în momentul întoarcerii: „Te-a așteptat aici
pînă-aseară”. Toată această călătorie dobândește o
traiectorie circulară în care punctul de plecare
devine și destinație.
Primele două versuri ale celei de-a treia strofe
surprind timpul ca un privilegiu acordat omului
pentru o perioadă limitată, fără posibilitatea
recuperării. „Ați intrat/ În lumea numărului pătrat”
marchează sfârșitul călătoriei întreprinse de călăreț
pentru dobândirea cunoașterii și trecerea acestuia
în neființă. Călătoria prin timp este mereu
îngreunată de neputințele omului și de limitele sale
fizice, „Vă e foame, vă e sete,/ N-aveți potcoave,
nici ghete”, limite ce fac imposibilă cunoașterea
absolută, „Dar pîinea s-a mîncat, apa s-a băut...”.
Motivul timpului limitat și al luptei cu acesta
devine și mai pregnant prin versul „Ați întîrziat un
minut”. La sfârșitul călătoriei, călărețul descoperă
doar pustiul și moartea care nu mai pot fi evitate,
„Cuptoarele s-au stins. Vetrele/ Au înghețat ca
pietrele...”19.
Prin enumerarea din ultima strofă, poetul
constată finalitatea tuturor elementelor, ființelor,
obiectelor și egalitatea acestora în fața degradării și
a sfârșitului, marcând încă o dată natura nemiloasă
a timpului. Căutarea cunoașterii absolute devine o
„pribegie metafizică”, după cum o numește Iosif
Cheie-Pantea, ce sfârșește prin conștientizarea
zădărniciei acestui tip de căutare. Călărețul,
căutător al absolutului, reprezentat în această
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poezie de Steaua Polară, nu reușește să atingă
însuși scopul călătoriei20.
„Noaptea e văzută ca un mediu impenetrabil,
compact și indistinct, asimilat cu misterul”21, de
aceea este adesea un simbol pentru moarte. În
această poezie, noaptea este surprinsă prin cuvinte
precum „seară” și „tîrzie”, fiind prefigurată încă din
titlu. La Arghezi „noaptea nu mai este elementul
ostil cunoașterii; ea e însuși necunoscutul”, în timp
ce la romantici, noaptea este un prilej de evadare
din realitate22.
Revenind la poemele homerice, eroul călător
din poezia lui Arghezi este asemănător aceluiași
Ulise ca și în Ora rece, surprins de această dată în
ipostaza de călător ce caută drumul spre casă.
Ultima poezie abordată, Timpuri, surprinde
atât zădărnicia în fața trecerii timpului, cât și
inutilitatea luptei cu acesta23.
Confruntarea cu un sine pierdut în trecut, cu
amintirile devenite vise și cu o realitate marcată de
imaginea unui timp apus devine pregnantă prin
sintagme precum „trecutul în palmă”, „crîmpeie”,
„umbră”. Trecutul se dizolvă fără urmă în versurile
„Uite-ți trecutul în palmă [...]/ Seamănă măcar a
trecut/ Crâmpeiele acestea/ Ce par să urzească
povestea,/ Icoanele șterse, în care umblă/ O umbră
de umbră?”24. Această poezie îl surprinde pe Ulise
în momentul coborârii în Hades într-o întrevedere
cu umbrele trecutului.
„Nisip, cenușe și lut”, materiale întâlnite
adesea în miturile creației omului în asociere cu apa,
reprezintă „schema fundamentală a materialității”25,
deci a perpetuării vieții. În primele versuri ale
strofei, totuși, elementul acvatic este surprins într-un
proces de dispariție, „Ape fără oglindire,/ Sfoara
pîraielor subțire/ Care-ntr-o dîră se zbate/ Pe
păturile otrăvite ale ălbiei uscate?”, fapt ce anulează
principiul fecundator și posibilitatea creației.
Violența apei, din ultima strofă, surprinde
transformarea acesteia din element fecundator în
tărâm al morții, „Un talaz se frămîntă,/ Zguduie
marea frîntă,/ Rupe unda și viscolul de alge/ Și nu se
sparge!/ Se îndulcește, alunecă, se strecoară,
adoarme./ Fără năvală, fără să se sfarme.”. Luând în
considerare argumentul adus anterior referitor la
analogia dintre apă și timp, răzvrătirea valurilor
devine o luptă cu efemeritatea, pe care omul nu o
poate câștiga.
Șerban Cioculescu vede „hultanul” ca o
conștiință ce își pedepsește neîncetat propriul
suflet26. Această conștiință lucrează precum vulturul
din mitul lui Prometeu. La fel ca titanul ce se spune
că a creat oamenii din lut și apoi le-a dăruit focul,
poetul devine un creator, un zeu al lumii create din
versuri, pedepsit de conștiința efemerității vieții sale
și a universului limitat pe care îl poate crea. Cu toate
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acestea, Arghezi nu recunoaște o divinizare a
omului de geniu precum romanticii, ci un creator
uman, limitat de condiția sa trecătoare. Creatorul
lui Arghezi are o traiectorie haotică, luând-o mereu
de la capăt: contrazice afirmațiile inițiale și
răstoarnă capodopera la care a trudit datorită
imposibilității desăvârșirii absolute27. Această
permanentă condiție a creatorului aflat în lupta cu
timpul trădează agonia neputinței.
În concluzie, Arghezi se dovedește a fi un
reprezentant al curentului modernist prin opoziția
vădită a operelor sale față de viziunile romantice.
Universul liricii argheziene nu este armonios, ci un
război cu propriile neputințe și cu imposibilitatea
cunoașterii absolute. Această neliniște a eului liric
revalorizează teme și simboluri perene, unele
prezente încă din poemele homerice. Se remarcă
astfel recurența simbolismului apei în toate cele
trei poezii analizate. Tematica morții este
prezentată prin frica arhaică de personaje malefice
(Ora rece), călătoria derizorie (Ora târzie) și
confruntarea cu trecutul (Timpuri), făcând din
Arghezi un poet al condiției umane fără speranța
unei simbioze cu divinul și a eliberării sufletului de
chinuri prin moarte.

Note:
1

Alexandru George, Marele Alpha, București, Editura
Cartea Românească, 1970, p. 8.
2
Idem, ibidem, p. 9.
3
Idem, ibidem, p. 11.
4
Idem, ibidem, p. 81.
5
Idem, ibidem, p. 87.
6
Eugen Gagea, Etape istorice în creația lui Tudor Arghezi,
în „Studii de știință și cultură”, anul V, nr. 2 (17), Arad,
„Vasile Goldiș” University Press, 2009, p. 42.
7
Idem, ibidem, p. 43.
8
Ariadna Totoescu, Valentina Albu, Tudor Arghezi –
poezia filosofică, în „Studii de știință și cultură”, anul V,
nr. 2 (17), Arad, „Vasile Goldiș” University Press, 2009, p.
92.
9
Șerban Cioculescu, Tudor Arghezi, ediția a II-a, revizuită
și adăugită, București, Editura Minerva, 1971, p. 151.
10
Nicolae Balotă, Opera lui Tudor Arghezi, București,
Editura EuroPress Group, 2012, p. 34.
11
Ion Taloș, Gândirea magico-religioasă la români.
Dicționar, București, Editura Enciclopedică, 2001, p. 31.
12
Șerban Cioculescu, op. cit., p. 60.
13
***, Dicționar de motive și simboluri literare, e-Book
disponibil
online
la
https://www.scribd.com/
doc/25222159/Dictionar-de-Motive-Si-SimboluriLiterare, p. 10, accesat ultima dată la 10.12.2018.
14
Șerban Cioculescu, op. cit., p.152.
15
Tudor Pamfile, Mitologia poporului român, ediție
îngrijită și postfață de I. Oprișan, București, Editura
Vestala, 2014, p. 724-736.
16
Alexandru George, op. cit., p. 8.
literacum

17

Șerban Cioculescu, op. cit., p. 150.
Alexandru George, op. cit., p. 97.
19
I. Cheie-Pantea, Palingeneza valorilor, Timișoara,
Editura Facla, 1982, p. 128-129.
20
Idem, ibidem.
21
Idem, ibidem, p. 88-89.
22
Idem, ibidem, p. 90.
23
Nicolae Balotă, op. cit., p. 140.
24
Idem, ibidem.
25
Gaston Bachelard, Apa și visele: Eseu despre imaginația
materiei, traducere de Irina Mavrodin, București, Editura
Univers, 1995, p. 8.
26
Șerban Cioculescu, op. cit., p. 21.
27
Alexandru George, op. cit., p. 9.
18

BIBLIOGRAFIE:
Arghezi, Tudor, Versuri (colecția Mari scriitori
români, volumul I), s.l., Editura Cartea Românească,
1980.
Bachelard, Gaston, Apa și visele: Eseu despre
imaginația materiei, traducere de Irina Mavrodin,
București, Editura Univers, 1995.
Balotă, Nicolae, Opera lui Tudor Arghezi,
București, Editura EuroPress Group, 2012.
Cheie-Pantea, I., Palingeneza valorilor,
Timișoara, Editura Facla, 1982.
Cioculescu, Șerban, Tudor Arghezi, ediția a II-a,
revizuită și adăugită, București, Editura Minerva,
1971.
Gagea, Eugen, Etape istorice în creația lui
Tudor Arghezi, în „Studii de știință și cultură”, anul
V, nr. 2 (17), Arad, „Vasile Goldiș” University Press,
2009.
George, Alexandru, Marele Alpha, București,
Editura Cartea Românească, 1970.
Pamfile, Tudor, Mitologia poporului român,
ediție îngrijită și postfață de I. Oprișan, București,
Editura Vestala, 2014.
Taloș, Ion, Gândirea magico-religioasă la
români. Dicționar, București, Editura Enciclopedică,
2001.
Totoescu, Ariadna, Albu, Valentina, Tudor
Arghezi – poezia filosofică, în „Studii de știință și
cultură”, anul V, nr. 2 (17), Arad, „Vasile Goldiș
University Press, 2009.
Surse online:
***, Dicționar de motive și simboluri literare,
e-Book
disponibil
online
la
https://
www.scribd.com/doc/25222159/Dictionar-deMotive-Si-Simboluri-Literare, accesat ultima dată la
10.12.2018.

86

MORALISMUL ARGHEZIAN ȘI ANTILOVINESCIANISMUL
Emanuela Gavrilovici

Despre Arghezi s-a scris și se va mai scrie
mult. Vastitatea operei sale dublată de complexa sa
personalitate antinomică constituie bogate
„zăcăminte” pentru istoria literaturii și culturii
românești din secolul trecut. Însă, exploatarea
acestora se dovedește adeseori anevoioasă nu
numai din cauza diversității ce împiedică o
cartografiere de ansamblu, ci și a volumului de
muncă solicitat.
Multitudinea unghiurilor din care Arghezi
poate fi privit este surprinsă retoric de Paul Cernat
într-un articol dedicat acestuia:
Câte lucruri ar mai fi de adăugat despre un Arghezi
‹‹secret››, canonic și anticanonic, oficial și
subversiv, clerical și anticlerical, filo- și
antigerman, anti- și filocomunist, tradiționalist și
(ultra)modernist, maestru al literaturii carcerale
precomuniste și al literaturii esopice, artist
incomparabil al copilăriei, paternității, bătrâneții și
universului animalier (există oare vreun cățel mai
celebru ca Zdreanță?), bref – noninseriabil, un
virtuoz capabil să cânte la toate instrumentele și
1
să scape printre toate degetele .

Ipostaza în care este „fotografiat” cel mai des
este aceea de poet înzestrat cu un inedit simț liric,
reținându-se memorabilele versuri: „Din bube,
mucegaiuri și noroi/ Iscat-am frumuseți și prețuri
noi” (Testament). Mai puțin cunoscute sunt, însă,
celelalte două fațete ale operei sale: proza și
publicistica, aceasta din urmă fiind punctul de
interes al lucrării de față. Este un fapt fericit,
remarcă Ion Simuț, că opera argheziană a fost
editată în totalitate, chiar dacă demersul a durat
jumătate de secol2. Dintre cele 46 de volume
apărute între 1962 și 2006, volumele 15-34 și 39-44
cuprind publicistica, organizată tematic (nu
cronologic) și prezentată sub numele de Proze.
Așadar, dacă apreciem cantitativ (și nu numai) cele
26 de volume, înainte de a fi poet, prozator sau
scenarist, Arghezi este, după cum afirmă Eugen
Simion, „un publicist de geniu”3.
Dincolo de ipostaza de excelent pamfletar am
descoperit în publicistica argheziană un inedit
moralist, al cărui obiectiv de instruire a tinerei
generații nu rămâne declasat de acela de a-și
combate adversarii. În fapt, Pravila de morală
practică ce se întinde de-a lungul a trei volume este
o confirmare a perspectivei moralizatoare pe care
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lucrarea de față încearcă să o identifice și să o
analizeze în publicistica argheziană. Prin urmare, se
pare că Arghezi nu aplică unilateral disciplina de tip
țepeșist, ci practică și calea diplomatică, specifică
unui înțelept orator/ moralist ce îndeamnă prin
cuvântările-i persuasive la trezire și schimbare. Atât
în cazul pamfletului, cât și în cel al moralei,
emițătorul rămâne același: omul cult, rațional,
moral, critic al nedreptăților sociale și al inculturii.
Discursul acestuia pare a se schimba însă în funcție
de formula stilistică adoptată: dacă pamfletul
valorifică un lexic vulgar, grotesc, scandalos,
discursul moralizator instituie un lexic normat, lipsit
de vulgarisme sau imprecații, într-un stil obiectiv și
argumentat. Așadar, o față îmblânzită a temutului
stil publicistic arghezian.
Cele trei volume ce poartă numele de Pravilă
de morală practică reunesc într-un corpus inedit
articole pe diverse teme: educație, politică, cultură,
dreptate, corupție, patriotism, progres etc. Lipsa
titlurilor se justifică parțial prin sincretismul ideilor
expuse în fiecare articol, Arghezi divagând mereu de
la tema principală, corelând-o cu atâtea alte teme
existențiale. Însă, renunțarea la titluri și
numerotarea articolelor pot marca la nivel formal și
năzuința întocmirii unei pravile autentice, nu civile,
ci morale. După o simplă lecturare, cititorul înțelege
importanța specificației: morală „practică”, căci nu
de pravile de morală ducea lipsă societatea
românească, ci de o practicare a acesteia.
Pe scurt, morala se definește astfel: bună
purtare, conduită în societate, inedită fiind definiția
din epoca interbelică (consemnată în dicționarul lui
Șăineanu4): „știința ce învață a face binele și a evita
răul”. Este interesant că articolele argheziene evită
stilul filozofic, așa cum ar fi de așteptat în discutarea
unor probleme de morală. Arghezi se mulțumește cu
a interoga conștiința contemporanilor săi și, atunci
când e cazul, a răspunde pe jumătate, în ilustrații și
exemple practice: „E un răspuns, oarecum, pe care-l
dau și timpului, dar și tinerilor care-mi scriu din ce în
ce mai mult și cărora, în loc de povețe, nu le pot
oferi decît similitudini și paralelisme”5.
Conștient de neconcordanța dintre sfaturi și
punerea lor în practică, Arghezi îndeamnă cititorul la
o proprie reflectare și confruntare cu viața:
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de cornul întunericului, o dată, de două ori, de zece
ori: frînge-l sau lasă-te frînt. [...] Mii și mii de pedagogi
și cîte un profet din cînd în cînd ne dau numai sfaturi și
îndrumări, de sute de veacuri. S-a lipit ceva de noi din
6
tot ce-au trăncănit ei în bucurie sau în răstignire?

Concepția despre viață a publicistului susține
„că viața trebuie trăită și sfîrșită cît mai frumos, că
superbia, înfumurarea și puternicia sunt derizorii, că
biruitorii unei secunde sunt cei biruiți, că singurele
lucruri valabile și permanente sunt bunătatea,
cuviința, omenia și smerenia de sine”7. Într-un
articol, Arghezi regreta că „lăsate pe seama moralei
generale și a colaboratorilor ei, iviți din cînd în cînd
în cîte o carte de analiză, de principii și maxime,
repede uitată și rareori citită, din pricina
sentimentului de frică sau de sfială că cititorul poate
să fie identificat și pus în paralelă cu propria lui
caricatură generalizată, lucrurile adevărate apar o
secundă și dispar pe vecie”8. Din fericire, publicistul
identifică și o posibilă soluție, care coincide cu
profesia sa: „Ziarul e un mijloc de aducere-aminte la
intervale scurte; biblioteca nu trezește noțiunile tot
atât de rapid”9.
Majoritatea articolelor argheziene avertizează,
în primul rând, asupra pericolului superficialității de
a trăi: „Ațipit în iluzii și obosit în munci, omul nu se
mai uită în sus, la păsări și stele, și caută, ca o
jumătate de orb, numai aproape de el și până acolo
unde îi ajung mîinile și pipăitul”10. Arghezi ironizează
„datoria” căreia individul i se consacră zi de zi:
Acum tu mă întrebi ce am făcut. Ciudată întrebare
la un sfîrșit de viață. Mi-am făcut datoria. Am
mîncat la opt, la douăsprezece, și la nouă, și aș fi
mîncat de zece ori mai mult, toate porțiile tuturor
celor de o seamă cu mine. Din tăcerea ta o să mă
lași să deduc că mai trebuia să fac și altceva. Stau
și mă gîndesc... Mai erau și alte datorii? Mi se pare
că mai erau. Parcă simțeam eu că trebuie să fie
ceva, dar nu m-am încrezut în gîndurile mele. Ca să
nu mă mai supere, mi-am tras căciula pe ochi și
urechi și peste gură11.

De aici, urmează, inevitabil, discuția despre
fericire („Problemă veche cît lumea, fericirea. Omul
nu vrea nimic altceva decît să fie fericit. [...] Ce-i
fericirea? [...] Ești fericit că te îndopi mai mult, că bei
în loc de un pahar o damigeană?”12), despre adevăr
(„Trebuie omul să fie bun sau să fie drept, sau poate
să fie și drept și bun?”13) sau despre politețe („Nu
poți spune drept: te împiedică politețea și teama că
adevărul te declasează. [...] Mi-ai dat un manuscris
pentru o părere obiectivă. Știu care-i părere
obiectivă: elogiul. N-ai niciun grăunte de talent. Pot
să spui? Nu pot să spui. Politețea mănîncă
datoria”14).
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După Arghezi, problema omului modern este
aceea a imitației și a comparației cu celălalt, cel care
o duce mai bine, cel care are succes, cel ce pare mai
fericit:
Așa suntem prinși de sălbătecie și noi, robii unui
crîmpei de viață normală. Am pornit-o rău, din
deprinderile celorlalți, și am rămas în viciul
moştenit. Mii de complicații pentru o saltea mai
moale și un blid mai fiert, pentru o bucată de
postav, în care te îmbraci, pentru o pălărie, o
cămașe mai scumpă, o cravată, un pantof, o batistă
în buzunarul de la piept. Doamne! cît am rătăcit!
Trebuie, trebuie să ne răsturnăm deprinderile și să
facem o educație nouă15.

Arghezi nu scrie pe față împotriva teoriei
sincronismului (elaborată de Eugen Lovinescu), însă,
critică efectele aplicării acesteia, ceea ce coincide cu
poziționarea în tabăra antilovinescianiștilor. În
„filigran” majoritatea articolelor sale poartă
sentința: cultura română – o pseudocultură:
„Cultura noastră, lipsită de substratul adânc al
popoarelor din Occident, a situat pe creștetele
învățământului un număr considerabil de proști”16.
După cum reiese din următorul pasaj, prostul ocupă
în ierarhia argheziană aceeași poziție „de cinste” cu
omul cultivat, în special cu doctorul în litere și
filosofie17: „La ecteniile «Cu pacea Domnului să ne
rugăm», sfinții părinți care le-au scris [...] ar fi adaos
cel puțin la «Tatăl nostru carele ești în ceruri», o
ultimă rugăciune: «Izbăvește-ne, Doamne, de
Prostul Perfecționat, de Dobitocul Solemn, de
Doctorul în litere și filosofie și de Domnul
Cultural»”18.
Așadar, morala argheziană ascunde în
subsidiar o atitudine antilovinesciană, căci după cum
mărturisește, este de preferat o clasă redusă de
intelectuali, decât o culturalizare forțată și
superficială a tuturor „proștilor”. Distincția între
valoare și pseudovaloare devine insesizabilă și
amenință preluarea supremației de către a doua
categorie:
Nu-ți închipui pînă la o vreme că universul poate fi
atît de bine organizat în vederea semenului idiot.
Tîmpitul gîndește și el, e orator și el, scrie și e, are și
el o viziune «de ansamblu», face și el reguli de viață,
cheamă și răspunde la telefon, pictează, sculptează,
muzicalizează, face știință și legi, administrează,
permite și interzice. Admirabila specie e gata-gata
să dea inteligența peste cap 19.

Într-un alt articol, realitatea este prezentată și
mai tranșant: „indivizii Zero [...] ei pot stăpîni și
cultura și universitățile, învățații și dascălii aflîndu-se
cu plecăciune la un bun plac de odăiași, deveniți șefi,
directori, președinți, și prevăzuți, drept însușire, cu o
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perie de ghete montată pe limbă”20.
Fiindcă lumea pseudoculturii e complicată,
Arghezi găsește necesară următoarea distincție:
A se face deosebirea esențială că idiot nu e totuna
cu antecedentul lui natural, prostul, și că reprezintă
o stare intelectuală, evoluată. Prost poate fi cine
vrea, pe cînd funcțiunea socială de idiot este
rezultatul unei vreri și a unei educații. Idioția e un
doctorat. Niciodată prostul nu poate să devie un
idiot, el rămîne prost la toate gradele progresului,
adică respectabil21.

Cea mai gravă problemă pentru Arghezi nu
este existența acestei categorii, cât inflexibilitatea și
înfumurarea acesteia:
De câte ori nu te lovești de buturuga și de pîsla
prostului cu carte, pe unde nici nu te-ai gîndit! [...] A
băut biblioteci și cursuri de cîte douăzeci și patru de
volume a cinci ocale bucata, și din prostia curată s-a
putut alege o tîmpire grandilocventă. Nu-l poți lucra
pe acest mirific imbecil cu nicio sculă, măcar ca pe
galalit, măcar ca pe mucava22.

Atât de priceput în a realiza portrete, Arghezi
nu ratează ocazia de a schița unul și pentru
intelectualul „modern”:
La omul cultivat, de obicei îndopat cu carte pentru
catalog și diplomă, cantitate fără calitate, scopul
rămâne înnafară de programul școlar, filosofia
plutește în brumă, sensibilitatea pribeagă n-are de
ce se prinde și individul, ajuns la maximum de
perfecțiune morală, pare, comparativ cu gloatele
superficial cultivate, care-l cotropesc, în năvala
instinctului brut, un ratat23.

Pravila de morală practică nu este destinată
proștilor cu carte, ci în special tinerimii, care trebuie
să distingă între valoare și nonvaloare, între cultură
și pseudocultură. Scrisorii „venită de la un tînăr sfiios
și decepționat în idealurile despre dascăli, instituții și
despre cartea care învață lucrurile frumoase, în
răspăr cu viața trăită”, Arghezi răspunde astfel: „Am
fost și eu un mințit la vîrsta lui, și mi-au trebuit
opintirile aprige ale revoltei ca să scap de obsesia
prestigiilor false, fizice și morale. [...] Pune, tinere,
toate prestigiile pe foc, începând cu biblioteca
dumitale, de fost școlar, și dumirește-te singur, că nai încotro”24.
Nu numai educația influențează negativ
devenirea individului, ci și literatura: „Literatura
învață pe oameni să admită «temperamente», cu
sensul de a masca răspunderile față de sine ale
omului deslînat și aventuros, și proclamă nefericirea
pe criteriul sărăciei materiale. Literatura se petrece
în cap: oamenii slabi o adoptă ca o temelie a vieții”25.
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Tot literaturii Arghezi îi atribuie lipsa moralei și
stricarea bunei rânduieli (sentința este regăsită și în
urmă cu un secol, fiind, însă, îndreptată exclusiv
împotriva
literaturii
franceze
considerate
decadentă): „O literatură scrisă la bordel și în
cafenea, a deprins pe cititori să evite căutarea
familiei și să creadă în eroarea că dragostea e o
aventură de circ și de hotel, un număr de varieteu, o
scînteie efemeră de chibrit. Literatură de cocoșați,
de alcoolici, de neputincioși, de masturbi”26.
Distincția dintre realitate și fantezie, dintre acțiune și
visare, dintre persoane și personaje este sugerată și
în următorul îndemn:
Omului nu-i este permis să-și acorde toate
drepturile și libertățile, înflăcărat de un orgoliu
bețiv, de un egoism entuziast și de o mîzgă. La
anume ceas el trebuie să facă hotărît un lucru
precis, în anume împrejurare el trebuie să se
regăsească, armat cu metalul voinței. Viața nu
trebuie să-l priveze de prestigiul interior27.

Arghezi se situează nu numai împotriva felului
de viață și a educației occidentale, ci și împotriva
modelelor
vestimentare
împrumutate
fără
discernământ: „Nu socoți că ar fi timpul să nu-ți mai
aștepți croielile și modelele din străinătate, de unde
vin mai mult lucrurile proaste decît cele bune?”28.
Vizate sunt în primul rând doamnele, publicistul
întrebându-se „de unde vine această frenetică
pasiune să vă faceți urîtă? Și dumneavoastră,
proaspătă domnișoară? Nu mi-aș permite să vă adun
laolaltă cu venerabila mătușe, care uitîndu-și vîrsta și
cinstita decență a bătrîneților, de odinioară, caută în
modă și cosmetice o tinerețe de cadavru preparat
pentru identificare”29. Sfidând toaletele sofisticate
ale doamnelor, Arghezi găsește că „în halat și cu
basmaua legată țărănește pe frunte, ești o cuconiță
încîntătoare, o femeiușcă trează, activă și
pricepută”30. Deși călătorise în Europa și cunoscuse
„înaintările” culturii occidentale, Arghezi pledează
pentru un patriotism31 veridic, acela de a nu-ți părăsi
patria, ci de a rămâne și a contribui la prosperitatea
ei:
Rămîi, nu pleca. Înzdrăvenește-ți bordeiul și dă-l cu
var curat. Fă măturoi de bălării, curăță ograda și
sapă. Pune cartofi și garoafe, pune busuioc și fasole,
omule care vrei să te duci la Paris. [...] Și cântați,
oameni buni și proști, învățați a cînta, că nu vă aude
de cinci sute de ani nimeni cîntînd, ca și cum ați fi un
neam de gînditori, însărcinați să dați dezlegări
pentru tainele învățătorului ghebos și a popii32.

Dincolo de influența imorală și superficialitatea
pe care Arghezi le identifică ca provenind din
străinătate, poziția sa contra sincronismului ia în
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Note:
1

considerare și necesitatea respectării specificului
național și mândria originalității. Împrumutul, copia,
se dovedește fără valoare. El nu neagă latura
pozitivă a influențelor străine (o expune însă pe cea
negativă!), ci încurajează dezvoltarea propriei
experiențe culturale, originalitatea și autenticitatea:
E o eroare să crezi că-ți poate lua cineva înnainte.
Întîi, pentru că nimeni nu are același drum cu tine
și nu-l poate avea nici dacă ar urmări să te
întreacă. [...] Experiența te face să afli câteva
lucruri utile: Puțini oameni pornesc la drum. Cei
mai mulți se lasă duși, iar puțini au pornit cu un
scop. Scopurile, și ale celor mai mulți din cîți par
să aibă unul, sînt împrumutate 33.

În concluzie, moralismul arghezian negativist
(de tipul „așa nu”) trădează o filozofie
antilovinesciană, manifestându-se prin critică la
adresa educației, culturii, vestimentației etc.
românești sincronizate cu cele ale marilor culturi
europene. Ținând cont că Arghezi este modernist
doar în ceea ce privește forma, nu și fondul, situarea
sa în tabăra antilovinescianiștilor nu surprinde.
Critica argheziană, în majoritatea cazurilor bine
întemeiată, se dovedește actuală chiar și în
contemporaneitate, fapt ce demonstrează că
publicistul nu a subestimat efectele de lungă durată
ale întocmirii unei culturii pe baze superficiale și
imitative, ci prevăzându-le, a lansat posterității
îndemnul autenticității și al echilibrului, îndemn ce
constituie firul roșu al Pravilei de morală practică.
La întrebarea „Mai este actuală publicistica
argheziană sau prezintă doar un interes istoric,
documentar?”, Eugen Simion răspundea astfel:
„Publicistica lui Arghezi este actuală pentru că este
creatoare. Ibrăileanu spunea, prin 1925, că într-un
fel se scria în limba română până la Arghezi și altfel
se scrie după. Are dreptate. Pamfletele argheziene
sunt niște desene fantastice. Uiți personajele de
care e vorba, admiri arta care-i nimicește”34.

literacum

Paul Cernat, Tudor Arghezi 50, articol disponibil online
la http://mnlr.ro/tudor-arghezi-50/, accesat ultima dată
la 02.12. 2018.
2
Ion Simuț, Istoria unei ediții, în „România literară”,
2007, nr. 8, articol disponibil online la www.romlit.ro/
istoria_unei_ediii, accesat ultima dată la 02.12.2018.
3
***, Publicistica lui Tudor Arghezi – o creație
formidabilă de limbă, Interviu cu Eugen Simion, în „Ziua”,
nr. 3142, 11 octombrie 2004, disponibil online la http://
www.ziua.ro/display.php?data=2004-10-11&id=159598,
accesat ultima dată la 02.12.2018.
4
Lazăr Șăineanu, Dicționarul universal al limbei române,
ed. VIII, București, Editura Scrisul Românesc, [s.a.], p.
403.
5
Tudor Arghezi, Proze: Pravilă de morală practică II, vol.
21, București, Editura pentru Literatură, [1969], p. 129.
6
Idem, Proze: Pravilă de morală practică III, vol. 22,
București, Editura pentru Literatură, [1969], p. 19.
7
Idem, Proze: Pravilă de morală practică II, vol. 21, ed.
cit., p. 20.
8
Idem, ibidem.
9
Idem, Proze: Pravilă de morală practică III, vol. 22, ed.
cit., p. 189.
10
Idem, Proze: Pravilă de morală practică II, vol. 21, ed.
cit., p. 42.
11
Idem, ibidem, p. 43.
12
Idem, ibidem, p. 91.
13
Idem, ibidem, p. 17.
14
Idem, ibidem, p. 34.
15
Idem, ibidem, p. 95.
16
Felix Aderca, Mărturia unei generații, București,
Editura Națională S. Ciornei, 1929, apud Molima cretinilor
cu diplome. Interviu cu Tudor Arghezi, în „România
liberă”, 22.05.2015, disponibil online la http://
romanialibera.ro/aldine/profil/molima-cretinilor-cudiplome--interviu-cu-tudor-arghezi-379143,
accesat
ultima dată la 02.12.2018.
17
Față de această clasă intelectuală Arghezi manifestă
multă înverșunare, într-un interviu propunând
„desființarea din Universitate a tuturor cursurilor
elucubrative și ipotetice, care nu pot fi profesate pe
corpuri precise și în laborator. Știința fără material fizic,
fără putința unui experiment, e o pseudo-știință, o
astrologie, un ghicit în drojdii și în întuneric. Compară
paralel zece promoții ale facultății de litere cu zece
promoții de ingineri chimiști și mecanici, și numără
inteligențele active și numerotează capacitatea de
aplicare” în Felix Aderca, op. cit.
18
Tudor Arghezi, Proze: Pravilă de morală practică III, vol.
22, ed. cit., p. 156.
19
Idem, ibidem, p. 167.
20
Idem, Proze: Pravilă de morală practică III, vol. 22, ed.
cit., p. 32.
21
Idem, ibidem, p. 172.
22
Idem, ibidem, p. 156.
23
Idem, Proze: Pravilă de morală practică II, vol. 21, ed.
cit., p. 19.
24
Idem, Proze: Pravilă de morală practică III, vol. 22, ed.
cit., p. 125.
90

25

Idem, ibidem, p. 22.
Idem, Proze: Pravilă de morală practică II, vol. 21, ed.
cit., p. 98.
27
Idem, Proze: Pravilă de morală practică III, vol. 22, ed.
cit., p.23.
28
Idem, Proze: Pravilă de morală practică II, vol. 21, ed.
cit., p. 126.
29
Idem, ibidem, p. 124.
30
Idem, Proze: Pravilă de morală practică III, vol. 22, ed.
cit., p. 125.
31
Arghezi dedică o serie de articole și temei
patriotismului, un inedit fragment fiind următorul: „Ai
citit și auzit adeseori, și mai mult decît era nevoie,
cuvîntul «patriotism»... Să-mi dai voie să-ți spun că vorba
goală joacă un rol însemnat în absența ideilor, și că
această însușire a omului de a fabrica vorbe cu gaură la
mijloc, determină timpuri, și acte, și evenimente. Pentru
vorbe s-au purtat războaie, de armate compuse din
filologi în arme, și vorba goală a fost în stare să provoace
complicații, pe care generații de cuvinte și de fapte n-au
fost în stare să le oprească din funesta lor precipitare”, în
Idem, ibidem, p. 40.
32
Idem, ibidem, p. 111.
33
Idem, ibidem, p. 21.
34
***, Publicistica lui Tudor Arghezi – o creație
formidabilă de limbă, Interviu cu Eugen Simion, în „Ziua”,
nr. 3142, 11 octombrie 2004, disponibil online la http://
www.ziua.ro/display.php?data=2004-10-11&id=159598,
accesat ultima dată la 02.12.2018.
26

www.romlit.ro/istoria_unei_ediii, accesat ultima
dată la 2.12.2018.
Șăineanu, Lazăr, Dicționarul universal al
limbei române, ed. VIII, București, Editura Scrisul
Românesc, [s.a.].

BIBLIOGRAFIE:
***, Publicistica lui Tudor Arghezi – o creație
formidabilă de limbă, Interviu cu Eugen Simion, în
„Ziua”, nr. 3142, 11 octombrie 2004, disponibil
online
la
http://www.ziua.ro/display.php?
data=2004-10-11&id=159598, accesat ultima dată
la 02.12.2018.
Aderca, Felix, Mărturia unei generații,
București, Editura Națională S. Ciornei, 1929, apud
Molima cretinilor cu diplome. Interviu cu Tudor
Arghezi, în „România liberă”, 22.05.2015, disponibil
online la http://romanialibera.ro/aldine/profil/
molima-cretinilor-cu-diplome--interviu-cu-tudorarghezi-379143, accesat ultima dată la 02.12.2018.
Arghezi, Tudor, Proze: Pravilă de morală
practică II, vol. 21, București, Editura pentru
Literatură, [1969].
Arghezi, Tudor, Proze: Pravilă de morală
practică III, vol. 22, București, Editura pentru
Literatură, [1969].
Cernat, Paul, Tudor Arghezi 50, articol
disponibil online la http://mnlr.ro/tudor-arghezi50/, accesat ultima dată la 2.12.2018.
Simuț, Ion, Istoria unei ediții, în „România
literară”, 2007, nr. 8, articol disponibil online la
literacum

Photo by Ajda Berzin on Unsplash

91

IPOSTAZE FEMININE ÎN PROZA LUI SLAVICI
Adela Chindriș, Claudiu Gherasim
Argument
Mulți scriitori, atât străini, cât și autohtoni, au
încercat în anumite opere ale lor să pună femeia în
diferite ipostaze pentru a sugera complexitatea
acesteia. Același lucru l-a făcut și Ioan Slavici. Acesta
pune personajul feminin în diferite contexte,
ilustrând, în operele sale, condiția femeii de secol
XIX, din Ardeal. Astfel, elementul feminin este
modelat în funcție de câțiva factori, precum
raportarea la catalizatorul masculin, dar și la
„datini”, la constrângeri sociale și la dramele vieții.
Lucrarea de față își propune să pună în lumină
acestea, având ca suport diferite texte din proza
slaviciană.
A. Femeia ieșită din tiparele veacului
Spațiul românesc de secol XIX se caracterizează
prin inegalitate între sexe, plasând femeia marginal.
Aceasta era nedreptățită din mai multe puncte de
vedere: social, politic, juridic și cultural. De
asemenea, relația dintre ea și partenerul de viață
este una de dependență financiară, având un
caracter formal. Principala ocupație a femeii se
desfășura în interiorul casei.
Nuvela Baba Dana pune în fața cititorilor
femeia care, pe lângă gospodărie, se dedică și grijilor
comunitare. Baba Dana este femeia credincioasă,
prescurăreasa satului. Pe lângă asta, ea este
descântătoare, moașă și o bună cunoscătoare a
plantelor și a funcțiilor acestora, ajutând astfel
consătenii în diferite scopuri. Iscusința femeii este
evidențiată de-a lungul operei: „Nu pot să mă
gândesc la timpul copilăriei mele fără ca s-o văd
înconjurată de lumea pe care o dumirea care dintre
cele puse de dânsa-n vânzare pentru care anume
boli este leac bun și dându-le cumpărătorilor
îndrumări cum au să se folosească de cele
cumpărate de la dânsa.”1. Îndeletnicirea pe care o
practică baba Dana o scoate din rândul femeilor
simple, care se îngrijesc doar de problemele din
curtea lor. Oamenii din sat o respectă pentru
înțelepciunea și dibăcia de care dă dovadă, precum
ar respecta un doctor.
Un alt aspect interesant prezent în
scrierile lui Slavici îl reprezintă
schimbarea mentalității femeii privind
ideea de familie, evocată chiar de baba
Dana:
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Lumea de azi e de tot noauă și nu vrea să aibă nici o
legătură cu cea veche, și pe când mai-nainte femeile
veneau la mine să le dau buruieni ca să aibă, azi dau
năvală, cerând buruieni, ca să nu aibă copii. De ce
adecă să-i mai ai dacă cer atâta bătaie de cap și
atâtea jertfe și pe urma lor nu te poți aștepta nici
măcar la mulțumirea de a ști că au să-ți ducă mai
departe gândul cel bun și să scoată la capăt cele
începute de tine?!2

Femeile încep să își conștientizeze importanța,
încercând astfel să își afirme puterea de a decide
pentru ele însele în ceea ce privește formarea unei
familii.
Un alt personaj atipic și, implicit, controversat
prin atitudinile sale nonconformiste față de ordinea
socială este Persida din romanul Mara. Aceasta se
confruntă cu stereotipurile sociale, conform cărora
două persoane de etnii diferite nu pot forma o
familie „sănătoasă”. Pasiunea, principalul promotor
al patimii, o conduce spre încălcarea normelor „de
ordin confesional sau de naționalitate contaminând
cu energia ei și pe Națl, aflat într-o postură
simetrică”3. Simetria dintre cei doi este dată de
apartenența ambilor la două categorii etnice și
religioase diferite, ea fiind româncă ortodoxă, iar el,
german catolic. Cei doi cunosc „dăruirea iubitoare,
dăruirea de sine naturală ce devine o asumare
dinamică și progresiva a celuilalt, o asumare
personală reciprocă a naturii individuale a celuilalt”4,
care le sunt favorabile în conturarea dubletului.
Persida poate fi privită drept o luptătoare. Ea se
opune preconcepțiilor formulate de către societate,
cât și tratamentului rău care i se aplică (vorbe grele,
bătăi) de către Națl, în sufletul ei primând
sentimentul de iubire, dar și împlinirea spirituală, în
pofida celei sociale.
Cele două femei își conștientizează limitarea
socială și încearcă să o depășească. Pe de-o parte,
Baba Dana, limitată de datinile și restricțiile sociale,
își dezvoltă capacitățile tămăduitoare, fiind astfel un
pilon în folosul comunității. Pe de cealaltă parte,
Persida este supusă constrângerii din partea
societății și a soțului.
B. Femeia cu rol de mamă

Ipostaza mamei este abordată de Slavici
din mai multe puncte de vedere, două
dintre ele fiind mama – luptătoare și
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mama – ipocrită. Sunt exploatate de către autor atât
ipostazele pozitive, cât și cele negative ale mamei.
Atitudinea femeilor variază în funcție de problemele
existențiale cu care se confruntă.
Mama – luptătoare este femeia care îi dorește
binele copilului său (implicit, binele familiei) și face
tot ce îi stă în putință pentru a-l ocroti. Un exemplu
care se încadrează în această tipologie este Mara, din
romanul cu același nume. Aceasta intervine în relația
fiicei sale cu Națl, deoarece nu dorește să își strice
reputația familială din cauza problemelor etnice și
religioase implicate de cuplul Persida – Națl. De
asemenea, imaginea fiicei în societate o macină,
deoarece intuiește prejudecățile sociale care o pot
afecta direct: „Neam de neamul meu nu și-a spurcat
însă sângele! strigă ea cu ochii plini de lacrimi”5.
Mara luptă neîncetat pentru bunăstarea copiilor săi
și pentru afirmarea lor socială, cu toate că este
văduvă.
O altă fațetă a mamei este ipocrita. Maica
Teofana din nuvela Împăcare se încadrează în
această categorie. Femeia a trudit pentru a-și forma
unul dintre fii, însă intenția sa a fost aceea de a se
afirma din punct de vedere social pe spatele său.
Astfel, considerându-se o mamă devotată („neîncetat
eram stăpânită de îndemnul de a alerga și de a osteni
ca să-l țin la școli pentru ca să scot din el om ales, om
de frunte, la care toți să se uite cu sfială”6), își
dorește ca fiul său să îi ofere respectul cuvenit, lucru
exploatat fiul pentru a-și atinge scopul, afilierea la o
comunitate religioasă neavând curăție sufletească și
refuzul iertării greșelilor odraslei sale („Asta nu se
uită, preacuvioșia-ta, nu se iartă și-i face și celui mai
răbdător om nesuferită viața”7) demonstrează
caracterul fățarnic al femeii. Conștiința acesteia nu se
limpezește nici chiar înainte de sfârșitul tragic. În
drum spre locul de împăcare, maica Teofana „se
vedea pe sine șezând în capul mesei mari”8. Aceste
gânduri și râvniri trufașe o definesc și, totodată, o
împiedică să se împlinească spiritual, moartea fiind
singura cale de evadare din această condiție.
Aceste două naturi analizate anterior se află într-o
relație antitetică. S-a optat pentru această abordare
pentru a evidenția dualitatea ideii de mamă, intuită
din cele mai vechi timpuri. De asemenea, coexistența
acestora conferă veridicitate lumii din operele lui
Slavici prin îndepărtarea de aspectul idilic al
existenței.

C. Femeia înţeleaptă

Slavici construiește personaje reprezentative
pentru timpurile în care acesta trăiește. Astfel se
explică faptul că majoritatea nu are parte de educație
literacum

formală, cu atât mai puțin personajele feminine. Însă
la Slavici înțelepciunea este percepută ca fiind
înnăscută și strâns legată de sentimentul etic.
În cazul nuvelei Moara cu noroc, înțelepciunea
este un atribut asociat femeii cu experiența
dobândită de-a lungul vieții, bătrâna. Virgil Vintilescu
o percepe ca reprezentant pentru „lumea bunelor
moravuri, a echilibrului, a cumpătării”9. Modalitatea
prin care femeia percepe viața, implicit și moartea,
este una ancestrală. Privind în ansamblu, vorbele
bătrânei par a fi o simplă formă de prezicere a
evenimentelor tragice, însă intervențiile acesteia au
la bază mentalități străvechi, care aduc în prim plan
sacrul si bunele moravuri. Ea trimite la modelul
arhetipal al existenței. „Cu toate că personajul
bătrânei nu e menținut pe primul plan, el este
purtătorul de cuvânt al scriitorului. Ea reprezintă o
lume veche, la ale cărei moravuri scriitorul e evident
că ține”10. Cuvintele rostite de bătrână duc cu gândul
la discursurile tipice bătrânești, dar sensul lor este
altul. Aceasta „învelește” mesajul în vorbe dulci,
sfaturi și sugestii de natură religioasă. De asemenea,
voința de a-i ajuta pe ceilalți reprezintă o „calitate
rară: dreapta-socotință”11. Femeia este atât un bun
ascultător, cât și un bun sfătuitor, care își alege bine
vorbele și intențiile. Dorința de a spune adevărul și
de a fi corectă reprezintă un principiu bine întemeiat,
care îi conturează personalitatea și e evidențiat în
mai multe secvențe. Printre acestea se numără cea în
care Lică Sămădăul îl interoghează pe Ghiță referitor
la oamenii care au trecut pragul cârciumii, bătrâna
răspunzând vehement: „— Cum nu!? strigă bătrâna
cu nerăbdare. Cei trei porcari ce au băut atât de mult
și n-au plătit”12.
Plasarea simetrică a vorbelor bătrânei, la început
și la final, nu este una întâmplătoare. Prin acestea ea
sintetizează condiția pe care omul trebuie să o
respecte pentru a fi împlinit și fericit. Relevanța
personajului este sugerată de Steliana Brădescu, care
susține: „Conștient sau nu, Slavici a ales-o să fie
Alpha și Omega primei sale capodopere certe”13.

D. Femeia capabilă de sacrificiu
Mentalitatea femeii de secol XIX se caracterizează,
printre altele, atât prin supunere, cât și prin
devotament, care poate fi distrugător. Aceasta se
sacrifică pentru familie, dar și pentru sine.
Personajul Ana din nuvela Moara cu noroc, prin
acțiunile și vorbele sale, își exprimă clar menirea.
Familia este opțiunea principală a femeii. Deși
această atitudine este menținută până în
deznodământul nuvelei, nu este cert motivul care
susține această convingere a femeii (influența
tradiției sau o motivație personală). Datorită acestei
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convingeri, Ana simte de la bun început răul ce
poate să îi afecteze familia (Lică) și dorește să-l
îndepărteze. În ciuda dorinței sale, Ana primește răul
în sânul familiei, fiind îndemnată de soț (relevantă
fiind în acest sens scena dansului). Jocul lui Lică o
acaparează pe Ana, principalul motiv fiind coruperea
soțului și nu o dorință interioară a femeii, care se
concretizează pe parcurs. Aceasta are certitudinea că
soțul ei o îndeamnă la păcat în mod voit, de unde
reiese frământarea interioară a Anei, dar își acceptă
soarta pentru binele familiei: „Femeia nu își judecă
soțul, ci își asumă «păcatul» acestuia ca soție a lui”14.
Abandonul soțului o transformă pe aceasta într-o
femeie maleabilă, dar în același timp independentă.
Această transformare este crudă, conducând-o în
brațele elementului satanic, Lică. Astfel, femeia își
conștientizează condiția tragică, cea de „jertfă”: „ea
își înfipse amândouă mâinile în brațul lui și-i zice cu
liniștea încordării: — Dacă te duci și te duci, ia-mă și
pe mine: nu vreau să-l mai văd; nu pot să mai dau
față cu el!”15. Ca orice personaj tragic, Ana sfârșește
prin moarte.
Un alt personaj reprezentativ al acestei
categorii este Marta, din Gura satului. Chiar dacă
deznodământul dovedește posibilitatea fetei de a se
opune rânduielilor familiale, aceasta trece prin multe
obstacole până ca Mihu să îl accepte pe Miron.
Marta este o victimă a preconcepțiilor vremii privind
poziția ocupată în societate și starea materială. Ea
trebuie să se mărite cu Toader pentru a duce mai
departe bunăstarea familiei. Dar nu îl iubește și nici
nu se simte pregătită pentru acest pas, de aici și
suferința sa:
Era mândră Safta că-și poate mărita fiica, că poate
primi oameni și nuntași și că-și poate desfășura
comorile. Din când în când însă o cuprindea
înduioșarea. Toate erau bune, toate frumoase, dar
Marta ieșea din casă. Când se gândea la aceasta, se
așeza întristată, începea să-și șteargă lacrimile și,
dacă Marta îi era în apropiere, îi acoperea fața de
sărutări16.

Soarta tinerei depinde de modul în care tatăl
său se raportează la „gura satului”. Cu toate că ar fi
de acord să îi acorde o șansă lui Miron, când aude că
acesta e cioban, se revoltă: „— Mi-ați mâncat viața!
strigă el după aceea, ridicându-se. Ce să mă fac? Mai
bine îi sucesc gâtul decât să mă fac de râsul și de
batjocura lumii! Unde am ajuns!?”17. Ceea ce trebuie
subliniat este faptul că Marta se supune deciziilor și
remarcilor tatălui său, aspirațiile fiindu-i distruse: „—
Dacă socotești, tată, apoi fie și așa! grăi Marta; după
aceea ieși încet din casă, iară Safta ieși din urma
ei”18. Resemnarea femeii este caracteristică acelui
timp, în special în cazul acesta: măritișul. Mihu, chiar
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dacă plin de remușcări, ar fi în stare să-și sacrifice
fata, atât timp cât consătenii nu ar avea nimic de
obiectat.

Concluzie
Așadar, în proza lui Ioan Slavici, femeia de secol
XIX apare în diferite ipostaze, câteva dintre ele fiind
surprinse în această lucrare. În creația sa bogată,
prozatorul ardelean exploatează condiția femeii,
asemenea multor autori români, cât și străini.
Femeia este surprinsă în diferite ipostaze, sugerând
complexitatea sa, dar și ancorarea în constrângerile
sociale specifice vremii ori înfruntarea acestora.
Entității feminine i se atribuie atât superioritate, cât
și inferioritate, în funcție de catalizatorii la care se
raportează, conferindu-i astfel o notă de veridicitate.

Note:
1

Ioan Slavici, Nuvele, [în volume], Vol. 1 din Seria Opere
fundamentale, București, Univers enciclopedic, 2001, p.
832.
2
Idem, ibidem, p. 834.
3
Pompiliu Crăciunescu, Prelegeri de literatura română în
epoca clasică, Vol. I, Timișoara, Tipografia Universității de
Vest din Timișoara, 1997, p. 112.
4
Steliana Brădescu, Slavici sau Iubirea ca mod de viață.
Relația umană ca loc geometric al prozei lui Ioan Slavici,
Iași, Editura Institutul European, 2011, p. 153.
5
Ioan Slavici, Proză. Povești. Nuvele. Mara, București,
Editura Cartea Românească, 1979, p. 345.
6
Ioan Slavici, Nuvele, [în volume], ed. cit., p. 887.
7
Idem, ibidem, p. 888.
8
Idem, ibidem, p. 890.
9
Virgil Vintilescu, Ioan Slavici. Comentarii critice,
Timișoara, Editura Excelsior Art, 2007, p. 173.
10
Steliana Brădescu, op. cit., p. 96.
11
Idem, ibidem, p. 98.
12
Ioan Slavici, Nuvele, [în volume], ed. cit., p. 308.
13
Steliana Brădescu, op. cit., p. 100.
14
Idem, ibidem, p. 74.
15
Ioan Slavici, Nuvele, [în volume], ed. cit., p. 408.
16
Idem, ibidem, p. 75.
17
Idem, ibidem, p. 90.
18
Idem, ibidem, p. 91.

95

BIBLIOGRAFIE:
Brădescu, Steliana, Slavici sau Iubirea ca mod de
viață. Relația umană ca loc geometric al prozei lui
Ioan Slavici, Iași, Editura Institutul European, 2011.
Crăciunescu, Pompiliu, Prelegeri de literatura
română în epoca clasică, Vol. I, Timișoara, Tipografia
Universității de Vest din Timișoara, 1997.
Slavici, Ioan, Nuvele, [în volume], Vol. 1 din Seria
Opere fundamentale, București, Univers enciclopedic,
2001.
Slavici, Ioan, Proză. Povești. Nuvele. Mara,
București, Editura Cartea Românească, 1979.
Vintilescu, Virgil, Ioan Slavici. Comentarii critice,
Timișoara, Editura Excelsior Art, 2007.

literacum

96

STRATEGII EROTICE ÎN POEZIA LUI COȘBUC
Rebeca Murgu
În martie 1900, George Coșbuc devenea membru
corespondent în Academia Română, urmând ca după
16 ani să devină membru titular. Prin urmare, era în
plină ascensiune literară, probabil cel mai popular
poet al perioadei și, din această poziție privilegiată,
unul dintre principalii opozanți ai poeziei moderne
(simboliste). Primirea în Academie a însemnat
consacrarea
operei
lui
și
recunoașterea
tradiționalismului, în aparență rezistent la spiritul
înnoitor al vremii. Probabil această receptare caldă a
scrierilor lui Coșbuc se datorează și atitudinii
optimiste care le caracterizează, în antinomie cu cea
pesimistă manifestată de marele său precursor,
Mihai Eminescu, sesizată și opinată de Octav Șuluțiu
„La Coșbuc realitatea există deja, pe când la
Eminescu este o iluzie a simțurilor.”1. Opera sa a fost,
astfel, de cele mai multe ori subapreciată de criticii
literari, care vedeau în Coșbuc un autor cu prea
puțină cultură generală. Călinescu ironizează ipostaza
lui de academician și îl învăluie într-o aureolă
desuetă: „îmbătrâni înainte de vreme, fiind la
cincizeci de ani un om uscat, ca un țăran istovit de
legarea snopilor, cu barba împuținată și căruntă.”2.
În fond, opera lui Coșbuc nu reflectă o nostalgie
obsesivă a universului arhaic, ci, mai degrabă, o
reînviere a elementelor folclorice, o scoatere de sub
obroc a satului țărănesc spectacular prin însăși
simplitatea lui copleșitoare. Astfel, Coșbuc prezintă
realitatea nemijlocită a satului românesc, în care își
duce existența tihnită țăranul obișnuit, cuprins între
cele două puncte centrale de interes: munca și
iubirea. În cele ce urmează voi dezbate modurile
acestuia de a iubi și strategiile prin care luptă pentru
dobândirea fericirii amoroase. Pornind din acest
punct, este sesizabilă nota ludică a poemelor
coșbuciene3, poate tertipul autorului de a masca lipsa
tragismului și a misterului, deoarece actanții sunt
înfățișați prin sufletele simple rurale, care, din cauza
lipsei accesului la cultură, nu sunt capabile de
expunerea unor sentimente profunde într-un
spectacol erotic complex. În ciuda acestei carențe,
textul coșbucian impresionează prin surprinderea
unui erotism primordial, fără intrigi, care izvorăște
din străfundul sălbatic și necontrolat al ființei umane
și prezintă atât de melodios și fluid procesul iubirii,
tertipurile infantile folosite în jocul erotic, cât și
drumul spre cunoaștere și autocunoaștere prin
iubire, care duce chiar la mântuirea spiritului
necizelat.
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Pentru decodificarea erotismului coșbucian
trebuie abătută o privire atentă asupra toposului
propice desfășurării iubirii. Personajele aparțin
satului și au fixată proeminent amprenta acestuia în
tot ceea ce gândesc și săvârșesc. Satul este un
generator de energii, este locul care conferă odihna
imperioasă în urma trudei, este locul în care naturii i
se permite să izbucnească verde, liberă și violentă
într-un exces de lumină și perfecțiune. Din acest
motiv, „personajele” lui Coșbuc sunt „apariții doar,
mișcarea lor este teatrală”4, identificându-se cu
elementele naturale, după cum afirmă Petru Poantă.
Prin această strategie poetică, erotismul este
amplificat și generalizat, desfășurându-se la niveluri
mai înalte, neîngrădite. Natura întreagă resimte
patima îndrăgostiților și se preface în extaz.
Prin urmare, aparițiile feminine sunt marcate
prin intermediul cadrului floral aprins, fetele sunt
asemuite cu florile, ornament stilistic, care le
evidențiază fragilitatea și frumusețea ademenitoare.
Acest fapt este sesizabil cel mai elocvent în textul
Mânioasă, în care tânărul îndrăgostit își manifestă
dorința erotică arzătoare de a rupe ,,o floare” care, de
fapt, este iubita lui. Se remarcă aici rematerializarea
obiectului ideal al iubirii sale datorită imposibilității
dobândirii reale a acestuia. Tânărul își reconstruiește
iubita dintr-un element natural pentru a compensa
lipsa ei palpabilă, el are nevoie de o garanție care să îl
mențină în starea de visare. Îndrăgostitul duce și mai
departe acest tertip al erijării și identifică floarea,
cicoarea, a cărei culoare este asemeni ochilor prea
dragi ai fetei: „Ochii unui înger scump/ Au albastrul de
cicoare,/ Și cicoare vreau să rump” și, în continuare,
pentru a se asigura că și-a făcut înțeleasă intenția
afirmă atât de sugestiv și subtil: „Mai știu eu ce-aș vrea
să rump!”. De asemenea, în poezia La Oglindă fata se
autonumește „o floare” în cochetăria ei jucăușă în fața
oglinzii. Aici ea își cunoaște potențialul și îl sugerează
prin cel mai fermecător și pigmentat element din
natură, floarea. În Romanță este prezent din nou
motivul florii, de data aceasta o „floare de nalbă” ce
reflectă puritatea fetei, sesizată de iubitul ei, care o
cheamă într-un univers feeric în care ea va fi
împodobită cu elemente fantastice: „Din stele roșii
face îți-voi salbă,/ Brâu îți voi face din curcubeu/ Să te
cunoască îngerii soră!”, consolidând aici faptul că
îndrăgostiții își promit imposibilul.
Însă imaginea feminină nu este conturată doar
prin intermediul florii, ci și al șarpelui. În
Subțirica din vecini prezența feminină este
vicleană și este reprezentată simbolic de
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această reptilă feroce. Ea dobândește fluiditatea
specifică alunecărilor șarpelui și sugerează faptul că
se transpune cu ușurință, insidios în gândurile
îndrăgostitului. Șarpele poate prezenta și o valență
mitică, el fiind în concepția creștină elementul
dezbinator care ademenește femeia înspre
săvârșirea păcatului. Reluând ciclul, putem afirma
că mitul biblic se reînfăptuiește în poezia lui Coșbuc,
unde fata primește din trăsăturile ispititorului ei,
pentru a-și seduce iubitul și pentru a-i suscita
curiozitatea erotică, remarcând aici o tendință de
autohtonizare a mitului, ce definește lirica
coșbuciană.
O altă trăsătură a naturii care simte patosul
celor doi este succedarea zilei cu noaptea, înserarea
fiind atât de așteptată de cei doi, deoarece este
sursa lor de intimitate. În majoritatea poeziilor lui
Coșbuc seara este momentul de întâlnire a
îndrăgostiților, pentru că aceasta îi protejează de
ochii iscoditori ai celorlalți și chiar de teama de ei
înșiși, deoarece de ființa pe care o iubim ne este cel
mai frică. Această afirmație este susținută în poezia
Gazel, unde fata mai îndrăzneață decât băiatul, în
acest caz, îi propune să se întâlnească la moară pe

Nu este de neglijat nici senzualitatea
elementelor cu care îndrăgostiții sunt ademeniți. În
Subțirica din vecini, în versurile inițiale, „Ea mergea
căpșuni s-adune,/ Fragi s-adune”, se regăsesc
fructele exotice care au rol inițiator în tainele iubirii.
Octav Șuluțiu afirmă că iubirea este „preocuparea
de căpetenie în evocarea satului”5, așadar, pentru a
înțelege lumea satului cu tot ceea ce are ea mai
prețios, trebuie să ne referim la iubirea bucolică,
care este în centrul operei lui Coșbuc. Prototipul
îndrăgostitului rural configurat de scriitor este
marcat de raționalitate. Țăranul, în cumpătarea lui,
iubește „gândit”, recurgând la diverse strategii utile
pentru inițierea procesului iubirii și menținerea
sentimentului mult timp în conștiință. Astfel, vom
evidenția câteva dintre aceste strategii.
Viclenia este o marcă profund inserată în
caracterul indivizilor conturați de Coșbuc, ce
pervertește atât partea feminină, cât si potențialul
masculin, bineînțeles, manifestările ei având diferite
nuanțe și umbre ce variază de la un caz la altul.
Viclenia aparițiilor coșbuciene surprinde prin faptul
că nu prezintă o natură egoistă, care urmărește
doar satisfacerea propriului interes, ci una puerilă,
proprie firilor inocente care doresc exultarea
cuplului ca întreg. În genere, iubirea nu poate exista
dacă cei doi participanți ai acestui act nu părăsesc
convențiile maturității, căci doar copilul este cel
care nu joacă comedia unei iubiri, fiind capabil de o
credință statornică ce se transpune în ideal. În
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textul Subțirica din vecini fata cunoaște vicleșugurile
seducerii, ce izvorăsc dintr-o imaginație roditoare, și
înfăptuiește un întreg ritual al ademenirii, cu etape
aferente. Ea se apropie domol de ținta ei erotică,
„vine-ncet” , apoi îi oferă îndrăgostitului o
certitudine concretă, prin atingere, „pe ochi îmi
pune/ Mâinile ei mici și moi”, șoptindu-i ceva la
ureche, „În ureche-o vorbă-mi spune”. Astfel
stimularea senzorială atinge toate planurile,
urmând ca mai apoi să joace farsa supremă,
sustrăgându-se din această scenă romantică și
lăsându-și iubitul neconsolat și fără scăpare în
capcana patimilor, „Râde lung și fuge-apoi”. Ea râde
ca un copil prins în fapt, reacție ce poate fi
justificată în corelație cu afirmația psihanalistului
Wilhelm Stekel, care susține că femeia „se apără
chemând în ajutor comicul, cel mai mare dușman al
pateticului”6. Replica la atitudinea femeii este dată
de bărbat, care tratează capriciile fetei cu o
indiferență autoimpusă, sugerată de răspunsul
dezinteresat: „Ei du-te dar!”, survenit în urma
încercărilor ei exasperante de a-și impune propriile
impresii pentru a-și contrazice ibovnicul. Starea de
apatie este o formă de răzbunare pentru șăgălnicia
ei, un contrapasso menit să balanseze lupta între
sexe. Prin afișarea acestor reacții cei doi îndrăgostiți
se amăgesc reciproc, paradoxal acest fenomen
făcându-i mai ardenți și mai loiali scopului comun
de cucerire al erosului. În acest sens, sunt întru totul
de acord cu Octav Șuluțiu, care afirmă că: „Iubirea
este interpretată ca un joc viclean, ca o întrecere
între șireți.”7. Așadar, putem afirma că iubirea este
înșelătoare și se obține doar prin strădanie, poate
de aceea este atât de bine animată de țăranul
modest și destoinic.
Amânarea este o altă strategie prezentă în
poeziile lui Coșbuc, care, de asemenea,
demonstrează că erosul este o artă a prelucrării
instinctului prin filtrul rațiunii. În Subțirica din vecini
fata dă dovadă de agerime și nu cedează lesne
chemărilor tentante ale
ibovnicului
său.
Mecanismul amânării este evidențiat în acest text
prin tactica respingerii și apoi a atragerii, a refuzului
și a consimțământului, cât și prin nehotărârea
înnebunitoare și succesivă a fetei, exprimată prin
cuvinte. Într-o mișcare teatrală plină de cadență și
subînțelesuri, ea remite momentul predării în
brațele iubitului, pentru a intensifica voluptatea
regăsirii: „Ea pe piept mi s-a lăsat/ Și zâmbea c-un
fel de frică:/ Răule, te-ai supărat?”. Interogația
plasată în finalul idilei are rolul de a releva
procesele de conștiință ce acționează asupra fetei,
conferind gravitatea cuvenită tabloului amoros,
deoarece iubirea este un joc periculos în care limita
dintre îndrăzneală și reticență este acută. De altfel,
remarcăm o naivitate simulată în comportamentul
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ultim al iubitei, care este o formă de servitute și
renunțare, un triumf al amorului, în pofida
obstacolelor care l-au întârziat.
Contemplarea feminității este una dintre cele
mai fascinante strategii de stârnire a iubirii, deoarece
face referire la însăși esența sentimentului,
frumusețea, astfel, lirismul este sacralizat, deoarece,
după cum afirmă Octavio Paz, „Contemplarea
frumuseții este o epifanie”8. Așa cum nu poate exista
viața corporalității în lipsa sufletului, erotica este nulă
fără manifestarea sensibilă a esteticului. Poezia La
Oglindă reprezintă expresia nedumerită și, în același
timp, încărcată de exaltare narcisistă puberală a
descoperirii feminității. Textul surprinde fata în stadiul
incipient al adolescenței, care nu se mai regăsește în
universul copilăriei, fiind pregătită să facă saltul spre o
nouă treaptă a maturizării. Într-un decor folcloric,
femeia-copil pregătește entuziasmată locul în care își
va plasa oglinda, „Azi am să crestez în grindă/ Jos din
cui acum, oglindă! ”, obiectul prin intermediul căruia
își expune cochetăria. Oglinda este spațiul strălucitor
ce reflectă realitatea și care îi catalizează
conștientizarea propriului potențial erotic. Ea
cunoaște ispitele dragostei viitoare: îmbrățișarea,
dorul, sărutul, și este dornică să experimenteze
fericirea mariajului: „Fată cum îmi stă nevastă…”.
Fata folosește tertipul evidențierii frumuseții
pentru a atrage, procedeu pe care îl cunoaște atât de
bine raportându-se la exemplul matern, însă fiind
novice în acest domeniu, reflexul seducerii este unul
instinctiv, fiind domolit de teama sosirii mamei.
Pornind din acest punct, remarcăm faptul că mama
este un ideal pentru tânără, deoarece, după cele
susținute de Wilhelm Stekel, „Familia nu este decât o
oglindă a eului nostru.”9. În fapt, observăm la Coșbuc
o fină relevare a psihologiei eroticii feminine prin
evidențierea transmutării feminității prin cultul
modelului matern. Spre deosebire de poezia La
Oglindă, în care apariția feminină nu posedă
experiență erotică, în textul liric Ispita se regăsește o
cochetărie a femeii mature ce își ademenește obiectul
ideal prin expunerea senzualității trupești, la care se
adaugă jocul verbal pasional: „Și mi-e cald! Și uite-n
față/ Sunt aprinsă; și zău nu,/ Nimeni nu m-a strâns în
brațe/ Mijlocelul meu frângându-l/ Dacă n-ai de-acum
gândul,/ Poate tu!”.
Privind modelul masculin creionat în poezia
Gazel se remarcă timiditatea excesivă a bărbatului și
stângăciile lui care atrag în erotică și produc o
schimbare în ordinea tradițională a curtării, făcând-o
pe femeie să ia inițiativa, invitându-l „la moară/ Penserat”. Solicitarea fetei îl pune pe îndrăgostit într-o
stare de autarhie. Tânărul se revoltă pe cei din jurul
lui, deoarece îi percepe ca pe un obstacol în calea
împlinirii lui sentimentale: „Mi-e necaz pe toată
lumea/ Și mi-e ciudă că trăiesc”. În acest strigăt
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disperat și paroxistic al eului liric, el se identifică astfel
cu lumea critică al cărei exponent este, făcându-se,
astfel, vinovatul principal al nefericirii în dragoste,
provocată de neîndrăzneală și ferire, automatisme
ageamii ale iubirii. Teama de a-i fi descoperită
intimitatea conduce la voalarea iubirii, la geneza
secretului care, fiind tăinuit de cei doi, poate fi, de
asemenea, un afrodiziac în provocarea iubirii și
menținerea focului inițial aprins. În contrast cu
această expunere a tendințelor emotive ale bărbatului
vine agresivitatea virilă expusă în textul Numai una,
unde îndrăgostitul este capabil de acțiuni extreme
pentru a-și proteja iubirea: „Decât să mă despart de
ea,/ Mai bine-aprind tot satul.”.

O ultimă strategie erotică, erijată de această
dată, a liricii coșbuciene este dobândirea plăcerii prin
suferința provocată de lipsa persoanei iubite, mai
exact voluptatea distanței, care reprezintă una dintre
cele mai mari enigme ale sufletului omenesc. Prin
întoarcerea ființei umane la solitudinea golului
existențial, se realizează ocolul prin spirit, astfel
erosul vulgar, dionisiac este sublimat în erosul sublim,
spiritual, în fapt această tehnică definind toată erotica
lui Coșbuc.
În acest sens, textele poetice Cântecul fusului și
Mânioasă reliefează forța de atracție pe care o
exercită cruzimea asupra celor care iubesc, privind
atât perspectiva feminină, cât și cea masculină.
Cântecul fusului reprezintă monodierea tragică a
nostalgiei, în care fata își cântă durerea cu lacrimi și
suspine fierbinți: „Și-mi cânt amarul tot”. Nefericita
este acompaniată de elemente ancestrale: roata
morii, plopii, fusul, chiar și satul întreg, care
empatizează în interpretarea melodiei cu ea. Lipsa
iubirii este resimțită la fel de profund și în cazul
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îndrăgostitului din poezia Mânioasă, părăsit de Lina
lui adorată, care este tirana sufletului său prin
indiferența ei mistuitoare: „Azi ard hainele pe mine,/
Mi-e capul greu de lut,/ Stau în prag și ea nu vine…/
Și mă mir ce i-am făcut!?”.
În concluzie, erotismul liricii coșbuciene are
substraturi mult mai profunde decât se vehicula în
critica vremii, fiind organizat pe etape bine definite și
raționalizat prin mecanismul de gândire al țăranului
român, care, dintre toate atributele, posedă cel mai
bine simțul măsurii. Din punctul meu de vedere,
George Coșbuc este un psiholog veritabil al sufletelor
tinere cuprinse în mreaja erosului, deoarece
construiește temperamente pasionale care trăiesc
intens și desăvârșit iubirea. Într-adevăr, satul
autentic românesc găzduiește ființe a căror
simplitate este similară naturii, și cum altfel putem
decodifica misticismul erotismului decât privind
asupra iubirii pastorale care nu este pervertită de
artificialitatea modernului?
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NUNTĂ ȘI MOARTE ÎN PĂDUREANCA
Valentina Cadar
Una dintre principalele idei în jurul căreia se
organizează conflictul nuvelei Pădureanca a
scriitorului ardelean Ioan Slavici și gravitează cea mai
mare parte a acțiunii acesteia este posibila înfăptuire
a unei nunți. Căsătoria ipotetică și problematică
dintre un tânăr bogat și o fată de condiție modestă
declanșează întreaga desfășurare a acțiunii și
determină evoluția evenimentelor pe tot parcursul
textului. Nuvela lui Slavici oferă, însă, paralel și
complementar planului vieții și al nunții, și o altă
dimensiune, cea a planului morții și al înmormântării,
care, deși aparent secundar ca importanță și pus în
permanență în umbră de celălalt cu care face
pereche, poate conferi un sens nuvelei puse în
discuție. Construirea unei punți între cele două mari
momente din viața omului, căsătoria și moartea,
ambele percepute, potrivit mentalului popular al
românilor, drept treceri într-o altă etapă existențială,
aduce o posibilă interpretare a nuvelei și, în acord cu
aceasta, nu este întâmplătoare oscilarea între aceste
elemente aflate în opoziție, iar coerența textului se
constituie pornind de la nuntă și sfârșind în moarte.
Lucrarea de față își propune să surprindă dihotomia
nuntă/moarte, așa cum este ea prezentată de Slavici
în nuvela Pădureanca, și să analizeze legătura dintre
acestea, în vederea construirii unui eventual nou
înțeles al operei, tratând subiectul dintr-o
perspectivă cu precădere etnologică și folclorică și
punându-l în relație cu un obicei care subliniază acest
raport de echivalență, și anume nunta mortului.

Nunta – nucleul nuvelei
Minresucă ce-ai făcut?
Ce-ai făcut n-ai făcut bine
Nu mai iești fată ca mine.
Mnireasă din doi părinți
Ce gândești că te măriți?1

Nuvela neidilică Pădureanca surprinde cu o
deosebită fidelitate imaginea „satului românesc de pe
câmpia Aradului”, fiind interesată în mod special de
aspectele folclorice și etnografice ce nuanțează
acțiunea și personajele pe tot parcursul operei2.
Obiceiuri legate de munca la câmp cu ocazia
secerișului, precum și credințe și tradiții în legătură cu
înmormântarea își fac apariția în cadrul textului lui
Slavici3, însă de o importanță majoră în
structura nuvelei este nunta populară, cu o
serie de mentalități și ritualuri asociate.
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Întrebuințarea folclorului ca sursă de inspirație
pentru operele sale se datorează, în cazul lui Slavici,
legăturii pe care acesta a avut-o cu universul rural
încă din copilărie, iar satul natal, Șiria, cu toate
cutumele ce îl dominau, la care s-au adăugat și
„umbrele romantice ale trecutului” ce înconjurau
ruinele cetății Vilagoș de pe dealul din proximitatea
localității, au contribuit la conturarea imaginarului
slavician4.
Ideea nuvelei Pădureanca se prea poate să-i fi
fost inspirată lui Slavici de o experiență reală a unei
mătuși, „pădureancă” și ea, o femeie voluntară,
Catarina, care s-a căsătorit cu un bogat din Curtici, pe
nume Sofronie Gîrba, un bărbat lipsit de inițiativă. De
asemenea, se știe și că relația celor doi, rudele lui
Slavici, nu a funcționat, oferindu-se astfel toate
ingredientele cuplului Iorgovan – Simina din universul
fictiv al scriitorului ardelean5.
Căsătoria se află în strânsă legătură cu planul
social și cu cel economic al comunității tradiționale,
iar cu mai mult de un secol în urmă, când se
desfășoară și acțiunea operei lui Slavici, aceasta nu
era doar o uniune între viitorul mire și viitoarea
mireasă, ci și între familiile lor, și, tocmai din această
pricină, din cauza implicațiilor financiare și de onoare,
despărțirile erau extrem de rare ori chiar lipseau cu
desăvârșire6.
Un aspect esențial în legătură cu nunta în
mentalul popular este acela că un astfel de
eveniment trebuie înțeles ca o inițiere, care
„reprezintă transferul de informație culturală de la
comunitate la neofit”, vizând o modificare în statutul
social al celui în cauză7, nunta presupune o trecere și,
tocmai din acest motiv, este însoțită de o serie de
rituri specifice, menite să scoată în evidență
transformările ce vor avea loc în viața tinerilor8.
Căsătoria fundamentează „relațiile sociale și sexuale”,
le reorganizează și, odată cu înfăptuirea acesteia,
tinerii pătrund „în lumea sexualității aprobate
cultural”, deci „în lumea adulților”, o lume în care
responsabilități de tot felul încep a le apăsa pe umeri,
iar vremurile însorite și private de necazuri de
dinainte devin treptat o parte integrantă a unei cu
totul alte paradigme9.
Pentru români, trei sunt scopurile căsătoriei,
după cum menționează Simion Florea Marian: primul
vizează tovărășia pe viață, ca fiecare om să aibă cu
cine să împartă bucuriile și tristețile și să beneficieze
de sprijin necondiționat; cel de-al doilea se
referă la perpetuarea neamului și a
numelui de familie, iar cel de-al treilea
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scop este onoarea, respectabilitatea în cadrul
colectivității sătești, și anume să nu aibă nimeni
pricină a le imputa celor rămași necăsătoriți
inutilitatea viețuirii lor în această lume10. Se poate
observa cu ușurință de aici importanța acordată
căsătoriei și nunții de către țăranii români, întrucât
aceasta îi transformă în cetățeni serioși, care merită a
fi cinstiți în interiorul comunității.
Nuvela lui Ioan Slavici avută în vedere,
Pădureanca, surprinde și imortalizează o parte din
mentalitățile populare privitoare la nuntă, despre care
vorbește și etnologul Simion Florea Marian, dar nici
practicile asociate acestui eveniment nu lipsesc cu
desăvârșire din opera scriitorului ardelean. O primă
idee ce poate fi discutată este concepția despre vârsta
potrivită în vederea căsătoriei. Simion Florea Marian,
în studiul său, Nunta la români, menționează că, în
ceea ce le privește pe fete, acestea sunt bune de
măritat, fete mari adică, în jurul vârstei de
cincisprezece – douăzeci de ani, iar băieții sunt de
însurat începând de la optsprezece ani și până la
treizeci11. Din nuvela lui Slavici aflăm că protagonista,
Simina, „era fată de optsprezece ani”12, iar Iorgovan,
cel îndrăgostit de ea, era băiat de douăzeci de ani13.
Cuplul erotic îndeplinește, prin urmare, cerințele
legate de etate în privința căsătoriei; cu toate acestea,
naratorul mai precizează despre Iorgovan și că „ar fi
slabă de tot mintea de douăzeci de ani, prin care nu
trece, fie chiar și numai pe fulgerate, și câte un gând
zburdalnic”14. Putem înțelege de aici că tânărul se află
abia la începutul vârstei adecvate pentru însurătoare
și este încă prea imatur, părere întărită tot mai mult
pe măsură ce acțiunea nuvelei avansează și dată de
gol de comportamentul și atitudinea personajului în
variate situații critice. Ceea ce îi trădează cel mai
flagrant această lipsă de maturitate este eschivarea
lui, imposibilitatea de a se decide ce vrea să facă în
continuare cu viața sa, intrând în contrast cu Șofron,
slugă la casa lui Busuioc, despre care ni se spune că
„era om ca de treizeci de ani” și, pe deasupra, și fostă
„cătană împărătească”15. Acesta, spre deosebire de
Iorgovan, fiul stăpânului său, știe foarte bine ce
dorește să facă; el are, așadar, o vârstă mai potrivită
pentru căsătorie decât adversarul său, întrucât are
ceva ce lui Iorgovan îi lipsește: experiență și o minte
mai coaptă, cu o judecată mai sănătoasă:
— Ce vrei tu cu fata aceea? întrebă Șofron liniștit, de
tot liniștit.
— Ce vrei tu? îl întrebă Iorgovan.
— Eu vreau s-o iau de nevastă! răspunse Șofron.
— Eu nu vreau s-o iau! grăi Iorgovan deschis.16

De asemenea, în susținerea acestei idei,
Steliana Brădescu punctează că, în perioada despre
care discutăm, spre finalul secolului al XIX-lea, în acord
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cu legile austriece în vigoare, băieților le era interzis a
se căsători înainte de împlinirea vârstei de douăzeci și
doi de ani, din cauza obligativității efectuării serviciului
militar până la acești ani, excepțiile fiind extrem de
rare și permise doar în circumstanțe extraordinare17.
Fetele însă puteau să se mărite începând cu vârsta de
cincisprezece ani18, în vreme ce, pentru băieți, media
vârstei de căsătorie în întreg Ardealul era de 23-25 de
ani19. Așadar, am putea deduce de aici că Slavici a
intenționat a-l face pe Iorgovan nepotrivit căsătoriei,
din punctul de vedere al etății, în vreme ce Simina și
Șofron îndeplinesc toate exigențele.
Specificarea legată de vârsta potrivită pentru
căsătorie se mai găsește și într-o altă nuvelă de-a lui
Slavici, și anume în Gura satului, unde protagonista,
Marta, era considerată de mama sa „cam-cam fată
bătrână”, întrucât împlinise șaptesprezece ani, iar
aceasta din urmă se măritase deja la cincisprezece
ani, așa că o pusese pe fiica ei să lucreze la zestre încă
dinainte de a împlini acești ani20.
Un alt punct relevant în cadrul acestei discuții
este și mentalitatea populară în legătură cu însușirile
pe care un viitor mire și o viitoare mireasă trebuie să
le însumeze. Despre fată, Simion Florea Marian
notează că de o importanță crucială este ca aceasta să
fie „sârguincioasă”, iar acelea care nu se pricep la
lucrul de mână (tors, țesut, cusut) și la gătit, nu sunt
luate în considerare drept potențiale mirese ori sunt
chiar luate peste picior21. Etnologul consemnează în
studiul său o doină din Transilvania din care reiese
tocmai această lipsă de interes a tinerilor față de
astfel de fete: „Maică, de o sută de ori/ M-am tot pus
pângă feciori/ Și le-am șoptit la ureche/ Că sunt
tânără, nu veche./ Dar războiul, mânce-l focul,/ Ăla mi
-a stricat norocul,/ Când la furcă mă puneam,/ Toată
ziua că dormeam”22. Din nuvela lui Slavici, aflăm că
Simina îndeplinește și această condiție, ceea ce o face
fată bună de măritat: „Simina, fată harnică, se sculase
des-de-dimineață, căci avea urzeală-n război, și la
război hărnicia se măsoară cu cotul”23. Multe alte
eroine idilice de-ale lui Slavici sunt, de asemenea,
surprinse în toiul muncii; astfel, Ileana din La crucea
din sat este privită în timp ce țese la război24, iar
Sanda din Scormon „urzește pânza de-a lungul
gardului”25. Marta din nuvela Gura satului face și ea
parte din această categorie a fetelor harnice, căci la
zestre muncește ea personal, „țese, alege, coase și
aruncă flori pe gherghef”26. De asemenea, o altă
exigență este și frumusețea miresei27, iar Simina „era
frumoasă […] și se știa frumoasă. Încă pe când era
copilă simțea că toți se uită după dânsa”28. Însă
frumusețea nu este cerința sine qua non, întrucât cu
mult mai de preț este ca mireasa „să fie isteață și
înțeleaptă”29, după cum notează etnologul Simion
Florea Marian: „Nevasta cu minte bună/ E bărbatului
cunună”30.. Că Simina, „pădureanca”, are o „minte
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bună”, o dovedește întreaga acțiune a nuvelei,
principala ei caracteristică fiind „forța interioară”, care
reiese din capacitatea fetei de a-și menține „sănătatea
mentală, psihică”, în ciuda tuturor presiunilor venite
din diferite părți, ce o acaparează31. Pădureanca este
„mândră […], generoasă, ospitalieră și deschisă cu ai
săi și cu străinii în egală măsură”32, tatăl ei, Neacșu, o
consideră „cuminte”, deoarece fata nu crede că
Iorgovan o va lua în cele din urmă de soție, date fiind
circumstanțele33, și însuși Busuioc, tatăl care se opune
cu înverșunare căsătoriei dintre fiul său și o fată
săracă, îi recunoaște, cu toate acestea, calitățile: „E
deșteaptă […], și binefăcută, și e frumoasă mare
minune”34.
Despre însușirile unui viitor mire aflăm că
frumusețea nu valorează le fel de mult precum în
cazul miresei35, cu toate acestea, cei urâți nu sunt
tocmai agreați, oricât ar fi ei de bogați36, iar fetele
sunt mai bucuroase a se mărita cu bărbați tineri și
blânzi37. De asemenea, era de preferat ca mirele să fie
cu stare, adică să aibă un nume bun și avere, întrucât
părinții fetei erau cei care își alegeau viitorul ginere în
cele mai multe dintre situații, mai degrabă decât fata
însăși38. Vedem că Iorgovan este atât tânăr, căci are
doar douăzeci de ani, cât și bogat, deoarece este fiul
cel mare al lui Busuioc, „băgătoiul de la Curtici”39. În
pofida acestor avantaje, el nu este deloc blând și îi
lipsește sănătatea mentală, fiind destul de instabil
psihic: „Simțea în el că dacă Simina i-ar aduce aminte
cu un singur semn măcar de cele petrecute, el ori s-ar
târî ca atunci noaptea la picioarele ei, ori ar trebui să
închidă ochii și s-o omoare”40.
Problema majoră pe care nuvela o pune în
legătură cu realizarea unei căsătorii este însă
deosebirea de avere și poziție în societate dintre băiat
și fată, concepție ce se regăsește și în multe dintre
nuvelele idilice ale lui Slavici, ca, de pildă, Gura satului
și La crucea din sat. În nuvelele idilice, totuși,
rezolvarea conflictului izvorât din această interdicție
este cu totul alta, iar părinții, principalii opozanți ai
fericirii tinerilor, decid să cedeze și, acceptând un
compromis, permit căsătoria celor doi. În Pădureanca,
se remarcă numaidecât schema întrebuințată de
Slavici și în nuvelele idilice, și anume împotrivirea
tatălui bogat care, în acest caz, este Busuioc, părintele
lui Iorgovan: „Te gândește, numai, că greu mi-ar fi s-o
am noră dac-ar trebui să-mi fie rușine de ea”41. Din
acest punct de vedere, Pădureanca poate fi înțeleasă
drept „o nuvelă a socialului de castă”42. În nuvelele
mai sus menționate, fata este cea care provine dintr-o
familie înstărită, iar băiatul este cel sărac, și opoziția
vine din partea tatălui Martei, Mihu43, în Gura satului,
respectiv din partea tatălui Ilenei, Mitru, în La crucea
din sat44. Însă în Pădureanca e interesant de notat că
nu numai tatăl băiatului cu stare nu este de acord cu
această posibilă căsătorie, dar nici tatăl fetei de
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condiție modestă nu aprobă uniunea dintre cei doi:
„Rău ar fi dac-ai crede, și mai rău ar fi dacă s-ar
întâmpla una ca aceasta. […] Nu te face, fata mea, pui
de cuc în cuib de cioară […] că nu-ți este firea pentru
aceasta. Tu ai durmit astă-noapte aici, întinsă pe un
braț de fân, și ai durmit bine, dar ei au durmit în
paturi cu perini de puf și n-au să uite niciodată c-ai
durmit în șura lor”45. Dar, cu toate acestea, nu
oprobriul venit din exterior este cel care duce la
deznodământul tragic al nuvelei, ci „prejudecata ce sa interiorizat”46 în cazul lui Iorgovan. Potrivit lui Iosif
Cheie-Pantea, mentalitatea colectivă legată de
această interdicție a căsătoriei între tineri de condiții
sociale opuse s-a oglindit în „conștiința”
personajului47, devenind „o limită a propriei ființe”48.
El însuși nu poate depăși acest dat provenit din
concepția populară, dovedindu-se deosebit de
preocupat de ceea ce va crede lumea, de „gura
satului”49, după cum o și mărturisește, într-o încercare
de justificare a propriului comportament: „Pentru că
nevasta mea nu are să-mi fie numai mie nevastă […] ci
și părinților mei noră și rudelor mele om din casă, și ar
trebui să fie moarte de om”50. Simina înțelege acest
aspect și îi dezvăluie lui Iorgovan că, pentru dânsa,
aceasta nu este pricină de supărare: „ți-e rușine de
dragostea ce o ai cătră mine și te ferești ca nu cumva
lumea să afle despre ea”51. Această atitudine a lui
Iorgovan se explică prin dorința personajului de a se
ridica la înălțimea așteptărilor celor din jur, pe care i-a
dezamăgit deja o dată, renunțând la școala pe care o
urma la oraș și întorcându-se să trăiască printre
țărani. Familia sa speră ca fiul cel mare al lui Busuioc
să devină chiar mai important decât generația
precedentă și, de aceea, Iorgovan percepe această
„mezalianță” drept „lașitatea de a răspunde dorinței
în pofida datoriei”52. Astfel, nuvela Pădureanca este
mai mult decât o operă ce aduce în discuție problema
socială a căsătoriei; ea poate fi considerată, după cum
afirmă Magdalena Popescu, „o dramă a opțiunii”53.
Nuvela Pădureanca surprinde, pe lângă aceste
mentalități populare privitoare la nuntă, și un obicei
asociat respectivului moment din viața omului, și
anume felul în care se desfășoară pețitul fetei. În
primul rând, zilele recomandate pentru pețit,
încheierea logodnei sau înfăptuirea cununiei sunt,
potrivit credințelor țăranilor, doar zilele de joi ori cele
de duminică, toate celelalte fiind considerate
neprielnice54. În nuvela discutată, vedem că Busuioc
vine împreună cu fiul său, Iorgovan, la casa preotului
din Socodor, spre a o peți pe Simina, într-o zi de
duminică55. De asemenea, întrucât Simina a rămas
orfană, ea insistă să fie cerută în căsătorie de la rudele
ei încă în viață, o mătușă și un unchi56, așa cum spune
Simion Florea Marian că se întâmpla și în realitatea
din acea perioadă: „Dacă părinții nu mai trăiesc,
atunci se cere consimțământul rudelor celor mai de
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aproape”57. Vedem că în pețit vine tânărul care
urmează să se însoare, alături de tatăl său58, spre
deosebire de felul în care este prezentat pețitul într-o
altă nuvelă de-a lui Slavici, Gura satului, unde obiceiul
este, mai înainte de toate, realizat de către doi
oameni de frunte din sat, aleși de familia mirelui, care
merg la casa miresei spre a cerceta gândul părinților
acesteia și a se pune de acord cu dânșii59. Acest obicei
este denumit „stărostie”, iar cei doi bărbați care se
ocupă cu aceasta sunt cunoscuți drept „starosti”60. Și
în Gura satului, acest ritual are loc într-una dintre
zilele potrivite, de această dată într-o zi de joi, iar
logodna este stabilită pentru o zi de duminică61.

Moarte și înmormântare

Mult iești moarte blăstămată...
Da viața omului
Îi ca floarea câmpului.
Azî iești tânăr și voinic
Şî pă mâni nu iești nimic.62

Așa cum am menționat și la începutul acestei
lucrări, nuvela Pădureanca nu este o nuvelă doar
despre viață și nuntă, ci și una despre moarte și
înmormântare. Textul lui Slavici surprinde și ilustrează
o serie de mentalități și practici ce privesc acest
eveniment din viața omului, moment care este
considerat, asemenea nunții, un prag, o poartă de
trecere într-o etapă diferită a existenței.
Potrivit lui Gail Kligman, moartea este „o realitate
biologică, sociologică, cosmologică și existențială”63.
Ritualurile funerare facilitează „procesele de separare
și de integrare”; astfel, acestea au sens atât pentru cel
decedat, cât și pentru cei rămași în viață. În acest
context, este necesară o delimitare între
întrebuințarea a doi termeni distincți vizând aceste
rituri de trecere: „înmormântarea” și „petrecania”.
Primul se referă la trecerea celui mort, deci la
„separarea” lui de cei vii, iar cel de-al doilea îi are în
vedere pe cei rămași în viață, care trebuie „să se
integreze” într-o lume din care unul dintre cei dragi ai
lor lipsește64. Ținând cont de aceste considerații,
funeraliile conferă un înțeles „cultural proceselor
afective ale durerii”65. Se observă, astfel, noțiunea de
„trecere” prezentă și în acest caz, la fel ca și în situația
riturilor ce însoțesc nunta.
În Pădureanca, această temă gravitează în jurul a
trei situații distincte: moartea lui Pupăză, fratele vitreg
al înstăritului Busuioc, moartea lui Neacșu, tatăl
Siminei, precum și moartea personajului principal
Iorgovan în finalul nuvelei. Fiecare dintre aceste morți
aduce în prim-plan o serie de mentalități referitoare la
literacum

acest moment de trecere, însă una singură străbate
acțiunea nuvelei ca un fir roșu: cea legată de
necesitatea unei lumânări aprinse atunci când un om
se stinge din viață.
În cazul decesului lui Pupăză, se poate vedea ce
părere aveau țăranii despre moartea „năprasnică”,
adică moartea prin accident. Pupăză, „strivit de
roatele mașinii de treierat”, este considerat nedemn
de a fi îngropat „în pământ sfințit”66. Această
interdicție provine mai ales din întâmplarea care a
făcut ca nefericitul să nu aibă o lumânare aprinsă în
momentul morții: „Poți să-l întinzi pe perini de
mătase, să-i aprinzi o mie de luminări, dacă a murit
fără luminare, […] poți să-i dai pomeni peste pomeni,
dar n-o să ți le primească nimeni”67. Aceasta izvorăște
din convingerea populară că a muri „fără lumină” este
un adevărat dezastru68. În pofida respectivelor
opreliști, Busuioc insistă a-și înmormânta fratele „cu
toată cinstea”69, astfel, asistăm la o scenă de priveghi
care ne spune câte ceva despre obiceiurile din zona
de Vest a țării70: „Seara era priveghie la casa lui
Busuioc, iar la priveghie se cere voie bună și multă
gălăgie”71. Virgil Vintilescu ne aduce la cunoștință că o
asemenea atitudine este specifică vestului
Transilvaniei, inclusiv zonei Aradului; faptul că
„oamenii jucau cărți, […] spuneau povești, râdeau din
când în când”72 semnalează că viața trebuie să
continue, în ciuda dispariției unuia dintre membrii
colectivității. Această idee se poate traduce și prin
triumful vieții asupra morții73.
Odată cu moartea tatălui Siminei aflăm unele
detalii privitoare la doliul postfunerar. Vedem astfel
că rudelor apropiate ale celui decedat de curând li se
cere, în cazul în care sunt fete ori femei, a-și despleti
părul și a-l purta așa o anumită perioadă de timp, în
contextul în care persoanele de sex feminin
obișnuiau, în acea perioadă, a umbla mereu cu părul
împletit. După ce a înștiințat-o pe Simina de moartea
tatălui ei, Șofron o îndeamnă să-și despletească părul,
iar, după înmormântare, Simina nu și-l mai împletește
la loc vreme de nouă săptămâni74. Gail Kligman
notează paralelismul dintre „împletitul părului
miresei” din cadrul nunții, care semnalează
schimbarea statutului ei social, și obligativitatea
despletirii părului cu ocazia funeraliilor. Astfel,
„împletitul părului generează relații; despletirea ajută
la întreruperea lor”75. Și în cazul lui Neacșu se observă
preocuparea personajului de a avea la îndemână o
lumânare în eventualitatea unei posibile morți, având
în vedere epidemia de holeră ce izbucnise în acea
perioadă:
— Mai dă-mi și o luminare! grăi el apoi.
Șofron se-ntoarse în casă și-i aduse un colac și o
luminare, căci colac și luminare de ceară se dau de
pomană la morți, colacul pentru zilele vieții și
luminarea pentru ceasul morții.76
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În sfârșit, moartea lui Iorgovan încheie nuvela.
Mort de „moarte năprasnică”, asemenea unchiului
său, Pupăză, Iorgovan își isprăvește călătoria în
căutarea nunții prin moarte, iar ultimele cuvinte din
Pădureanca îi aparțin Siminei și subliniază încă o dată
importanța lumânării aprinse:
Simina se îndreptă, stete câtva timp ca scoasă din fire,
apoi se întoarse repede, să uită prin casă, se duse de
deschisă ușa și strigă tare, dar cu glasul așezat și
deschis:
— O luminare!77

Nuntă-în-moarte
O bunu mândru fecior
Nu ți-o fo vremea să mori
Ți-o fo vremea să te-nsori.
Ți-o fo vremea să trăiești
Şî să te căsătorești.
Uă scoală-te șî te uită
Că la noi îi lume multă
C-o gândit că facem nuntă.
S-o strâns fete șî feciori
C-o gândit că tu te-nsori. […]
În loc de steag de mătasă
Stau prapurii lângă casă.
În loc de steag împodobit
Steagu negru de jelit.78

Din câte am văzut în cele notate mai sus, nuvela
Pădureanca pune în fața cititorilor atât nunta, cât și
moartea, două dintre momentele esențiale ale vieții
oricărui om. Se remarcă o anumită legătură între
acestea două, în sensul în care ele alternează pe
parcursul operei lui Slavici. Astfel, planul nunții se
întrepătrunde cu cel al morții, fiecare întrerupând
desfășurarea celuilalt în puncte cheie ale textului.
Idila dintre Iorgovan și Simina este pusă între
paranteze odată cu decesul lui Pupăză, pe când
moartea lui Neacșu declanșează procesul pețitului
Siminei de către Iorgovan și tatăl său. Tot astfel, se
poate presupune că moartea lui Iorgovan din final îi
va oferi lui Șofron șansa de a o lua de nevastă pe
pădureancă79. În această secvențialitate se poate
constata
complementaritatea
nunții
și
a
înmormântării, a vieții și a morții.
În acest punct al discuției, se cere, în mod
necesar, clarificarea legăturii existente între nuntă și
moarte. Căsătoria, deopotrivă cu moartea, aduce cu
sine o serie de schimbări drastice, ambele fiind
caracterizate de „separare” și „înstrăinare”80. Ele se
asociază „în mod dialectic”81. În primul rând, nunta
este văzută drept „o moarte simbolică”, idee
susținută de diversele „pierderi” pe care căsătoria le
presupune în mod obligatoriu, cum ar fi virginitatea
și tinerețea, căci ea marchează un prag, iar la capătul
literacum

celălalt al acestei etape existențiale așteaptă
moartea82. În al doilea rând, înmormântarea poate fi
privită ca o nuntă, acest lucru întâmplându-se în
situația morților „nevârstnice”83, așa cum este cazul
în nuvela lui Slavici avută în vedere. Iorgovan moare
în floarea vârstei, într-un moment în care toată
lumea s-ar fi așteptat ca el să se însoare. Legătura
dintre nuntă și moarte este cel mai clar pusă în
lumină de către un obicei specific decesului celor
tineri și necăsătoriți, și anume „nunta mortului”.
Acesta presupune „o cununie simbolică a mortului”,
întrucât în mentalitatea de tip popular nu se concepe
omiterea unuia dintre momentele fundamentale ale
existenței umane, cum este căsătoria84. Paralelismul
secvențelor componente ale nunții și înmormântării
facilitează realizarea legăturii dintre ele; astfel, stau
în oglindă momente precum „iertarea cerută de la
familie” în cazul nunții și „iertarea cerută de la cei vii”
în cazul înmormântării, ori „mesele rituale de
celebrare” cu cele de „comemorare”85. În cazul nunții
mortului, peste desfășurarea propriu-zisă a
ritualurilor funerare se suprapune metafora nunții;
de pildă, tânărul mort este îmbrăcat ca de nuntă și
există, totodată, un steag, obiect specific căsătoriilor,
doar că acesta este unul negru, iar nu unul plin de
culoare86.
Astfel, având în vedere că, în nuvela Pădureanca,
țelul urmărit de unul dintre personajele principale,
Iorgovan, este, pe tot parcursul textului, o nuntă
(desigur, cu suișurile, coborâșurile și ezitările de
rigoare), însă căutarea lui sfârșește în moarte, se
pune problema dacă nu cumva poate fi interpretată
moartea lui din final drept o nuntă, o „nuntă-înmoarte”87, în absența unei „nunți-în-viață”,
realizându-se o conexiune cu obiceiul nunții mortului.
Legătura dintre nuntă și moarte este scoasă în
evidență de la începutul nuvelei și până la încheierea
acesteia, cele două elemente ciocnindu-se în
permanență. Iorgovan fiind la vârsta căsătoriei, nu se
poate admite neglijarea acesteia în favoarea morții.
Se impune, deci, ținând cont de dialectica nuntă –
moarte ce caracterizează această operă epică,
interpretarea nuvelei Pădureanca în cheie metaforică
drept „o nuntă a mortului”, traseul fiind direcționat
dinspre nuntă înspre moarte. La această idee
participă și prezența, în ceasul morții lui Iorgovan, a
Siminei, deci a femeii iubite, cu care acesta ar fi
trebuit să se însoare, și, după cum ne informează Gail
Kligman, o nuntă a mortului presupune întotdeauna,
în situația băieților, și prezența unei mirese
simbolice, chiar iubita tânărului, dacă este cazul,
care, însă, este liberă ulterior a se mărita cu oricine
altcineva poftește, nefiind legată în niciun fel de cel
decedat88, la fel cum, cel mai probabil, va proceda și
Simina, căsătorindu-se cu Șofron după dispariția lui
Iorgovan dintre cei vii.
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Concluzii
Nuvela lui Ioan Slavici oferă o imagine
cuprinzătoare a mentalităților și obiceiurilor legate de
nuntă și moarte, așezându-le pe acestea unele în
continuarea celorlalte și construind, astfel, o punte
între ele, luând în considerare conexiunea naturală și
implicită dintre cele două momente fundamentale. Se
face, în acest fel, vizibilă concepția potrivit căreia
nunta poate fi o moarte simbolică, dar și
înmormântarea poate fi o nuntă simbolică.
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CONFLICTUL ÎN NUVELISTICA LUI SLAVICI
Irina Ciama
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, proza
nuvelistică a lui Ioan Slavici se remarcă prin mai
multe elemente de inovație în ceea ce privește
tematica și arta narativă, în special prin construirea
conflictelor. Dacă în nuvelistica clasică și romantică a
vremii se manifestă pregnant conflictele exterioare,
ciocnirea dintre personaje reprezentative sau forțe
sociale aflate în antiteză – cu interesele și voințele
lor –, în nuvelele lui Slavici se poate observa dublarea
conflictului exterior de un conflict interior, aproape
la nivelul fiecărui personaj.
În nuvelele slaviciene, nu forma predeterminată
le determină conținutul, ci conținutul experiențial,
mental și sufletesc le predetermină forma1, iar forma
ca intuiție-expresie modelează arhitectura estetică a
conținutului uman prin care se transmite și mesajul
complex al operei literare. La Slavici, care este un
eticist, un pedagog social, preocuparea esențială
pentru mesaj pornește de la faptul că el consideră că
scopul final al artei este să dea expresie unuia sau
altuia dintre sentimentele legate de sensul vieții. Pe
de altă parte, structura nuvelei pe capitole scurte, de
obicei, este să dea seamă de bogăția calitativă a
lumii și a omului, ca și de bogăția stărilor sufletești și
a sentimentelor în relație cu familia, tradiția, timpul,
societatea nouă, istoria etc.
Desigur, conflictul interior, uneori amplu, alteori
schițat, capătă reverberații complexe și abisale,
anticipând proza realist-obiectivă a romanelor de
analiză psihologică ale lui Liviu Rebreanu. Ca la
acesta din urmă, avem de-a face cu o focalizare
asupra conflictului și asupra stărilor de conștiință ale
unor personaje complexe, ideile fiind redate într-un
limbaj sobru, percutant, robust, fără elemente
inovatoare de stil și fără practicarea calofilismului.
Definit ca o contradicție dintre ideile, interesele
sau sentimentele a două personaje sau a două
grupuri de personaje, conflictul este un element
esențial al narațiunii, în strânsă legătură cu intriga și
desfășurarea acțiunii. În unele opere se poate
remarca o construcție elaborată a conflictului, cu o
etajare a acestora în funcție de tăria caracterelor,
însă unele opere nuvelistice sunt prelucrate după
modelul narațiunilor populare din partea vestică a
Transilvaniei.
Inspirat de literatura folclorică a ținuturilor
natale, unele nuvele ale lui Slavici au personaje care
„par a descinde din mitologia folclorică, iar schema
conflictului și a fabulației sunt îndatorate
modelelor populare.”2. Este aici și cazul
nuvelelor Gura satului și Pădureanca.
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În ciuda faptului că există nuvele idilice, în care
conflictul este sumar și bazat pe scheme3, „soluția
facilă a conflictului nu exclude o anume asprime a
relațiilor”4, ca mai apoi relațiile dintre personaje să
îmbrace forme antagonice: Ghiță și Lică Sămădăul
din Moara cu noroc, părintele Trandafir și
sărăcenenii din Popa Tanda, Simina și Iorgovan din
Pădureanca și intelectualul luminat care se întorcea
în comunitatea natală și individul modern însingurat
care nu se mai întoarce în locurile natale după
finalizarea studiilor, în nuvela Budulea Taichii.
O particularitate inedită a prozei nuvelistice a lui
Slavici, strâns legată de vocația pedagogică a
autorului, este caracterul social și didactic al
acesteia. În plină epocă maioresciană în care
fondatorul Junimii pleda pentru „«înălțarea în sfera
ficțiunilor impersonale» sau când arta era decretată,
după Madame de Stäel «ca o nobilă zădărnicie» sau
un «repaos al inteligenței»”5, Slavici alege subiectele
pentru realizarea unei opere adresate poporului cu o
finalitate etică și de iluminare a maselor:
Adresându-se oamenilor, opera va trebui să vizeze nu
pătura «stricată», «suprapusă», căci atunci ea va fi o
operă fără valoare, se va crea «numai adresându-se la
toți românii». Pentru că arta va trebui să se adreseze
nu unor elite, ci poporului deoarece ea produce
creator nu o realitate trecătoare, pentru obținerea
unui «efect momentan», ci unul cu traiectorie mai
lungă, cu valabilitate pentru mai multe generații. [...] O
operă poate să fie gustată astăzi dar uitată mâine, iar
alta să nu fie înțeleasă în epocă și abia după un anumit
timp aceasta să ducă la «efectul intenționat de
creatorul ei» și să devină o autentică valoare6.

Ideea de progres social și cea de educare a
maselor sunt elemente-cheie constitutive ale
literaturii polemice a lui Slavici. El era un militant al
progresului în satele românești și promova, prin
literatura și personajele sale, modele de prosperitate
și progres bazate pe muncă cinstită și onestă.
Totodată, împărtășește ideile iluministe, considerând
că omul este stăpânul propriei vieți, iar motorul
ființei sale este voința căreia trebuie să i se
subordoneze și natura. Poziția lui Slavici față de
lumea satului este una antifeudală, iar categoriile
sociale ilustrate în nuvelele sale promovează
ideologia iluministă atât la nivel moral, cât și prin
activarea societății țărănești în diferite domenii, deci
în situații care cer o activare a forțelor
acesteia pentru ca să ajungă la
prosperitate. Tocmai de aceea, nuvelele
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lui Slavici nu se încadrează în perspectiva paseistcontemplativă, ci surprind dinamica societății
ardelenești odată cu introducerea modelelor de viață
capitaliste. Astfel, lumea care populează nuvelele sale
nu este numai cea a țăranilor, ci și a negustorilor, a
meșteșugarilor și a intelectualilor.
Precursor al lui Rebreanu, cu o viziune complexă
asupra personajelor sale, Slavici le creionează un
profil psihologic complex și este unul dintre pionierii
care uzitează în proza scurtă mijloacele analizei
psihologice specifice romanul psihologic modern.
Printre mijloacele analizei psihologice moderne,
monologul interior este unul dintre instrumentele de
investigare care revelează stările de conștiință ale
personajelor. În Moara cu noroc, Ghiță este un
personaj dual care trăiește duplicitar: își
conștientizează condiția sa de om slab, fără o voință
puternică de a se desprinde de rău, iar această vlagă
„morală”, precum și stea de înavuțire îl fac să se
subordoneze total planurilor lui Lică, deși nu aprobă
faptele porcarului: „Și omul foarte lesne se împacă cu
păcatele sale. «Ei! ce să-mi fac? își zise Ghiță în cele
din urmă. Așa m-a lăsat Dumnezeu! Ce să-mi fac dacă
e în mine ceva care este mai tare decât voința mea!?
Nici cocoșatul nu e însuși vinovat că are cocoașă în
spinare: nimeni mai mult decât dânsul nu ar dori să o
aibă.”7. Introspecția este un procedeu de analiză
psihologică modernă utilizat mai ales în nuvela Moara
cu noroc. Nu doar că acest procedeu dezvăluie detalii
despre mutațiile psihologice ale lui Ghiță de-a lungul
nuvelei, dar conferă personajului o complexitate
aparte. Acesta își analizează gândurile și faptele, este
conștient de netrebnicia sa, dar în același timp
constată că are o voință slabă și este incapabil de a
lua o decizie „mântuitoare” atât pentru sine, cât și
pentru familia sa.
În cazul lui Iorgovan din Pădureanca, oscilațiile
între pasiunea pentru Simina și datoria de a respecta
rânduielile locului și de a lua de soție o femeie pe
măsura averii sale, dar și faptul că este un ins
problematic, îl fragmentează și, în cele din urmă, îl
conduc la un sfârșit tragic.
Deși nu este construit după tiparele personajelor
de nuvele psihologice, în cazul părintelui Trandafir din
nuvela Popa Tanda remarcăm moduri diferite de
raportare a comportamentului la situații și întâmplări
exterioare, astfel că acesta își schimbă strategiile prin
care încearcă să-i schimbe pe țărani, cu atât mai mult
cu cât este pus în fața unei provocări a destinului:
„mediul căruia îi este adresat mesajul nu este nici
rezistent, nici obedient, fiind totuși amândouă la un
loc și nici una, nici alta totodată. Sătenii ascultă, se
conformează formal, dar nu și practic.”8.
Atât Popa Tanda, cât și Gura satului pun în
evidență structura interioară a personajelor prin
raportarea
comportamentului
la
întâmplări
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exterioare. După ce constată ineficiența metodelor
sale de a-i schimba pe sărăceneni, părintele Trandafir
coboară din lumea superioară a ideilor în cea a
muncii, constrâns de sărăcia familiei sale și de
neputința de a-și îmbunătăți traiul bizuindu-se pe
sărăceneni.
Raportarea la întâmplările și conjuncturile
exterioare sunt contradictorii în cazul Martei din
nuvela Gura satului. Ea se conformează legilor
nescrise ale comunității sale câmpenești în ceea ce
privește căsătoria, însă dorința ei este de a se căsători
pe criteriul iubirii este mai puternică și ține de
afirmarea individului deasupra cutumelor sociale,
chiar cu prețul revărsării oprobiului comunității
asupra sa și a familiei sale.
În nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca,
introspecția și monologul interior sunt conjugate cu
afluxul de gânduri și cu obsesiile personajelor. Ghiță
este măcinat de dorința de înavuțire, dar dorește să
fie un om cinstit. Este mereu tentat să caute să
dovedească nelegiuirile făcute de Lică, se gândește
cum ar putea să-l demaște, însă nu este deplin sincer
cu jandarmul Pintea, deoarece obsesia banului e mai
puternică și îi anulează voința.
Apoi să-și pună caii la căruță și să se ducă la Ineu, ca să-l
caute pe Pintea. Însă el dormise bine peste noapte și
mai ales acum, după ce-l văzu pe Lică, își mai schimbă
gândul. La urma urmelor, nici nu prea știa ce-ar fi având
să vorbească cu Pintea. Gândurile pe care le avuse în
seara trecută se strecuraseră toate, încât parcă le visa
numai, și de când știa că Lică are o slăbiciune, el îi părea
un om mai bun în felul lui decât cum îl crezuse și îi era
greu de bănuielile pe care și le făcuse în nedumerirea sa
asupra lui9.

Atunci când decide să-l ajute pe Pintea să-l prindă,
Ghiță o face cu prețul dezintegrării propriei familii,
folosind-o pe Ana drept momeală.
Afluxul de gânduri este strâns legat, în ambele
nuvele, de obsesiile personajului. Lipsa hotărârii în a-l
demasca pe Lică are legătură cu dorința de înavuțire a
lui Ghiță care, „întâia oară în viața lui ar fi voit să naibă nevastă și copii, pentru ca să poată zice: «Prea
puțin îmi pasă.». Se gândea la câștigul pe care l-ar
putea face în tovărășie cu Lică, vedea banii grămadă
înaintea sa și i se împăienjeneau parcă ochii: de
dragul acestui câștig ar fi fost gata să-și pună pe un
an, doi capul în primejdie.”10. Concentrarea de
gânduri a lui Iorgovan atunci când acesta se întoarce
pe tărâmul pădurenilor pentru a tocmi oameni la
seceriș este determinată de iubirea pentru Simina, o
iubire care îl copleșește, astfel apărând imperios
dorința de revedere a tinerei, în ciuda diferențelor de
statut și avere care nu puteau fi acceptate așa cum o
prevedeau rânduielile comunității. Obsesia revederii
pune stăpânire pe acesta, iar în puterea nopții nu-și
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găsește odihna și merge la Zimbru pentru a o întâlni.
Concentrarea de gânduri și intensitatea cu care
acestea îl contorsionează compun un personaj
modern.
Sondarea conștiinței personajelor prin mijloacele
analizei psihologice revelează conflictele interioare ale
personajelor nuvelisticii lui Slavici, mai toate
dramatice, având contururi psihologice tragice, dar și
dilematice.
Nuvelele idilice Gura satului și Budulea Taichii
ilustrează atotputernicia cutumelor și a obiceiurilor
sociale, codificate în prescripțiile tradiției privind
limitele libertății individului. Astfel, conflictul erotic din
Gura satului trenează de-a lungul mai multor episoade,
rezolvându-se abia în final, menținând o tensiune
constantă pe parcursul operei. În Budulea Taichii un
conflict abia schițat la început și dispersat în miezul
nuvelei reapare în finalul operei atunci când Budulea,
cimpoieșul din Cocorăști, se îngrijorează că studiile în
străinătate ale lui Huțu l-ar putea înstrăina de
comunitatea din care face parte. Pe de altă parte,
răspunsul prompt al lui Huțu la solicitarea tatălui său
nu face decât să confirme ipoteza că și Huțu dorea
întoarcerea la matca natală, însă nu mărturisise
nimănui gândul său.
Conflictele din Moara cu noroc și Pădureanca pun
în evidență grupuri de forțe sociale bazate pe setea de
înavuțire și setea de dominație. În Moara cu noroc,
focalizarea este pe dorința de progres, iar în
Pădureanca pe conservarea stării dobândite prin
căsătoria lui Iorgovan cu o femeie cu același statut
social și material.
Conflictul social „iluminist” din Budulea Taichii și
Popa Tanda este declanșat de dorința de ameliorare
morală nu numai prin intermediul religiei și al
cunoașterii, ci și prin trecerea de la o societate
inactivă, abandonată letargiei din cauza mediului ostil
de viață, la una activă, în care omul este făuritorul
propriului destin și este menit „a îmblânzi” chiar și
împrejurările și condițiile nefaste ale existenței.
Conflictul dintre tradiție, legea nescrisă și libertatea
alegerii individuale încurajează acest fapt; omul
natural devine om de acțiune și se realizează în funcție
de dorința și pasiunile sale, dar și de vocație.
Conflictul dintre individ și societate/ comunitate în
Popa Tanda ilustrează forța individului de a se schimba
pe sine trecând la fapte. Pe acest fond începe să-i
schimbe părintele Trandafir pe ceilalți, antrenându-i în
procesul muncii, deși ei nu credeau că se poate.
Totodată, una dintre ideile moderne subiacente în
nuvelele slaviciene este prezența unui spațiu cu o
populație cu ocupații diverse: preoți, meșteșugari,
negustori, în care apare dorința de a ajunge pe trepte
mai înalte, prin crearea unei economii rurale, a unei
intelectualități rurale.
Dacă conflictele sociale au la bază dobândirea prin
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muncă a unui statut social și material sau conservarea
acestuia, în cazul conflictelor psihologice, factorul
declanșator este iubirea: în Moara cu noroc este
iubirea dintre Ghiță și Ana, dar umbrită de arghirofilie,
iar în Pădureanca – iubirea dintre Iorgovan și Simina,
iubire ce nu se va realiza din cauza impedimentelor
sociale, dar și a naturii problematice a lui Iorgovan.
Ideile formulate de Slavici în Popa Tanda cu privire
la menirea spirituală a intelectualului „iluminist” și
plasarea acestui ideal într-un spațiu „primitiv” duc la
apariția unui conflict ideatic. Comunitatea, care are
datoria de a-l susține material pe părintele Trandafir,
nu face acest lucru, iar realitatea în care nimerește îl
obligă și să treacă la acțiune.
Plasarea în același cadru existențial a oamenilor
cinstiți și a bandiților duce la dezvoltarea unui conflict
de natură etică în Moara cu noroc, unde coabitarea cu
individualități antagonice este posibilă doar prin
supunerea oamenilor cinstiți, dar slabi, care ajung sub
influența celor autoritari și cruzi.
Conflictul social-etic este cauzat de cutumele vieții
tradiționale, familiale, sociale și etica individului din
societatea modernă. În Gura satului, conflictul generat
de dorința Martei de a se căsători cu Miron rupe
lanțurile tradiției. În Pădureanca, forța individului rupt
de satul natal prin studii la oraș este slăbită, iar
fragilitatea opoziției lui Iorgovan față de cutumele
câmpenenilor îl condamnă la un destin tragic.
Personajele lui Slavici, chiar dacă sunt luate din
lumea tradițională a locurilor natale ale autorului, sunt
construite modern. Astfel, țăranii nu mai sunt „cei
obidiți”, ci „bogotanii”, țărani înstăriți care realizează o
economie proprie și în care femeile sporeau această
avere prin făurirea de zestre pentru a crește
bunăstarea. Modelul omului de la sat și educat la oraș
pare unul desprins din romanele interbelice: acest tip
de personaj are o structură dilematică, e un etern
indecis, cum este cazul lui Iorgovan. De asemenea,
cuplurile de îndrăgostiți din Pădureanca, Gura satului
au filiațiuni cu personajele moderne: iubiri
contorsionate de statute sociale diferite în care singura
șansă de împlinire în iubire o constituie forța
personajului, capacitatea lui decizională.
În societățile destructurate cum este cea din
Moara cu noroc, forțele anarhice acționează împotriva
celor care le calcă terenul. Setea elementară de
dominație, de putere este dublată de monopolul
asupra spațiului în care locuiesc oamenii cinstiți. De
remarcat este faptul că, în ciuda ideilor progresiste ale
lui Slavici, în opera sa, conflictele declanșate de aceste
intruziuni ale aspectelor moderne duc la crize
existențiale: unele conflicte se soluționează direct
(căsătoria Martei cu Miron), altele tragic (moartea lui
Iorgovan) și se bazează pe felul cum societatea și viața
sunt influențate de elemente ale noii vieți: economia
care pătrunde în mediul rural.
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Adeseori,
atitudini,
obiceiuri,
prejudecăți,
superstiții sunt depășite de anumite personaje și
societatea devine mai deschisă. În Moara cu noroc,
luarea în arendă a hanului aflat într-un loc nefast, în
mijlocul pustietății și la răscruce de drumuri, conduce
la destinul tragic al personajelor care, după spusele
bătrânei, nu ar fi trebuit să-și părăsească gospodăria, ci
să fie mulțumiți cu condiția modestă a vieții lor.
Personajele sunt exponențiale, însă ilustrează
contradicția dintre tradițional și modern. Omul natural
este simplu, fără dualități, cu o unitate a ființei sale (de
dorință, de simțire, de gândire), așa cum este cazul
Siminei și al lui Șofron din Pădureanca, însă Iorgovan
are o structură dilematică, e un indecis, un tip eșuat
care prefigurează personajele moderne din romanele
camilpetresciene.
Contextele generatoare de conflict relevă
complexitatea și multistratificarea societății în cea de-a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar și finețea
observației autorului care intuiește factorii cauzatori ai
combustiilor în spațiul ardelean.
În încercarea tinerilor de a-și împlini, prin decizii
proprii, destinul personal, unul dintre contextele
declanșatoare ale conflictului îl reprezintă tocmai, pe
de o parte, cutumele vieții tradiționale, bazate și ele pe
diferențieri sociale, și, pe de altă parte, influențele
lumii moderne, care pătrundeau și la țară, în mediul
rural, în viața oamenilor prin economia cealaltă, care
venea acolo prin intermediul comerțului.
Aceste elemente conturează o societate încă
anarhică în procesul modernizării ei și în care
acționează forțe reminiscente – cumva ostile pentru
generațiile tinere – de tipul tradițiilor, cutumelor,
obiceiurilor vechi, unele constrângătoare: fata era
măritată de tată, după voința acestuia. O consecință a
acestei societăți în schimbare este și înavuțirea prin
mijloace specifice precapitaliste oneste, dar și
necinstite. În Moara cu noroc, Slavici include și
realitatea socială a existenței bandelor de porcari, o
categorie apărută ca o necesitate în vestul țării, dar
care și-a extins autoritatea asupra locuitorilor zonei,
exploatându-i sau jefuindu-i pe cei vulnerabili și
făcându-i pe localnici martorii tăcuți ai nelegiuirilor lor.
Schimbarea lumii rurale, sub influența din ce în ce
mai mare a târgurilor și orașelor și odată cu asta și
învățământul, culturalizarea maselor, face ca o parte
din fiii oamenilor de la țară să meargă la oraș să învețe
carte și acolo să deprindă nu numai învățătură, ci și
meserii, inclusiv acele meserii pe care românii nu le
practicau: negoțul, comerțul. La oraș deveneau
ucenici, deci este o întreagă societate în transformare,
în tranziție, care până atunci n-avusese la îndemână
mijloacele necesare nici pentru urbanizare, nici acces
la tehnicile și uneltele moderne pentru acea vreme.
În nuvelele lui Slavici, conflictele sunt luate din
lumea satului românesc, din a doua jumătate a
literacum

secolului al XIX-lea. Ele sunt specifice vieții de la țară,
sunt între tradiție și modernizare, între omul social al
colectivității și omul individual care vrea să-și afirme
dreptul la decizie în viața personală, dreptul la
independența acțiunilor în muncă și în viață. Moderne
sunt unele personaje cum este Ghiță, care atunci când
își părăsește etica lui personală și face o alegere de tip
diavolesc, pentru a câștiga bani repede, sfârșește
tragic.
Conflictele exterioare sunt cele specifice epocii în
lumea rurală, dar meritul lui Slavici constă în faptul că
le aduce în prim planul nuvelelor lui populare, prin
realismul lui popular, și caută acolo specificul vieții
rurale, în complexitatea lui, deci și a conflictelor, fără a
se inspira din realitatea claselor superioare:
aristocrație, negustorime, intelectualitate, boierime.
Conflictele interioare se nasc din ciocnirea voințelor:
voința comunității vs. voința individualității, Slavici
dând câștig de cauză, în general, noii generații din care
și el făcea parte.
Personajele nobile prin fapte din nuvelele lui
Slavici nu sunt numai modele pentru societatea rurală
a vremii, ele ilustrând modelul omului rural de atunci,
ci și proiecții în viitor, proiectând un model de țăran
prin raportare la ideal. De aceea nuvelele lui Slavici au
fost și opere de pedagogie a neamului, fiind nu numai
texte delectabile, ci și scrieri care propun deziderate
umane și sociale.
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PUTEREA BANULUI ÎN SOCIETATEA SECOLULUI XIX
Patricia Perla Pepa
Studiul de față își propune să reliefeze puterea
banului în societatea secolului al XIX-lea și
repercusiunile pe care banul le are asupra omului,
așa cum sunt acestea prezentate în proza lui Ioan
Slavici. Societatea din operele lui Slavici are la bază
modul de raportare al ardelenilor la valorile
spirituale, dar și materiale, punând preț pe efortul
individual de dobândire a unor bunuri materiale ca
semn al prestigiului social. Autorul are o atitudine
ambivalentă față de puterea banului în societatea
ardelenească de la sfârșitul secolului XIX. După cum
remarca Nicolae Manolescu, proza lui Ioan Slavici
este modelată de o „filosofie socială pe care n-o
găsim la niciun alt scriitor român, nici chiar la
Rebreanu ori Agârbiceanu, proveniți din notabilitățile
rurale ale aceleiași provincii central-europene”1.
Slavici este de la început un scriitor modern, prin
viziune și formație, care prezintă prefacerile prin care
trece mediul țărănesc familiar, care-și pierde
seninătatea și atmosfera idilică odată cu pătrunderea
noilor legi ale lumii capitaliste care înlocuiesc vechea
ordine patriarhală.
Tematica nuvelelor lui Ioan Slavici (dintre care
ne vom axa pe Moara cu noroc, Comoara) și a
romanului Mara reflectă aspecte ale vieții sociale,
obiceiuri, datini, credințe, superstiții, constituindu-se
într-un adevărat tablou etnografic al satului și
târgului transilvănene. În nuvelele sale, Slavici
sancționează fără cruțare setea de înavuțire cu orice
preț, cu deosebire ispita banului nemuncit. Din acest
punct de vedere a stăruit mai ales asupra psihologiei
ardelenilor subjugați de patima banilor.
Din suita nuvelelor sale, Moara cu noroc este
într-adevăr „capodopera nuvelisticii lui Slavici”2.
Construcție solidă, bine gândită, ea relevă știința și
arta punerii în scenă, analitismul profund al
mobilurilor acțiunii de esență psihologică, gradarea
lor, a scenelor și motivelor, alternarea de planuri și
sentimente ce fac din ea o nuvelă cu inflexiuni
tragice.
În cadrul nuvelei, se abordează tema setei de
înavuțire – ea devine un viciu când eroii își pierd
cumpătul, măsura. Așa se întâmplă și în cazul lui
Ghiță. Ființă slabă, el acționează la voia întâmplării,
nu face aproape nimic ca să-și stăpânească dorința de
a avea cât mai mult. Năruirea sa va fi ireparabilă.
Orientarea greșită a lui Ghiță, respectiv metamorfoza
lui din cizmarul chibzuit și așezat la casa lui la
cârciumarul crud și brutal, mai ales
obsedat de bani, duc la dispariția „liniștei
colibei sale”3. A te mulțumi cu „liniștea
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colibei tale” este un ideal existențial – înseamnă de
fapt a te resemna în limitele propriei condiții, la
antipodul tragicului, revelator al unei umanități
superioare. Acele sfaturi reprezintă fără îndoială
poziția moralizatoare a autorului, pe care, de vom
accepta-o ca unică premisă a interpretării, vom risca
invalidarea încercării de a aborda nuvela din unghiul
tragicului4.
Forțând limitele unei existențe neadecvate
aspirațiilor sale intime, Ghiță are de luptat nu numai
cu tentațiile exterioare, pe care le personifică Lică
Sămădăul, ci și cu propria demonie interioară. De aici
complexitatea evoluției sale și a personalității, ca și
evoluția dramatic-sinuoasă de la primele zile trăite la
Moara cu noroc, în ambianța tihnită a familiei și până
la izolarea totală în calvarul unui suflet devastat de
ireductibile antinomii. Știm că soarta eroului
debutează cu intenția nevinovată de a încropi un
capital și a deschide apoi un mic atelier, scop pentru
care arendează hanul de la Moara cu noroc.
Întâlnirea cu Lică îi modifică însă definitiv traiectoria
vieții, Ghiță fiind constrâns la o alianță pe care o
dorește și n-o dorește în același timp. O vrea,
deoarece îi deschide perspectiva unui câștig rapid și
substanțial, dar se și teme de ea pentru că îi
îngrădește libertatea și îi zdruncină prestigiul de om
cinstit în ochii lumii și ai familiei. Acțiunile sale vor
declanșa însă o serie de consecințe imprevizibile și
nefaste, implicând-o și pe Ana, pe care, în final, o va
ucide.
Vina lui Ghiță e tragică și este numai a lui: și-a
părăsit satul, tradiția și și-a provocat singur soarta,
optând pentru aventura-câștig. Atingând banul, sursa
viciului, fără a mai ști când, unde și cum să se oprească,
alunecarea sa pe toboganul nenorocirilor care se țin
lanț este ireversibilă. Moara cu noroc rămâne și astăzi
o mustrare cu tâlc de adâncime. Autorul vizează o
lecție de morală, de cinste și de îndreptare a
comportamentului uman, intenția moralizatoare
lăsând neatinsă impresia de autenticitate.
Aceeași temă este regăsită și în Comoara lui
Slavici. Deși eroul are, alternativ, izbucniri de
umanitate, dorința de îmbogățire îl stăpânește
continuu. Duțu al lui Ene, țăranul din Comoara
visează, ca și Zaharia Duhu din Comoara regelui
Dromihet de Cezar Petrescu, o comoară. Începutul
nuvelei este esențial, deoarece introduce cititorul în
universul gândirii și mentalității scriitorului:
„Sănătatea! Binecuvântata de sănătate!
Sănătos să fii, și ți-e destul un pumn de
mălai, ca nici pe un împărat să nu te
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dai.”5. Din acest pasaj înțelegem că cei săraci rămân
demni, punând mai presus sănătatea și liniștea
sufletească. Personajul principal, Duțu, redă, prin
excelență, o categorie morală, pentru care criteriul de
apreciere a valorilor era sacul cu bani. Aici întâlnim,
deci, un om influențabil și disponibil ispitei
îmbogățirii.
În Duțu viețuiește „un fond uman pozitiv”6, dar și
unul negativ, subjugat de atracția banului, între cele
două dimensiuni morale ducându-se mereu o luptă
încordată și extrem de dramatică. E posibil ca ideea
comorii să-i fi fost inspirată autorului și de credința
populară că „banul e ochiul dracului”, exercitând
asupra omului o vrajă amețitoare, ce-l duce la pieire.
Se remarcă astfel faptul că banul nemuncit are
repercusiuni nefaste asupra eroului. Tot așa bani
blestemați află și Duțu pentru că este cuprins de la
început de un soi de frică ascunsă.
Gustul banului pune în umbră celelalte laturi ale
lui Duțu și, la început un cap de familie admirabil,
începe să aibă remușcări față de familia sa, asemenea
lui Ghiță. Nuvela lui Slavici se remarcă prin adâncimea
psihologică și analiza efectelor devastatoare pe care
le are banul asupra omului.
Spre finalul nuvelei, Duțu, pur și liber ca la
început, își regăsește liniștea sufletească inițială și îi
vine greu să creadă că lui i s-au întâmplat acele
nenorociri – un coșmar de câteva secunde, prelungit
în șase zile: „Mulțumesc lui Dumnezeu c-am scăpat de
ispită!, grăi Duțu ușurat. Am fost om sărac, dar
mulțumit cu sărăcia mea și nu mă dădeam pe niciun
bogat, nu râvneam la bogăție: de când am găsit
comoara aceea, nu mai am liniște, mi-am pierdut
rostul, m-am smintit parcă, nu-mi trebuie!”7.
Erorile personajului principal sunt conștientizate
de către acesta și trecute prin filtrul psihologic,
implicând de la început nu un caracter, ci un întreg
sistem mentalitar țărănesc, construit în jurul ideii de
armonie a familiei, tinzând spre treapta modernizării,
a dezvoltării sale. Se poate remarca modul în care
viziunea țărănească asupra banului evoluează,
năzuind mereu spre o ridicare economică și morală a
satului.
Aceeași atracție aprigă a puterii banului se
regăsește și în romanul Mara al lui Slavici. În critica
literară s-au formulat mai multe teorii prin care s-ar
putea interpreta acest personaj. O primă opinie ar fi
că Mara, personaj realist de o dârzenie incredibilă, nu
se încadrează în familia avarilor, deoarece ea posedă
„o rară capacitate de a se chivernisi, și aceasta nu
este, în fond, decît un mijloc de a învinge viața, un
aspect al instinctului de conservare, care nu trebuie
condamnat.”8. Mara este rezultatul unor legi
economice care stăpânesc societatea în care puterea
banului precumpănește asupra dorinței individului.
Ion Rotaru, atunci când face referire la Mara,
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afirmă că „nu-i adevărat că avem de a face cu un
Harpagon, ori cu un Hagi Tudose feminin, nici măcar
cu un Grandet. Zgîrcenia, cîtă este în caracterul Marei,
apare mai curînd ca rezultatul unei vieți dure, pe care
femeia o folosește drept principala ei armă într-o
lume pusă pe căpătuială, pe toate cărările”9. Mara
este, în consecință, la fel ca Duțu și Ghiță, produsul
mediului în care conviețuiește – târgul ardelenesc,
Radna și Lipova, unde există o lume cu o psihologie
deosebită, pe care Mara o reprezintă. Nerenunțând
niciodată la bani, Mara le știe prețul și puterea,
aceștia aducându-i siguranța zilei de mâine. „Mai
presus de bani nu e nimic decît sănătatea și voia bună.
Banul are mare putere, el deschide toate ușile și strică
toate legile.”10. Aici personajul lui Slavici este
reprezentativ pentru o societate în care banul
primează și toate problemele își găsesc soluția cu o
sumă de bani pusă în joc. O societate construită pe
deziluzii, cu oameni care uită să trăiască cu adevărat
din cauza banului, chiar cu prețul renunțării la
propriile idealuri morale.
Patima pentru bani n-o transformă pe Mara într-o
anomalie. Evoluția ei se desfășoară ca o pendulare
neîntreruptă între setea de bani, de a strânge cât mai
mult și iubirea maternă. George Călinescu, încercând
să definească unicitatea personajului, este de părere
că „proporția aceea de zgârcenie și de afecțiune
maternă, de hotărâre bărbătească și de sentiment al
slăbiciunii femeiești e făcută cu o artă desăvârșită”11.
La fel ca Duțu din Comoara sau Ghiță din Moara cu
noroc, Mara este tot un personaj exemplar, o eroină
credibilă prin complexitatea ei omenească, prin
realismul psihologic. Conchizând, putem spune că
întreaga creație a lui Slavici este o pledoarie pentru
echilibru moral, credință, păstrarea măsurii în toate.
Slavici privește și descrie cu realism creșterea puterii
banului în societatea de secol XIX, punând stăpânire
pe sentimentele oamenilor, pe credințele acestora,
mai ales pe sufletul lor, împovărându-l și îngreunându-l
teribil, nelăsând ființa să se dezvolte în libertate.
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CONSIDERAȚII LINGVISTICE ÎN PUBLICISTICA LUI GEORGE COȘBUC
Andrada Gheorghescu
În lucrarea de față, vom urmări câteva aspecte
de limbă tratate de George Coșbuc în articole
publicate în periodice (în acest caz, Noua Revistă
Română) pentru a vedea diferite interpretări în ceea
ce privește limba română și problemele acesteia.
Potrivit lui Sextil Pușcariu, George Coșbuc „nu e
numai un poet de frunte în literatura noastră, ci un
apostol, sosind în momentul când era nevoie de el”1.
Creația sa îl recomandă drept un autor clasic al
literaturii române, un om cu un gust literar
desăvârșit și un autor canonic care nu poate lipsi din
manualele școlare nici în ziua de azi. Cunoscut este și
interesul lui pentru traduceri. A tradus foarte mult
din lirica străină, a dat o versiune completă a operei
lui Dante, Divina Comedie, a realizat traducerea unei
versiuni din Odiseea a lui Homer, precum și
traducerea operei Eneida a lui Vergiliu.
Însă Coșbuc nu a fost pasionat doar de limbă și
de problemele acesteia, ci și de alte domenii în care
se remarcă spiritul său critic și capacitatea sa de a le
aborda, oferind diverse perspective susținute cu
argumente bine întemeiate .
În ceea ce privește publicistica sa, domeniul
pentru care George Coșbuc a prezentat un mare
interes este folcloristica. Aici se pot observa cel mai
bine originalitatea și competența lui. Așadar, Coșbuc
nu scrie despre folclor cu entuziasmul unui amator,
ci ca un inițiat riguros în problemele teoretice ale
acestuia și ca un bun cunoscător, la sursă, al creației
populare. Are un număr foarte mare de texte în
acest sens, precum Bocetul, Colindele noastre,
Bătrânul Crăciun, Joile rele etc. În acestea poetul
dezbate aspecte ale modului cum spiritualitatea
populară românească a asimilat motive venind din
stratul vechi, indo-european, de cultură sau unele
aspecte noi vizând obiceiuri, manifestări din
societatea românească.
Totuși, Coșbuc afișează un interes constant atât
pentru problemele teoretice, cât și pentru starea de
fapt a limbii. La acestea ne vom și referi în lucrarea
de față.
În textele sale publicistice, George Coșbuc
tratează anumite probleme ale epocii, precum
problemele de limbă. Două texte fundamentale în
care se regăsesc aceste aspecte sunt Despre sărăcia
limbii române și Mania diminutivelor.
În Mania diminutivelor, George Coșbuc dezbate
rezerva românilor și a limbii române față de
diminutive.
Potrivit
acestuia,
„diminutivarea nu e decât o degradare a
înțelesului vorbelor”2. În ceea ce privește
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alte limbi, diminutivele sunt o caracteristică a
acestora, datorită lor acele limbi au farmec. George
Coșbuc ne dă exemplu, în acest sens, limba rusă
unde diminutivele nu sunt „respingătoare”. Potrivit
scriitorului, pentru ruși e ceva normal să folosească
diminutive, lor nu li se pare nimic ciudat în a spune
„împărățioara noastră” în loc de „împărăția noastră”,
„durerioara mea” în loc de „durerea mea”, pe când
nouă ni s-ar părea foarte amuzant să zicem „regișorul
nostru”, „Bucureștiorul nostru” etc. În continuare,
Coșbuc ne explică de ce românii au mai puține
diminutive și francezii mai multe. Românii au fost
mai conservatori, pe când francezii „au alterat de
timpuriu” limba, iar pentru a nu pierde cuvinte au
apelat la adăugarea de sufixe: „Pe multe cuvinte
alterările fonetice le amenințau cu peirea d.e. solem
(sol). Românii au rămas la soare, francezul nu putea
să rămână la sol, deci a alergat la diminutiv și din sol
a făcut soleil, adecă soliolus=sorișor”3. Scriitorul
consideră că „limba română nu face uz de diminutive
decât în graiul familiar și acolo cu o rezervă foarte
apropiată de sfială”4.
Potrivit lui Coșbuc, unele diminutive pe care le
folosim s-au individualizat și au încetat să mai fie
diminutive, spre exemplu:
furculița nu mai e o furcă de adunat fân, o furcă mică,
ci o unealtă cu care mănânci; pușculița nu e o pușcă
mică, ci o cutie în care adună copiii parale; călușel nu
e un cal mic, ci ceea ce numesc nemții Ringelspiel și
francezii caroussell; morișca nu e o moară mică, ci o
râjniță ori o jucărie copilărească etc.5

În acest text, George Coșbuc și-a propus să
cerceteze, de fapt, întrebuințarea foarte mare a
diminutivelor în Muntenia și Moldova. Potrivit
scriitorului, acest fapt se datorează contactului cu
rușii. Invazia diminutivelor s-a produs mai ales după
ocupația rusească. După 1830 diminutivele au dat
năvală în limba română, mai ales în limbajul cotidian:
„Am făcut o mămăliguță. Nu poftiți, d-le,
brânzișoară! Ah, uită-te ce untișor! Copilul meu bea
lăpticel cald. Ia turnați un vinișor. Mai iute cu
țuiculița! Vreo câteva măslinioare! Cumpărai o
gâsculiță. Aveam și noi o văcuță!”6. Cel puțin în
literatură acestea nu au pătruns deoarece ar fi
„ridicole”. Totuși, la finalul textului, George Coșbuc
vorbește despre folosirea a foarte puține diminutive
în poezia populară cărora le găsește o
explicație în nevoia de a găsi rime: „poezia
poporală
cunoaște
foarte
puține
diminutive, și chiar și acele puține sunt
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întrebuințate la nevoie, sunt rime”7.
O altă limbă care iubește diminutivele și de la care
am primit un sufix diminutival și anume -achi, pe care
Coșbuc îl consideră „cel mai urât și mai scârbos”, este
limba grecească modernă. Astăzi acel sufix a rămas
doar în numele proprii: „Filip ajunge Pache, Dumitru
Tache, Alexandru Alexache etc”8. George Coșbuc face
haz de necaz de acest sufix pe care îl consideră foarte
caraghios și căruia nu îi înțelege rostul.
Astfel, scriitorul adoptă o atitudine disprețuitoare
la adresa diminutivelor. Se arată foarte deranjat de
apariția acestora și de faptul că pe unele le-am
preluat din alte limbi, criticându-le și învinovățindule, cum este cazul limbii grecești.
Și Titu Maiorescu a criticat folosirea acestor
diminutive, însă el s-a referit cel mai mult la cele
prezente în literatură, mai exact în poezii. În O
cercetare critică asupra poeziei române de la 1867,
Maiorescu dezbate această problemă pe care o
consideră destul de importantă, mai ales că la acea
vreme poeții utilizau foarte mult diminutivele.
„Fiecare poet crede că nu este destul de poetic, de
delicat, dacă nu-și diminuează cuvintele”9. Pentru
Titu Maiorescu, aceste diminutive erau ca o boală, ca
un „vițiu contagios de care suferă mai toate poeziile
române”10.
Coșbuc este de acord cu Titu Maiorescu și îi
împărtășește opinia după cum se poate observa și
din cele expuse mai sus. Astfel, din perspectiva lui,
aceste diminutive fac rău limbii, în special literaturii.
Însă opinia lui Coșbuc, deși argumentată, poate fi
exagerată. În ceea ce privește diminutivele, consider
că ele își aveau și își au rostul în limbă. În ziua de azi,
majoritatea apelează tot mai mult la diminutive, în
special pentru a dezmierda pe cineva sau doar
pentru frumusețea cuvântului. Acestea se pot
observa mai ales în limbajul părinților, folosite pentru
a-și alinta copiii, dar și în cel al tinerilor. Și în
literatură sunt folosite mai des și nu par „ridicole”
precum spunea autorul, ci dimpotrivă, oferă
limbajului o expresivitate aparte, integrând cititorul
într-un stil familiar. Acestea sunt prezente mai ales în
literatura pentru copii.
Și Sextil Pușcariu intră în contradicție cu George
Coșbuc în ceea ce privește utilizarea diminutivelor,
menționând faptul că diminutivele au roluri bine
determinate deoarece, pe lângă micșorare, acestea
sunt
și
dezmierdătoare.
Lingvistul
afirmă
următoarele:
E incontestabil că d-l Coșbuc e un cunoscător adânc al
limbii românești. Dovadă sunt poeziile d-sale. D-l
Coșbuc scrie azi cea mai frumoasă limbă românească,
mai frumoasă chiar decât a d-lui Hâșdău, care, de
asemenea, e un cunoscător bun al graiului nostru.
Deosebirea între d-l Coșbuc și d-l Hâșdău e aceea că cel
dintâi cunoaște limba mai mult instinctiv, pe când cel
literacum

din urmă o cunoaște din cercetări aprofundate
filologice [...]. D-l Coșbuc rămâne poetul Coșbuc și
când face filologie.11

Astfel, diminutivele reprezintă prima problemă a
limbii române, problemă care a existat
dintotdeauna și pe care mulți învățați au dezbătuto.
În următorul text, Despre sărăcia limbii române,
scriitorul vorbește despre o „sărăcie” care potrivit
acestuia există doar în gândirea noastră.
Motivul pentru care avem această părere este
faptul că noi nu ne cunoaștem îndeajuns limba.
Coșbuc ne demonstrează că limba română nu este
deloc săracă, ci dimpotrivă, are multe calități pe
care noi nu le știm și nici nu ne-am străduit să le
aflăm: „Au zis-o alții înaintea mea, și-o zic și eu: o
limbă nu e săracă , nu deloc, dacă poate reda toate
ideile limbilor clasice. Sau cu alte vorbe: nu e săracă
o limbă în care să poate traduce orice autor clasic,
fără ca să altereze ideile autorului”12. În continuare,
George Coșbuc face referire la activitatea sa de
traducător, întărind ideea că suntem singurii care
putem traduce autori clasici fără a modifica opiniile
acestora.
În acest articol, autorul ne vorbește despre
comparația pe care aproximativ toată lumea o face
între limba română și limba franceză. Cea din urmă
este văzută ca o limbă bogată, plină de „expresiuni
proprii”, ceea ce este adevărat, întrucât limba
franceză este pe locul al doilea în Europa în ceea ce
privește numărul de vorbitori, însă nici limba
noastră nu este mai prejos, după cum spune și
Coșbuc, noi avem darul de a găsi „expresiuni
echivalente pentru orice expresiune franceză”13.
Noi, românii, suntem singurii care putem învăța să
vorbim și să înțelegem mai multe limbi, spre
deosebire de alte populații care nu pot învăța
româna deoarece o consideră cea mai grea limbă.
De asemenea, George Coșbuc se referă și la
comparația între români și chinezi, la faptul că cei
din urmă au pentru fiecare vorbă alt semn, iar „noi
avem abia vro 25 de litere”. Cu toate acestea,
scriitorul vine în apărarea noastră cu următoarea
afirmație: „admiră și pe europeni, care au știut cu
câteva semne să copieze toate limbile omenești,
admiră deci și limbile cari cu puține mijloace
exprimă toate ideile ce-ar putea trece prin capul
omului”14. Limba română este frumoasă, plină de
surprize, însă noi nu știm să o descoperim și
preferăm să recurgem la învinovățirea ei și nu a
noastră. Textul este plin de astfel de exemple la
care George Coșbuc recurge pentru a ne demonstra
cât de bogată și complexă este propria limbă.
Cea mai importantă parte o constituie sfârșitul
articolului, unde autorul ne enumeră câteva lucruri
pe care ar trebui să le facem pentru a ne schimba
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părerea despre limba maternă: „Să cetim mai mult,
să căutăm mijloace de dezvoltare ale limbii, să
căutăm aceste mijloace în limbile surori, în dialectele
noastre, în graiurile locale, în cărțile vechi”15.
De aici deducem factorii care au stat la baza
acestei „sărăcii” existente doar în mintea noastră.
Unul dintre ei este lectura. Nu s-au schimbat foarte
multe nici în ziua de azi, România fiind pe ultimul loc
în Uniunea Europeană în ceea ce privește lectura și
asta din cauza tehnologiei care a pus stăpânire pe noi
și din cauza faptului că oamenii nu știu să o
întrebuințeze în sens pozitiv. Pentru a avea o limbă
bogată, populația ar trebui să citească mai mult, să
cerceteze, să fie curioasă, să-și iubească limba și să
nu o mai compare cu altele.
Un alt factor determinant este preocuparea
oamenilor de a învăța alte limbi, pierzându-și
interesul pentru cea maternă: „În școli să schimbăm
orarul, să luăm mai multe ore de limba română, să
mai dăm dracului limba franceză (în licee 1 oră pe
săptămână de limba română și 5 de franceză !)”16. Și
astăzi toată lumea este preocupată de învățarea
altor limbi străine și nu mai acordă limbii române
importanța meritată.
„Sărăcia” limbii noastre este doar imaginară și
este o consecință a faptului că noi nu știm să o
apreciem și să o „exploatăm” cum trebuie.

Concluzii
Publicistica lui Coșbuc este frumoasă, plină de
viață, însă nu îi este acordată importanța cuvenită.
Aceasta ar trebui citită cu mai mult interes, în special
în școli, pentru a stârni curiozitatea elevilor în ceea
ce privește acest domeniu.
În articolele sale sunt reflectate diverse teme și
probleme ale epocii respective, unele fiind regăsite și
în prezent. George Coșbuc ne face să privim limba și
obiceiurile noastre cu alți ochi, ne oferă diferite
perspective de abordare a acestora, precum și
răspunsuri la multe întrebări.
George Coșbuc tratează subiectiv aceste teme
care au o importanță deosebită pentru poporul
român. Publicistica sa urmărește expunerea unor
aspecte importante din trecutul nostru, trecut de
care românii nu mai sunt atât de interesați, mergând
pe premisa că doar prezentul și viitorul contează.

Note:
1

Sextil Pușcariu, George Coșbuc, în revista „Luceafărul”,
Anul IV, Nr. 8, Budapesta, 15 Martie st. v. 1905, p. 174.
2
George Coșbuc, Mania diminutivelor, în vol. Opere V.
Publicistică, notă asupra ediției de Ioan Pintea, ediție
literacum

îngrijită și prefață de Petru Poantă, Cluj-Napoca, Editura
Eikon, 2013, p. 54-60.
3
Idem, ibidem, p. 55.
4
Idem, ibidem, p. 56.
5
Idem, ibidem, p. 57.
6
Idem, ibidem, p. 57-58.
7
Idem, ibidem, p. 60.
8
Idem, ibidem, p. 59.
9
Titu Maiorescu, O cercetare critică asupra poeziei
române de la 1867, în vol. Opere I, Ediție, note, variante,
indice de Georgeta Rădulescu-Dulgheru și Domnica
Filimon, Studiu introductiv de Eugen Todoran, București,
Editura Minerva, 1978, p. 51.
10
Idem, ibidem.
11
Idem, ibidem, p. 20.
12
George Coșbuc, Despre sărăcia limbii române, în vol.
Opere alese IV. Scrieri în proză, ediție îngrijită și prefață de
Gavril Scridon, București, Editura Minerva, 1979, p. 590595.
13
Idem, ibidem, p. 594.
14
Idem, ibidem, p. 591.
15
Idem, Ibidem, p. 595.
16
Idem, Ibidem.

BIBLIOGRAFIE:
Coșbuc, George, Mania diminutivelor, în vol.
Opere V. Publicistică, notă asupra ediției de Ioan
Pintea, ediție îngrijită și prefață de Petru Poantă, Cluj
-Napoca, Editura Eikon, 2013, p. 54-60.
Coșbuc, George, Despre sărăcia limbii române, în
vol. Opere alese IV. Scrieri în proză, ediție îngrijită și
prefață de Gavril Scridon, București, Editura Minerva,
1979, p. 590-595.
Maiorescu, Titu, O cercetare critică asupra poeziei
române de la 1867, în vol. Opere I, Ediție, note,
variante, indice de Georgeta Rădulescu-Dulgheru și
Domnica Filimon, Studiu introductiv de Eugen
Todoran, București, Editura Minerva, 1978, p. 5-68.
Pușcariu, Sextil, George Coșbuc, în revista
„Luceafărul”, Anul IV, Nr. 8, Budapesta, 15 Martie st.
v. 1905, p. 168-175.

118

ASPECTE ALE TRADUCERII POEZIEI COȘBUCIENE – ÎNTRE
TRANSPARENT ȘI TRANSLUCID
Alina Dumitrescu
În universul liric românesc au existat, și există
și în prezent, opere literare de seamă, care, datorită
faptului că reprezintă un material cultural bogat în
repere valorice deosebite, au fost traduse în
multitudinea de limbi vecine poporului român, și nu
neapărat, un exemplu pentru cazul din urmă putând
constitui poezia lui George Coșbuc, tradusă în limba
engleză. Se subînțelege faptul că orice text dintr-o
literatură națională, inclusiv cea română, necesită
fenomenul traducerii pentru a deveni disponibilă
lumii, pentru a deveni parte a orizontului cultural
universal. În același timp, traducerea poate
constitui o piatră de temelie în conturarea unui
limbaj literar, exemple fiind traducerile textelor
religioase, cronicilor etc. În cazul literaturii române,
traducerea de opere literare se divide în mai multe
registre. Pe de o parte, universul literar românesc
dispune de traducerea masivă a unor scriitori
contemporani –

Nicolae Filimon, Petre
Dulfu, Constantin Negruzzi etc. Axându-ne pe
traducerea poeziei coșbuciene, intenția studiului
nostru este aceea de a stabili în ce măsură
variantele traduse ale operelor lui Coșbuc păstrează
unitățile de semnificație și sens, regăsite în textele
originale ale scriitorului român.
În continuare, înainte de a defini propriu-zis
aspectele categoriale ale traductologiei, este
necesară trecerea în revistă a activității de
traducător a scriitorului George Coșbuc.
„Traducătorul tradus”, așa cum este numit Coșbuc,
și-a asumat în totalitate funcția aleasă, printre
operele traduse de acesta numărându-se: Byron,
Mazepa, Dante, Divina Comedie, Schiller, Don
Carlos , precum și altele.
Așadar, traducerea poemelor coșbuciene vine
să surprindă potențialul ce stă ascuns în viziunea
interpretativă întâlnită la Coșbuc. În volumul Poezii
– Poems, alcătuit de traducătorul Leon Levițchi,
sunt traduse cele mai reprezentative poeme pentru
universul coșbucian, traducerea dispunând astfel de
o varietate de tehnici și procedee necesare potrivirii
de logică și acuratețe semantică. Domeniul
traductologiei, așadar, reprezintă un
domeniu vast, în care fiecare tehnică
folosită are o importanță substanțială
literacum

pentru înțelegerea rezultatului tradus ulterior. Este
de preferat ca materialul sursă ce se vrea a fi tradus
să nu conțină diferențe majore, în ceea ce privește
potrivirea de sens cu materialul rezultat în urma
traducerii. Tehnicile utilizate în domeniul
traducerilor permit traductologului să stabilească în
ce măsură opera tradusă respectă criteriile de
formă și conținut, potrivite celei originale. Printre
tehnicile traductive se numără: aluzia literară,
elipsa, distorsionarea termenilor, adaosul literar,
precum și inadecvarea culturemului literar în
contextul traducerii săvârșite a unui text. Din punct
de vedere al înglobării unității de sens într-un
context cultural, distingem între texte cu traducere
internă (care oferă adaptare traductivă în
echivalarea termenilor) și texte cu traducere
externă (care nu vizează modificarea la scară largă a
noțiunilor ce țin strict de subiectivare, patriotism,
identitar etc.).
Datorită faptului că textele literare reprezintă
material artistic-cultural – purtător de semnificații –,
a apărut în teoria traducerii termenul de
„culturem”, care este definit drept „orice suport de
semnificare dintr-o cultură, mai mult decât un
cuvânt, toate actele culturale care circulă în medii
de specialitate variate”1. Așadar, culturemul poate fi
orice material artistic, a cărui semnificație se
menține aceeași, păstrată sub aspectul său definitor
– atât în varianta originală, cât îndeosebi în varianta
tradusă. Tocmai reușita sau eșecul traducerii unui
text literar dovedește respectarea criteriului de
„culturem”, introdus în traducere, ca element
principal de analizat, atunci când se realizează
conexiunea sensului original cu cel tradus și adaptat.
În poezia lui George Coșbuc, pe care o avem în
vedere pentru acest studiu traductologic, întâlnim
„seninătate, [...] zbucium dramatic”2, se vorbește
despre „viața diurnă a omului simplu din imediata
sa vecinătate, în actele de semnificație istorică ale
contemporaneității”3. Poezia curge secvențial,
predomină un limbaj clar descifrabil și ușor de
pătruns, atât prin latura senzitivă, cât și prin comic,
umoristic, registru grav. Coșbuc „redimensionează
tiparele [...] modalității romantice baladești, are
viziune narativă de tratare, lirica sa fiind o adevărată
dimensiune concentrică”4, caracterizându-se prin:
prospețime literară, de proveniență folclorică
autohtonă, rusticitate viguroasă, sănătate
senzorială în semnificație și, nu în ultimul
rând, forță dramatică.
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În cele ce urmează, ne vom orienta atenția în
direcția a două opere lirice coșbuciene, de mare
însemnătate pentru universul traductologic abordat
anterior. Cele două poeme, Lordul John, respectiv Rea
de plată, servesc drept modele-suport în sprijinul
analizei semantice și a adaptării traductologice ce se
dorește a fi întocmită.
Am ales să spunem că poemul Lordul John
respectă la un nivel mai ridicat normele traducerii
întocmite, întrucât, se observă că varianta textului
țintă și cea a textului sursă prezintă echivalări în
materie de sens. Mai concret, ne vom axa pe analiza
strictă a pasajelor. Cu mici distorsionări, varianta în
limba engleză oferă cititorului același cadru de
referință, prezent în varianta originală – portretul
Lordului John și acțiunile sale cu efect comic. În prima
strofă, observăm că traducătorul a adăugat o sintagmă
– “at length”, aici intervenind latura subiectivă prin
care orice traducător devine automat și un autor
cvasiimplicat în creația unui text. Dacă ar fi să
comparăm variantele, am observa că nota adăugată
este pur inutilă, întrucât nu modifică cu nimic
înțelegerea contextului de către cititor – „Se zvonise
prin ziare”/ “Papers once rumoured at length”. În
acest caz, se poate spune că tehnica utilizată de
traductolog reprezintă contrarul elipsei, și anume
adaosul literar.
O altă observație ar putea fi traducerea expresiei
„e-ntr-o ureche”, care în varianta limbii țintă apare
ușor distorsionată, înlocuită mai degrabă cu o expresie
mult mai logică înțelegerii contextului: “does little
reason claim”. În limba română, expresia populară „a fi
într-o ureche” reprezintă o formă mult mai elegantă
de a spune cuiva că este „nebun”, sinonime în acest
caz putând fi „a fi dus cu pluta”, „a fi țicnit”, „a nu fi în
toate mințile” etc. Așadar, această locuțiune
adjectivală nu poate fi tradusă cuvânt cu cuvânt în
limba țintă, deoarece sensul ei, în limba sursă, este
unul figurat și, astfel, s-ar distorsiona cumplit
semnificația, în varianta tradusă, ajungându-se chiar la
dificultăți de receptare a mesajului textului și, am
putea spune, la o ambiguuitate gravă a culturemului
literar, supus distorsiunii. Traducătorul a ales să spună,
mai mult sau mai puțin, că personajul identificat nu
are niciun motiv clar în a acționa precum o face
ulterior în poem. Se poate spune că cititorul ar
întâmpina o ușoară greutate în a face conexiunea
semnificațiilor, acest argument făcând ca tehnica
traductologică utilizată aici – distorsionarea termenilor
– să fie un minus în receptarea noțiunii de sens.
Se pot observa, nu într-un ultim rând, și alte
intervenții traductologice, pe care le face traducătorul,
în vederea stabilirii unei conexiuni mai deductibile ca
sens și a unei corelări mai vizibile a noțiunilor descrise
cu contextul. Prin acestea se numără: traducerea
sintagmei „grozav de tare” cu echivalentul “men’s
literacum

wrestling” (caz de distorsionare semantică, dar care nu
schimbă într-atât vizibilitatea semantică a textului);
preschimbarea sintagmei din original „simte palmele
că-i ard” în englezescul “felt in this hands an itch
intense” (caz de culturem literar disociat – sensul nu
se schimbă, dar forma sintagmei traduse dereglează
normele știute până acum, și anume, substantiv după
adjectiv și nu adjectiv după substantiv, așa cum este
regula limbii engleze). Nu în ultimul rând, identificăm
și o tehnică a traductologiei mai rar utilizată, și anume
aluzia literară, prin exemplul următor. Se observă că,
în varianta limbii țintă, apare o sintagmă care nu apare
și în originalul-sursă, aceasta fiind locuțiunea
adjectivală “woe-begone”, care în limba română se
traduce prin echivalentul „vai de el!”. Această
construcție, poziționată – în plus – la început de vers,
ca fiind o notă explicativă asupra statutului
personajului liric, reprezintă, în esență, materialul prin
care textul își dedublează puterea semantică,
conferind mai mult sens contextului și oferindu-i
cititorului o mai bună receptare și pătrundere în
contextul operei, decât dacă nu ar fi existat această
construcție în adaos. Traducătorul, așadar, realizează o
aluzie literară, în ceea ce privește aspectul degradant
al Lordului John, prin sintagma “woe-begone” stârnind
mila și compasiunea cititorilor în contextul vizat.
De remarcat este imposibilitatea traducerii mot à
mot, tocmai pentru a fi evitată o posibilă distorsiune a
culturemului literar și, astfel, nedorindu-se
îngreunarea cititorului în a recepta semantic opera.
Pe de altă parte, dacă poezia Lordul John vizează în
mod amănunțit criteriile traducerii, în opera lirică Rea
de plată, se va observa un ușor declin în ceea ce
privește respectarea criteriilor traductologice. Prin
urmare, vom realiza o analiză succintă a echivalențelor
de sens și vom vedea dacă traducerea poemului în
limba țintă (limba engleză) promite cititorilor o
interpretare veridică a imaginilor.
În primul rând, uitându-ne la titlul tradus în limba
țintă, se resimte o forțare a termenilor traduși,
întrucât construcția adjectivală din limba română –
„rea de plată” – dobândește o echivalare cu o
construcție substantivală, aparținând domeniului
monetar/financiar (“the insolvent debtor”), care
îngrădește percepția cititorului, făcându-l să
interpreteze mult mai tehnic și, astfel, eronat, calitatea
vizuală a imaginii prezente în titlu. Așadar, se poate
deduce, prin exemplul analizat, că tehnica pe care
traducătorul o aplică în acest caz este cea a
distorsionării de termeni.
De asemenea, intrând propriu-zis în textul
poemului, se remarcă, într-o primă instanță,
traducerea substantivului „sac” în echivalentul limbii
țintă “sack”. În acest caz, nu este neapărat o problemă
de potrivire a sensului expresiei, ci mai degrabă, o
inadecvare
sinonimică,
oferită
din
partea
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traducătorului. Ar fi fost mult mai permisiv publicului
cititor, cât și mai potrivit contextului, ca sinonimul
substantivului tradus să fie, spre exemplu, “bag”.
Astfel, relația termenului tradus cu contextul actualizat
ar fi fost mult mai personală, mai intrinsecă. În plus, pe
lângă argumentul că, auditiv, corelarea substantivului
“sack” nu s-ar fi mulat cu succes pe text, se poate
justifica dorința traducătorului de a-l păstra drept
echivalent sinonimic la „sac”, aceasta fiind nimic
altceva decât înlesnirea interpretării semantice pentru
cititor, din punct de vedere al registrului lexical. În
acest caz, se poate afirma că traducerea a fost
realizată pe cale externă, fără a căuta asemănări mai
bune de formă, concentrând atenția doar pe
simplitatea căpătării de sens a culturemului vizat: „în
astfel de situații, dificultățile de traducere dispar,
traducătorul urmează cea mai simplă cale – traducerea
literală și corespondențele sau echivalențele lexicale
se dovedesc de succes”5.
Aflându-ne încă în registrul lexicului, se observă o
secvență care contrazice afirmația anterioară, și
anume, traducerea verbului „stă” cu echivalentul din
limba țintă, “obstructs”. Dacă ar fi să integrăm aceste
unități morfologice în contextul poemului, am vedea
că traducerea păstrează echivalența de sens, însă ce se
distorsionează este tocmai viziunea în oblic a descrierii
sintagmei. Verbul englezesc “obstructs” se poate
traduce prin românescul „blochează”, „împiedică”,
„obstrucționează”, așadar, la o traducere mot a mot,
sintagma ar deveni „blochează drumul”, și nu „stă-n
drum”. Intervine aici o greșeală de viziune a
traductologului, întrucât, traducerea nu este neapărat
eronată, cât prea pretențioasă, iar cititorul este lipsit
de o imagine clară, verticală, alegându-se în schimb cu
o percepție îngrădită, lipsită de fond și acuratețe.
Continuând analiza, remarcăm traducerea
sintagmei din a doua strofă a poemului – „eu plec cu
sacu-n spate/ la calea jumătate”, echivalat în “with her
sack on my back/ I start, but half-way, feeling slack”. În
situația prezentă, avem de-a face cu fenomenul
traductologic numit aluzie literară, întrucât construcția
finală “feeling slack” reprezintă nimic altceva decât
nota de adaos subiectiv a traducătorului. Construcția
se referă, într-adevăr la starea comportamentală a
personajului liric, însă ea nu apare propriu-zis în
varianta originală. Se poate preciza că, simțind nevoia
explicitării senzoriale întâlnite, și, pentru a întări relația
cititorului cu contextul operei, traducătorul apelează la
un șiretlic, la o metodă prin care se dedublează pe
sine, în postura de recreator al operei. Influența
subiectivității este puternică, cazul acesta de aluzie
literară plasând, încă o dată, textul în sfera traducerilor
de ordin intern, cu accent pe subiectivizarea
contextului de către cercetător.
O altă metodă a traducerii o reprezintă elipsa.
Aceasta se concretizează în faptul că, pe de o parte,
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anulează construcția tradusă, în varianta limbii țintă,
iar pe de altă parte, poate distorsiona termenul tradus,
până la stadiul de incongruență de sens și chiar, până
în punctul în care modifică forma și contextul vizat. Un
exemplu concret al acestui aspect este, în textul
nostru, preschimbarea versului „dar n-am să-l văd cât
veacul!” în echivalentul “though she’ll forget, I judge!”.
Din nou, este necesară concentrarea atenției pe
construcția terminală, atât în varianta originală, cât și
în cea tradusă. Traducătorul trișează din nou, în
postura de recreator al contextului, intervenind cu o
construcție subiectivă, din perspectiva personajului
liric, care însă nu se echivalează perfect cu cea care
denotă lipsa permanentă de realizare a acțiunii: „cât
veacul!” (nihilism clar) – “I judge!” (subiectivism ușor
denotând pesimism și deznădejde). Este adevărat că
elipsa reflectă aici incongruența de percepție a
sintagmei, ea modificând atât conturul imaginii, cât și
viziunea asupra contextului. Dacă în limba sursă,
conștientizarea neîndeplinirii acțiunii se afirmă prin
hiperbolizare (expresia „cât veacul”), în limba țintă ea
se creionează prin intuiție și percepție demoralizantă
(“I judge”).

Nu în ultimul rând, traducerea poeziei Rea de plată
se suprapune cu nevoia de adaptare a textului la
normele și viziunea traductologului. Așadar,
adaptarea, reprezentând „un procedeu de traducere
constând în înlocuirea realității socio-culturale din
limba sursă printr-una specifică socioculturii limbii
țintă”6, se referă aici la accentuarea viziunii
contextului, prin introducerea de mărci individuale ale
traducătorului – semnele de punctuație. Acestea
modifică realitatea limbii țintă, în măsura în care
amplifică sentimentul care generează imaginea
analizată. Un prim exemplu îl constituie cele trei
semne de exclamație din finalul celei de-a doua strofe,
în varianta tradusă: “out of the question – three!!!”.
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Utilizarea lor are ca scop hiperbolizarea
sentimentului, amplificarea lui până la cote maxime,
pentru ca astfel, cititorul să se identifice din punct de
vedere senzorial cu ceea ce contextul oferă (sentiment
de mirare, exaltare, surpriză, șoc, uimire etc.). Pe de
altă parte, exemplul “(our meeting she can’t miss)” din
varianta tradusă, reliefează o intervenție subiectivă
din partea traducătorului (prin vocea eului liric,
bineînțeles). Astfel, observăm că această construcție
nu apare și în textul original, ea determinând mai
degrabă o opinie intrinsecă a eului, o credință intuitivă
puternică, care urmărește să sporească conexiunea
cititorului cu sentimentul exprimat; parantezele sunt
indicatorii subiectivismului în acest caz, ele apărând
tocmai pentru că traducătorul știe că nu există
echivalența formală, ci doar din dorința sa personală
de a explicita contextul. Prin urmare, cititorul nu
întâmpină greutate în receptarea mesajului operei, ba
dimpotrivă, primește ajutor de specialitate în ceea ce
privește asimilarea de sens a poeziei.
Așadar, așa cum reiese din analiza anterioară a
celor două poeme traduse, vizând conceptele și
tehnicile utilizate, specifice traductologiei, ne putem
creiona o opinie în ceea ce privește succesul sau
eșecul variantelor traduse. Este adevărat că, așa cum
se știe, traducerea unui text nu se poate realiza la
sânge, ea suferind modificări și adaptări care pot sau
nu schimba sensul contextului. Din punct de vedere
subiectiv, traducerea poemului Lordul John respectă
mai bine criteriile traducerii, deoarece, pe lângă faptul
că, preponderent, poezia are o construcție facilă de
joc, linearitate în imagini, logică în figuralitate și
ritmicitate în metrică, traducerea se ilustrează ca fiind
clară, la obiect, cu explicitări evidente și note de adaos
facile. Acestea ușurează percepția în lectură, prezintă
antrenament în derularea scenică și, datorită rimei,
traducerea este mult mai rapid asimilată de către
cititor. Tehnicile traducerii în Lordul John se potrivesc
unei traduceri de tip extern, care modelează
culturemul în mod jucăuș, oferă modificări plauzibile și
adaptează textul la nivelul lexicului din limba țintă.
Poezia în limba țintă reprezintă un succes
traductologic, în comparație cu traducerea poemului
Rea de plată. Acesta suferă modificări exhaustive,
costisitoare pentru potrivirea de sens în sintagme.
Registrul lexical suferă transformări inadecvate; deși
intenția traducătorului este aceea de a înlesni
receptarea de către public, tocmai prin lejeritatea
adecvării termenilor, el creează confuzie la nivelul
sinonimiei lexicului (exemplul „sac” – “sack”). De
asemenea, notele de subiectivitate adăugate nu
reprezintă neapărat un plus în reglarea de sens al
contextului; deoarece traducătorul insistă foarte mult
pe plusarea sentimentului individual (prin utilizarea
semnelor de punctuație până la exagerare), el
reușește să preschimbe traducerea poemului într-o
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formă de adaptare subiectivizată, care obligă cititorul
să trăiască cu patos sentimentul, nelăsându-i
libertatea afirmării propriei viziuni asupra imaginilor.
Din punct de vedere subiectiv, acest exemplu
reprezintă un minus, în ceea ce privește traducerea
poemului Rea de plată, inadecvarea anumitor termeni
în registrul lexical, tendința de hiperbolizare și
distorsionare a contextului, precum și notele de
implicare subiectivă din partea traducătorului făcând
din traducere o potențială nereușită a echivalării
semantice și contextuale. Ca o notă de referință la
titlul lucrării de față, am putea preciza faptul că, în
cheie metaforică, opera literară Lordul John reprezintă
o traducere „transparentă”, în contrast cu poemul Rea
de plată, care, după analiza traductologică întocmită,
se încadrează în tipologia unei traduceri „translucide”.
În etapa următoare, ne vom concentra pe două
aspecte indispensabile fenomenului traductologiei, și
anume, bilingvismul și traducerea comparată. Într-o
primă instanță, axându-ne pe exemplele traducerii
poeziei Rea de plată, se observă că procedeul de
bilingvism, definit ca o dedublare lingvistică copulativă
pentru universul semantic al textului, acționează
plenitudinar, în categoria intervențiilor subiective,
care transformă traducătorul în coautor. Precum
afirmă Georgiana Lungu Badea, „bilingvismul
traducătorului poate fi creator, dar și stânjenitor, mai
ales când realitățile extralingvistice din limba sursă nu
își găsesc corespondențe [...] printre cele din limba
țintă”7, un exemplu adecvat ilustrării ideii fiind
intervenția subiectivă a traducătorului cu ajutorul
semnelor de punctuație în exces. Putem spune că se
produce o distorsiune interschimbabilă în acest
context, întrucât realitatea prezentă în limba sursă se
regăsește în termenii realității limbii țintă, doar că
traducerea o amplifică, schimbându-i sensul doar în
percepția cititorului, și nu în ceea ce privește forma
stilistică sau imaginile vizuale. Realitatea limbii țintă nu
atinge gradul unei pararealități, este doar o realitate
contorsionată, amplificată din dorința de a face
cititorul să pătrundă mai bine în context.
„Subiectivismul este un factor esențial în procesul
traductiv”8, acest lucru spunând că traducătorul nu
greșește prin dorința sa de a recrea viziunea operei,
însă ar putea greși prin surplusul de sentiment, în
anumite zone în care nu este neapărat necesară o
adăugare senzorială critică. Așadar, analizând
conceptele privind dedublarea traducătorului în autor,
cât și potențiala distorsiune a sensului, prin anumite
schimbări lexicale forțate, ne întoarcem la afirmațiile
Georgianei Lungu Badea, care găsește în bilingvism
„un dublu demers semasiologic (la nivelul sensului, al
conținutului) și onomasiologic (la nivelul expresiei, al
formei)”9, scopul existenței sale în universul
traductologic fiind acela de unificare a „relațiilor dintre
mesaj și context”10.
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Pe de altă parte, noțiunea de traducere
comparată se referă la intenția traducătorului de a
corela varianta tradusă cu originalul, în măsura în care
există diferențe substanțiale în ceea ce privește
culturemul (termeni arhaici, regionali etc.) sau
inadecvări formale, suprapuse peste cele de ordin
semantic. De asemenea, procedeul cu pricina permite
renunțarea la excesul de individualism al
traducătorului, prin corelarea automată a sintagmelor
purtătoare de sens cu psihicul celor ce întocmesc
lectura. „Traductologul-comparatist [...] intuiește
rațional subiectivitatea traducătorului pe baza unei
înțelegeri hermeneutice a textului, evitând acordarea
unei atenții exagerate semnificantului, [...] în
detrimentul semnificatului”11. Cu alte cuvinte,
traducerea comparată umbrește subiectivismul
traductiv, determinând ca impactul personal al
traducătorului, atunci când se dorește expansiunea
emoției în context, să se subînțeleagă din imaginile
echivalate în varianta tradusă. Așadar, noțiunea de
traducere comparată, prin exemplul poemului Lordul
John, păstrează semantica viziunii despre lume,
integrează culturemul în zona accesibilității parțiale
sau totale în receptare și, nu în ultimul rând,
„multiplică imaginea operei-sursă, oferă cititorilor din
cultura țintă noi posibilități de lectură și
interpretare”12, exemple ce susțin această ipoteză
fiind: inversiunile în prozodie (“an itch intense”),
distorsionările lexicale care conferă pluralitate în
construirea viziunii proprii („grozav de tare” – “men’s
wrestling”), aluziile literare cu scop constructiv pentru
conturarea de emoții corespunzătoare contextului
(“woe-begone”) etc.
Așadar, dacă ar fi să conchidem, analiza
traducerilor poemelor lui George Coșbuc, am putea
spune că, tocmai existând „sinonimie poetică”13 la
nivelul poeziei coșbuciene, traducerea se realizează în
manieră ideală, fundamentându-se pe principiul de
„comparabilitate concretă, de amănunt, a textelor din
limba sursă și a celor din limba țintă”14.
Traducătorul Leon Levițchi este de părere că
vocabularul poeziei coșbuciene abundă în „simplitate,
concretețe, expresivitate și precizie”15, asupra
multitudinii de registre lexicale, traducerea
acționează ca o oglindă, conferind adecvare în
poeziile de factură intelectuală. De asemenea,
Levițchi este un traducător dedublat, deoarece simte
necesitatea subiectivismului care, la Coșbuc, trebuie
să fie hiperbolizată. În poeziile satirice, umoristice,
precum Lordul John, traducerea funcționează ca un
joc de percepții, deoarece întâlnim un lexic abstract
din punct de vedere al funcționalității termenilor;
așadar, Levițchi este de părere că „adecvarea
limbajului sursă vine tocmai din inadecvare”16,
cititorul văzând în traducerea alambicată modalitatea
esențială de a răsturna conceptul vizionar, în pofida
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multitudinii de percepții. Se poate observa, așadar, că
traducerea poeziei românești în limba engleză
acționează cu succes în sfera culturii celor două
națiuni, fiind una dintre cele mai bine-întemeiate
relații traductologice care și-a pus amprenta asupra
literaturii române.
Criticul Constantin Cubleșan afirmă că „George
Coșbuc aduce în opera sa suflul viguros al etosului
popular tradițional”17. Cu alte cuvinte, poetul are
drept instrument liric viața în propria sa materie, el nu
dorește să deformeze conturul de semnificație al
poemelor, ci, tocmai, vine spre a creiona aspectele
vieții, în modul cel mai verosimil cu putință. Având
drept model comparativ cele două poeme vizate, este
necesară o completare de viziune din partea criticului
Constantin Cubleșan, în pofida înțelegerii etapei
creatoare. Acesta afirmă că „poezia lui George Coșbuc
[...] este minată de marea sa disponibilitate epică”18;
în poemul Lordul John se reliefează „întâmplări
spectaculoase în sine, antrenante”19, se prezintă
cititorului o lume răsturnată cu susul în jos; comicul
este exploatat în întregime, pasajul final prezentând
aspecte quijotești, dătătoare de umor și satiric. Pe de
altă parte, poemul Rea de plată abundă în
„energetism”20, se concretizează a fi un scenariu
plasat în registru liric, deoarece, precum afirmă
George Călinescu, se identifică a fi „acea emoție de
ordin contemplativ pe care ne-o dă vechea pictură
narativă”21. Întâlnim în acest poem valențe de epic,
diminuate la grad discursiv, o tentă folclorică
extraordinară, care conturează tema realității rurale
într-o expunere jucăuș-comică, fundamentată pe o
viziune romantică. Așadar, în poezia cu pricina,
„subiectele din realitatea diurnă a satului românesc
contemporan, ori din fabulosul univers legendar, de
sorginte folclorică, sunt tratate obligatoriu într-o
desfășurare narativă de planuri epice, anecdoticul
constituindu-se ca o componentă structurală a acestei
poezii de inovație, într-un câmp liric prin excelență
tradițional”22.
În concluzie, Cubleșan vede poezia coșbuciană ca
un catalizator al expansiunii viitoarei poezii
românești, forțând tiparele prozodice și, nu în ultimul
rând, deschizând acces spre „marea poezie a veacului
ce i-a urmat”23.
În încheierea studiului de față, propun o opinie
strict subiectivă, cu privire la traducerea poemelor
coșbuciene. Prin urmare, pornind de la aspecte
generale, sunt de părere că, atât poezia, cât și proza
trecând prin procedeul traducerii, trebuie să își
păstreze unitatea de sens, concentrând-o în
reprezentări cât mai apropiate de original.
Traducătorul își asumă un risc enorm în procesul
traducerii – deoarece el naște pentru a doua oară
creația, conștientizează importanța preciziei și a
pragmatismului de care trebuie să dea dovadă, pentru
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ca varianta tradusă să nu modifice, la grad ridicat,
contextul. Traducerea nu trebuie realizată la sânge,
întrucât, este inevitabil ca, dorindu-se o echivalare
totală de formă și conținut, să nu se producă
distorsionarea înțelegerii textelor, apărând așadar
forțarea, exagerarea ridicolă sau chiar, în anumite
cazuri, incompatibilitate totală în adecvarea semantică
a termenilor traduși cu cei originali. Raportându-mă
strict la traducerea operelor lirice – și, implicit, a
poeziei lui George Coșbuc – consider că traducerea lor
este mult mai prețioasă, dorindu-se să se țină cont de
faptul că, spre deosebire de proză, poezia implică mult
mai multă trăire afectivă, rolul traducătorului fiind,
așadar, acela de a se axa pe redarea cât mai plauzibilă a
sentimentului, de a transpune, în varianta tradusă,
același impact senzorial pe care cititorul îl resimte în
lectura sursei originale. Cred că a traduce poezie este
un act de mântuire pentru artist, fiind unul dintre cele
mai dificile procedee, deoarece traducătorul are
sarcina de a reinventa universul liric lăuntric, cu
precizia de a nu-i nărui granițele și de a nu face din
limbaj un agent al distrugerii trăirii de senzații. În opinia
mea, traducerea de opere lirice se aseamănă unei
munci de chinez bătrân – deoarece cred că este cea
mai pură modalitate de a rezona cu lumea întreagă, de
a transmite celorlalte culturi o mostră din sentimentul
și viziunea propriului popor și, nu în ultimul rând, de a
glorifica sentimentul unei națiuni, în lumea întreagă.
Revenind la poezia coșbuciană, însuși traducătorul
Leon Levițchi afirma următoarele: „dacă ar fi să-l
compar pe George Coșbuc cu un poet englez, m-aș
opri, fără ezitare, la Robert Burns, bardul național al
Scoției. Robusta lor sănătate sufletească, patriotismul
înflăcărat, setea de libertate și dreptate, cunoașterea
adâncă a vieții de la țară, simpatia pentru oamenii
simpli, receptivitatea față de folclor și înțelepciunea
populară, dragostea de natură, umorul, sunt tot atâtea
trăsături comune ale celor doi mari artiști ai
cuvântului”24. Cu alte cuvinte, asemănările privind
stilizarea temelor și a motivelor lirice cu cele ale
poetului scoțian nu fac altceva decât să îl plaseze pe
Coșbuc în ierarhia celor care universalizează poezia
românească. Acesta, prin evidența operei sale traduse,
vine să suplimenteze crezul contemporanilor, și anume,
ideea care susține că orice formă de poezie, în
consistența sa – de natură folclorică, romantică, idilică,
peisagistică, realistă, suprarealistă, simbolistă etc. – își
poate găsi echivalențele în materie de semnificații, în
orice viziune cultural-ideologică de pe mapamond.
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PELERINAJ DANTESC ÎN OPERA LUI SLAVICI
Dariana Hînda
Slavici este un observator și moralist al lumii
satului. Este considerat a fi valoros în istoria prozei
române, deoarece el este cel care deschide seria
ardelenilor și totodată, direcția realismului social.
Manifestă o înclinație spre descrierea vieții sociale,
spre o observare riguroasă, atentă și minuțioasă a
lumii satului ardelenesc. Tocmai datorită caracterului
moralizator al scrierilor lui Slavici, am ales această
temă, care urmărește prezentarea unor personaje
din operele sale printr-un filtru dantesc. Am încercat
să suprapun personajele lui Slavici cercurilor pe care
Dante le-a imaginat în Infern1.
Personajele lui Slavici sunt oameni harnici,
cinstiți, obișnuiți să muncească și să se bucure de
rodul muncii lor, căci ea este principala valoare a
acestei lumi și criteriul fundamental după care
oamenii satului își judecă semenii. Slavici vede în
omul harnic prototipul unei umanități adevărate,
capabile să învingă obstacolele și să supună natura.
Eroii concep munca la modul simplu al țăranului care
nu cunoaște alt stil de viață decât al său.
Însă lumea satului creată de Slavici nu este
întotdeauna un univers al liniștii și al bucuriei de a
trăi. Dincolo de ciclul muncilor agricole, de tradițiile și
obiceiurile care alcătuiesc viața spirituală a satului, se
agită, latent sau cu violență, conflictele economice.
Oamenii nu sunt egali din punct de vedere al averii și
acest factor de stratificare socială funcționează ca un
element de diferențiere, adânc înrădăcinat în
mentalitatea țăranilor.
Trăind în cultul muncii și al hărniciei, ardeleanul
vede în bunăstarea gospodăriei sale, în primul rând,
un rezultat al muncii sale grele și, judecându-l pe om
după munca sa, ajunge în mod firesc să îl judece și
după averea sa. Așa se face că în lumea lui Slavici
averea este un criteriu al valorii umane, al
considerației de care se bucură omul.
Tot un moralist este considerat și Dante,
acesta ,,pedepsind” în Infernul lui pe toată lumea, de
la persoane foarte cunoscute la oameni de rând.
Dante Alighieri a fost un mare poet italian al culturii
medievale care va face trecerea spre umanismul
Renașterii. Divina comedie, cea mai celebră operă a
lui Dante este totodată una dintre cele mai
importante capodopere ale literaturii universale.
Divina comedie poate fi descrisă simplu, ca o
alegorie, fiecare cânt și episod având mai multe
interpretări. Totuși, alegoria lui Dante
scoate la suprafață alte înțelesuri, cum ar
fi cel istoric, moral sau literar.
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Divina comedie este, per ansamblu, un poem
religios care discută păcatele, virtuțile si teologia.
Este un poem alegoric medieval conceput sub formă
de dialog între virtuți și vicii personificate care își
revendică un suflet. Fiecare pedeapsă a unui păcat în
Infern simbolizează o justiție poetică. Infernul
reprezintă sufletul creștin văzând păcatul drept ceea
ce este el de fapt. Dante a fost un mare credincios
care disprețuia pe oricine nu credea în Dumnezeu.
Pelerinajul său reprezintă sufletului omului credincios
înfruntând pedepsele din Infern și conștientizarea
gravității acestora. Poemul lui Dante tinde către o
reprezentare amplă și dramatică a realității, departe
de spiritualitatea tipică a epocii sale.
Întregul poem se bazează pe ideea că fiecare
greșeală este pedepsită fie conform naturii, fie
contrar. Un exemplu de pedeapsă în conformitate cu
păcatul este cea a lacomilor care sunt pedepsiți să
care la deal saci de bani pentru că nu le-a fost
niciodată suficient când erau în viață. Pedeapsa
contrară păcatului este cea a îndrăgostiților din
dragoste, care nu se pot atinge niciodată în vârtejul în
care se află, asta după ce chiar atingerea a fost
păcatul lor. Pedepsele sunt eterne și repetitive,
întrucât păcătosul a avut posibilitatea de a se
îndrepta în timpul vieții, dar nu a făcut-o.
Infernul lui Dante este foarte bine structurat,
având intrări, ieșiri, camere, locuri de trecere bine
marcate. Datorită acestei structuri transparente și
riguroase, mi-a fost mai ușor să aleg personajele
potrivite pentru fiecare loc în parte.
Primul cerc este Limbul, o zonă unde nu este nici
bine, nici rău, nici cu Hristos, nici cu păcătoși. Este
considerat ca fiind cercul indiferenților, al lașilor și al
celor care s-au născut înainte de Hristos, deci nu sunt
botezați. De aceea am considerat personajul Ghiță,
din Moara cu noroc, ca fiind unul potrivit în acest loc.
Ghiță dă dovadă de lașitate pe decursul operei,
nefiind în stare să își adune curajul pentru a-l înfrunta
pe Lică Sămădăul. Pedeapsa lui ar fi distanțarea
dintre el și soție, precum și decăderea familiei sale.
Personajele din Infernul lui Dante sunt înțepate de
insecte otrăvitoare, iar sângele lor este devorat de
niște viermi oribili. La prima vedere pedeapsa lui nu
prea seamănă cu cea a lui Ghiță, dar există unele
conexiuni. De-a lungul operei și Ghiță este „înțepat”
și „otrăvit” cu tot felul de gânduri și idei de
îmbogățire care, până la urmă, îi aduc
sfârșitul.
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Cercul al doilea este rezervat păcătoșilor din
dragoste. Aici, Dante îi întâlnește pe Francesca și
Pablo, condamnați să nu se poată niciodată atinge în
vârtejul veșnic în care sunt prinși. Dante se oprește și
le ascultă povestea celor doi, rămânând impresionat.
Între Francesca și Pablo s-a înfiripat o dragoste eternă
după ce aceasta s-a căsătorit cu fratele lui Pablo.
Iubirea dintre ei a împins-o pe Francesca să își înșele
soțul și de aceea se află acum în acest cerc. În Moara
cu noroc, adulterul nu este comis neapărat din
dragoste, ci din sentimentul trădării. Aici, femeia
ajunge să înșele persoana pe care o iubește cu
altcineva, chiar invers decât se petrece cu Francesca.
După ce Ghiță se îndepărtează de familia lui, se
produce o ruptură între el și Ana. Simțindu-se trădată,
aceasta ajunge să-și vorbească de rău soțul și parcă să
uite toată dragostea pe care i-o poartă: „Tu ești om,
Lică, iară Ghiță nu e decât o muiere îmbrăcată în
haine bărbătești, ba chiar mai rău decât așa.”2. Ea
ajunge să îi cedeze lui Lică, înșelându-și soțul și
primindu-și astfel locul în Cercul al doilea. Pedeapsa
păcătoșilor din Infern este neputința în fața dragostei
și imposibilitatea atingerii. Până la urmă, aceeași
pedeapsă le este atribuită și Anei și lui Ghiță. Ea fiind
ucisă de soțul ei, nu va mai putea simți niciodată
atingerea lui.
Moș Marian și fiica lui, Sevasta, personaje
principale ale operei O viață pierdută, completează
cercul al treilea, cel al bețivilor și al mâncăilor. Deși și
bătrânul pare să aibă unele probleme cu băutura,
acestuia nu îi convine când vede că și fiica lui o ia pe
aceeași cale. Într-un moment mai sensibil pentru cei
doi, când devin sentimentali și încearcă să își rezolve
din probleme, moș Marian îi spune Sevastei:
Când întâia oară am sâmțit, ții tu minte, nu ți-am grăit
nimic, dar te-am rugat să nu ieși din casă am rugat pe
oamenii care locuiau aici să se mute, pentru ca să nu te
poată vedea, și acum de atâția ani această casă rămâne
deșartă. Știu, Sevastă, că n-ai ce face, dar aibi îndurare
de bătrânețele mele și-ți ascunde păcatul dinaintea
lumii, aibi îndurare, Sevastă, și nu-ți risipi frumusețea,
căci ea este hrana vederii mele.3

Păcătoșii lui Dante se zbat într-o mocirlă
menținută de o grindină eternă. Starea în care se află
este rezultatul unei vieți fără limite, în care doar
plăcerile trupești au primat. Aici, pelerinul Dante
întâlnește doar oameni obișnuiți. Și caracterele din
opera lui Slavici sunt tot oameni obișnuiți, de la țară,
împinși de grijile de zi cu zi să păcătuiască. Pedeapsa
atribuită de Slavici celor doi este destrămarea familiei,
cauzată prima dată de viciul la care nu putea niciunul
să renunțe și, mai apoi, de moartea Sevastei.
În al patrulea cerc dantesc sunt osândiți zgârciții
și risipitorii. Pedeapsa lor veșnică presupune urcarea
repetată la deal cu saci plini de bani, desemnând o
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muncă sisifică. Personajul care consider că ar fi
potrivit aici este Mara, din romanul cu același nume4,
al cărei suflet este dominat de două pasiuni: copiii și
banii. Simbolică pentru echilibrul afectiv al Marei,
între dragostea pentru copii și iubirea de bani, este
existența celor trei ciorapi în care eroina își păstrează
economiile. Există ceva din psihologia avarului în felul
în care Mara strânge banii la ciorap și refuză în fel și
chip să se despartă de aceștia. Zgârcenia, prezentă
într-o formă incipientă în caracterul Marei, apare ca
rezultatul unei vieți dure, ea fiind produsul mediului
în care trăiește. Pedeapsa cea mai gravă pe care a
putut-o primi Mara de la destin este neputința în fața
vieților ruinate ale copiilor ei.
Deși în cel de-al cincilea cerc, cel al furioșilor,
putem găsi multe personaje potrivite din operele lui
Slavici, am considerat că Bandi, din Mara, ar fi unul
potrivit, din cauza motivului pentru care i se
declanșează furia. Bandi crește cu o suferință foarte
mare legată de lipsa tatălui și de faptul că nu știe cine
este acesta. Toată furia aceasta, adunată în decursul
anilor, se revarsă într-un singur moment, când Hubăr
îi recunoaște că îi este tată. Acesta parcă înnebunește
și își atacă tatăl. Până și râsul de la final, când Persida
îl găsește lângă cadavru, dovedește nebunia lui, dar
acest lucru nu îi justifică acțiunile. Din punctul meu de
vedere, nebunia se instalează abia după crimă, de
aceea el încă își găsește locul în acest cerc al furioșilor.
Lică ocupă un loc special în cercul ereticilor și
scepticilor, respectiv cel de-al șaselea cerc. Este clar
că nu poate fi considerat un personaj credincios, dar
scena din biserică este cea care întărește această
idee. Momentul în care se ascunde în biserică scoate
la iveală frica de Dumnezeu și de pedeapsa divină.
Este momentul în care ajunge să se întrebe dacă nu
cumva chiar există un Dumnezeu: „Era însă un gând
care aici trebuia să-i vină oricărui om: că este o putere
tainică ce lucrează prin oameni și le luminează
mințile, că toate vin de la această putere”5. Acest
gând este scurt și nu îl împiedică să fure din biserică și
să mai distrugă ce poate. Cu atât mai mult îi este
potrivit locul în acest cerc, cu cât nici gândul care îi
străbate mintea nu poate să-l întoarcă pe calea cea
bună. Pedeapsa eternă atribuită de Dante este
zvârcolirea într-un mormânt de foc. Dacă privim
soarta lui Lică dintr-un unghi religios, putem deduce
că și el va primi cam aceeași pedeapsă. Necredința și
sinuciderea sunt păcate pentru care se ajunge în iad,
acesta putând fi asociat cu un mormânt de foc.
Iorgovan, din Pădureanca6, își găsește locul în
cercul al șaptelea, vinovat fiind de încercarea de a se
sinucide. Mai târziu se dovedește că încercarea i-a și
reușit, aceasta murind după ce își exprimă
sentimentele față de Simina. Ezitarea lui de la început,
când a trebuit să își recunoască sentimentele față de
Simina, și tot comportamentul lui de mai apoi au făcut
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ca el să o piardă pe fata pe care o iubea, în favoarea
lui Șofron. Văzându-se singur, cade în patima băuturii
și, din disperare, se sinucide într-un incendiu provocat
de el însuși. Pentru că la Slavici păcatele sunt ispășite
pe pământ, nu este altă pedeapsă atribuită decât
moartea în sine. Sinucigașii din cercul acesta sunt
blestemați să se transforme în plante și să fie sfâșiați
de Harpii. Învățătura creștină, după care din pământ
suntem făcuți, în pământ vom ajunge, se aplică și aici.
Iorgovan nu se transformă în floare, ci moare și este
îngropat, deci devine parte din pământ, ca o floare.
Pentru cercul al optulea am găsit-o potrivită pe
Lina, din nuvela Comoara7. O femeie care ajunge să
aibă o relație cu cineva pentru banii acestuia și care
profită de el poate fi considerată atât lingușitoare, cât
și profitoare. Slavici nu îi acordă o pedeapsă clară, dar
în viziunea lui destinul va găsi o modalitate de a o
pedepsi. Lingușitorii sunt pedepsiți să se scufunde în
toate scârna provenită de pe pământ.
Ghiță se află încă o dată în ipostaza celui
pedepsit în unul din cercurile dantești cu un păcat
care nu pare să fie chiar cel mai mare pe care l-a
săvârșit. Printre multe altele pe care le-a păcătuit,
acesta este vinovat și de schimbarea taberelor în
funcție de interesele sale. În primele momente când îl
vede pe Lică este convins că îi va rezista și va pleca de
la moară imediat ce își va asigura un trai. Cu timpul
ajunge să îi fie complice acestuia, astfel trădându-se în
primul rând pe sine. Își încalcă promisiunea și uită cu
totul de legile morale după care își conducea viața.
După ce devine complicele lui Lică, ajunge să caute
ajutorul lui Pintea, speriat de ce s-ar putea întâmpla.
Deși caută ajutorul lui Pintea, Ghiță nu este cu totul
sincer cu el, gândindu-se că poate reușește să și
câștige din afacerile cu Lică, dar să și scape
nepedepsit, pentru că s-a împrietenit cu Pintea.
Faptul că îl înșală pe Lică poate fi iertat pentru că o
face din frică pentru siguranța lui și a familiei sale, dar
lupta care se dă în sufletul lui între iubirea pentru bani
și iubirea pentru familie îl împinge să ia decizii pripite.
Pedeapsa lui ar fi destul de clară. Dacă de la început
ar fi ascultat de intuiția lui și ar fi plecat de la moară,
familia lui ar fi fost în siguranță.
În concluzie, deși lucrarea mea abordează doar o
parte din operele lui Slavici, dorința mea a fost să fac
o legătură între caracterul moralizator al ambilor
autori și să prezint asemănările dintre cei doi. O
diferență majoră ar fi că pedepsele date de Dante
sunt ispășite în Infern, după moarte, iar cele date de
Slavici pe pământ, cât personajele sunt încă în viață.
Dante, fiind un mare creștin, dorește să apropie
oamenii mai tare de Iisus și de viața creștină, pe când
Slavici încearcă să îndemne lumea la un stil de viață
simplu și onest. Ambii autori se ghidează după
aceleași principii morale și nu tolerează nici greșelile
care pentru noi ar părea banale.
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MĂȘTILE JOCULUI LA COȘBUC
Emilia Merce
Introducere
Urmărind diacronic felul în care a fost receptată
lirica lui George Coșbuc, putem observa persistența
unui crez, și anume acela că filonul popular și patriotic
reprezintă nucleul poeziei acestuia. În acest context,
întrebarea pe care ne-o punem este aceea dacă lirica
lui George Coșbuc este o construcție unidimensională,
valorizând constant, chiar până la epuizare, o anumită
tematică sau dimpotrivă, în poezia lui Coșbuc se
regăsesc perspective multiple.
Considerând că preferința poetului pentru
pitoresc determină cadrul, atunci devine important
modul în care George Coșbuc răspunde lumii prin
creație. Din acest punct de vedere, în lucrarea de față,
vom ilustra că jocul este elementul care oferă de fapt
unitate liricii lui Coșbuc, întrucât în poezia coșbuciană
domină spectacularul, lumea acestuia devenind „«un
spectacol inventat, de la ceremonialul general-uman,
nunta și moartea, la feeria arhaic-infantilă, hibernală
sau estivală [...] până la feericul pur»”1. Astfel,
„ajungem la încercarea de a vedea în poezia lui
Coșbuc o imagine a jocului lumii, plăcerea descoperirii
esenței ludice a vieții”2, pentru că, în definitiv, jocul
„are loc de dragul unei alte realități”3 și „servește unei
anumite finalități biologice”4.
În lirica lui George Coșbuc, jocul este un principiu
ordonator fie că este vorba de jocul lingvistic, fie că e
jocul ca viață și viața ca joc, fie că e un joc ritualic sau
e jocul ca artă a seducției. De aceea, prezența atâtor
fețe ale jocului legitimează ideea potrivit căreia în
poezia lui Coșbuc „Jocul nu este viața «obișnuită» sau
«propriu-zisă», ci o ieșire din ea, într-o atmosferă
temporară de activitate cu tendință proprie.”5. Vom
urmări așadar metamorfozele lumii prin joc și felul în
care acestea sunt reflectate în text, „Căci jocul – al
poeziei și al creației culturale în general – nu este
«nevinovat». Dacă în el s-au putut identifica un model
formal și o constantă atitudinală participînd la însăși
esența artei, insistența cu care e pus în relație cu actul
creator [...] nu e deloc străină de o anumită criză
spirituală”6.

Jocul ca viaţă și viaţa ca joc
Referitor la faptul că jocul instituie o lume proprie
aflată fie în continuarea lumii reale, fie în
opoziție cu aceasta, Johan Huizinga afirma în
studiul său despre joc drept fenomen
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cultural că „În joc «intră în joc» ceva ce trece dincolo
de instinctul de conservare nemijlocit, ceva care pune
în acțiune un tâlc.”7, fiecare joc având așadar o
însemnătate proprie. De aceea, receptarea liricii lui
George Coșbuc va depinde de înțelegerea faptului că
fiecare poezie este un joc al lumii ce sporește prin
codul autoimpus principii existențiale. În texte precum
Crăiasa zânelor și Brâul Cosânzenii vom observa că
disimularea determină prefacerile lumii și, mai mult
decât atât, prezența unor lumi concentrice.
Jocul este încărcat de sens, dar în același timp este
un creator de sens. În acest context, jocul nu preia
doar structuri specifice realului pe care le
reimaginează conform structurii sale proprii, ci și
implică lumea într-o renaștere continuă. Totodată,
jocul presupune închidere și conservare, spre
deosebire de real, care se caracterizează prin
nedefinit. În lumea instituită prin joc domină
elementarul, jocul fiind, din acest punct de vedere, o
activitate primară.
În ceea ce privește textul Crăiasa zânelor, acesta
surprinde cum jocul deformează reprezentările despre
lume, propunând alternative, care în cele din urmă vor
deveni constante. Pornind de la ideea potrivit căreia
jocul se bazează pe anumite convenții (invocarea
ludicului, descărcarea ludicului, convenția ludică,
interacțiunea,
activarea
stimulilor
ludici,
metaforizarea ludicului), vom constata că în balada
Crăiasa zânelor sunt respectate toate principiile
jocului, motiv pentru care prefacerea lumii este
inevitabilă. În Crăiasa zânelor „travestiul este nu
numai o formă privilegiată a jocului erotic, o epifanie a
iubirii idilice, dar și cale de-a exprima simultan
«alteritatea și secretul jocului» în general”8, întrucât
deghizarea este cea care constituie temeiul jocului, în
jurul ei fiind stabilite și convențiile. De aceea, în textul
analizat, se poate observa o contaminare a realului
prin falsificare, proces în urma căruia imaginea lumii e
schimbată, fapt surprins în versurile „Acum nu-i timp
să te bocești;/ Tu vii cu mine-acasă;/ Crăiasă dacă nu
mai ești,/ Vei fi împărăteasă!”9 (Crăiasa zânelor, p.
25). Totodată, această contaminare are loc progresiv
în măsura în care Crăiasa zânelor, forța ordonatoare a
acestei lumi absconse, se îndepărtează treptat de
limitele impuse și cade în capcana unui joc erotic a
cărui finalitate este redefinirea perspectivelor asupra
contingentului.
Așadar, „a fi în joc” implică detașarea
de și chiar renunțarea la preceptele unei
existențe obișnuite, acțiune care în
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Crăiasa zânelor este urmată de consecințe
ireversibile: schimbarea unei certitudini existențiale,
deoarece „La țara lor nici zmei n-ajung!/ Dar într-o zi,
la poartă,/ Bătu, de drumul greu și lung,/ Slăbită și
mai moartă,/ O fată de-mpărat, cerând/ Un loc de
mas, sărmana,/ Și se ruga milos de blând,/ Și cum te
cheamă? Ana.// Eu nu pot, Ano, să-ți descui;/ Acest
drept al meu nu e./ Crăiasei noastre am să-i spui/ Să
vie să-ți descuie./ [...]/ Descui. Dar eu mă tem că ești/
Fecior! Ba nu: sunt fată!” (Crăiasa zânelor, p. 21).
Astfel, acceptarea străinului neinițiat într-un spațiu
destinat celor inițiați provoacă prefacerea acestei
lumi.
Similar, în Brâul Cosânzenii, „Jocul nu este numai
locul unei «perfecțiuni limitate și provizorii»: el
constituie un fel de oază în care suntem stăpâni pe
destin. În ea ne alegem noi înșine riscurile care,
dinainte determinate, nu pot depăși decât ceea ce
suntem dispuși să punem în joc.”10. Din acest punct de
vedere, „a fi în joc” reprezintă, în cazul de față, a
accepta ca jocul să-și prelungească influența și în
cadranele realului, deoarece „Dac-ai murit, frumoasă
fată,/ Furatul brâu e viu mereu:/ Când plouă, vara,
câteodată/ Un brâu de foc pe cer s-arată,/ Iar noi îi
zicem curcubeu.” (Brâul Cosânzenii, p. 62). Dacă în
Crăiasa zânelor deghizarea susținea prezența jocului,
în Brâul Cosânzenii jocul este întreținut de inocența
neinițiatului, precum și de istețimea cuceritorului.
Fiind un joc al transformărilor erotice, în Brâul
Cosânzenii domină prefacerile unei lumi afective și
cognitive, dar care se răsfrâng și asupra lumii
imediate, întrucât „Atunci Ileana și simțește/
față-ngălbenește/ Că nu e brâul nicăiri.//
Și cum ea varsă desperată/ Un plâns amar, un cald
șiroi,/ Curgea din cer ploaie curată,/ Iar dintre ploi
lucind s-arată/ Frumosul brâu stropit de ploi./ [...]/
Vai, brâul meu! gemea copila./ Atât de mult eu l-am
temut,/ Dar Făt-Frumos descinsu-mi-l-a!/ Și-apoi
plângea, mai mare mila,/ Și-n nopți apoi ea s-a
pierdut.” (Brâul Cosânzenii, p. 61-62).
Observăm așadar că „Viața deci trebuie «jucată»,
trăită plenar ca o imensă șansă de bucurie și
fericire.”11, în caz contrar abandonarea în joc și ieșirea
bruscă din acesta vor evidenția fragilitatea în fața
vieții, jocul ca viață devenind superior vieții ca joc.
Simulând viața prin joc, trăim o siguranță iluzorie,
motiv pentru care absența jocului reflectă impotența
în trăirea vieții.

Jocul ritualic

Privind hermeneutica jocului ca o deconstrucție
de sens, vom ajunge la următoarele constatări: jocul
este strâns legat de existență, precum și de conștiința
umană. De aceea, jocul implică și acceptarea unei
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structuri mentale universale. Solinski, în teza sa de
doctorat despre joc, menționează că jocul presupune
o modelare a cunoașterii. El ajunge la acest deziderat
în urma punerii în oglindă a impactului pe care îl au
mitul și jocul asupra definirii omului ca entitate
individuală. În acest context, „cultura nu este suma
cunoștințelor noastre, ci e suma legăturilor care le
unesc, care le interconectează”12. Din acest punct de
vedere, Nunta Zamfirei poate fi interpretată din
perspectiva teoriei propuse de Solinski, întrucât în
această baladă putem observa implicația ritualică a
jocului. Aici, jocul nu mai presupune doar o ieșire din
lume și conturarea unei lumi artificiale, de tranziție, ci
e chiar ritmul vieții.
Atribuind jocului funcția de acționare și de
alegere, observăm că în Nunta Zamfirei jocul ritualic
este validat tocmai de prezența celor două funcții,
întrucât acest fapt ne este semnalat dintru început
prin versurile „Și dac-a fost pețită des,/ E lucru tare cunțeles,/ Dar dintr-al prinților șirag,/ Câți au trecut al
casei prag,/ De bună seamă cel mai drag/ A fost
ales.” (Nunta Zamfirei, p. 10). În Nunta Zamfirei prima
formă de manifestare a jocului ritualic este deci
pețitul, caracterizat printr-un proces de hiperbolizare
cu tentă umoristică a umanului în fața destinului.
Ulterior, jocul va prinde forma nuntirii, context în care
surprindem că sub „cupola” jocului lumea renunță la
vechile măști și acceptă în același timp altele. Jocul va
fi așadar un sistem de trecere în și prin lume. Versurile
„Și-n vremea cât s-au cununat/ S-a-ntins poporul
adunat/ Să joace-n drum după tilinci:/ Feciori, la zece
fete, cinci,/ Cu zdrângăneii la opinci/ Ca-n port de
sat.// Trei pași la stânga linișor/ Și alți trei pași la
cerc și iar se-ntind,/ Și bat pământul
tropotind/ În tact ușor.” (Nunta Zamfirei, p. 14) sunt
reprezentări ale unei descărcări a ludicului. De aceea,
Nunta Zamfirei este un perpetuu simulacru al lumii în
devenire: nuntirea reduce la primar acțiunile, dar
totodată promovează o supradimensionare a trăirii.
„Dacă jocul înseamnă relație, atunci el este
comunicare; dacă este comunicare, el este gândire”13.
De altfel, „Mitul și jocul sunt două fețe ale
aceluiași fenomen [...] sunt amândouă la baza
evenimentului care departajează actele omului și le
consacră pe cele ale câștigătorului ca fiind
supranaturale, făcând din acesta un erou, jumătate
om, jumătate zeu”14. Acest fapt este sugerat în Nunta
Zamfirei de următoarele versuri: „A fost atâta chiu și
cânt/
/ Că l-a ajuns și-acest noroc,/ Să vadă el atâta
joc/ P-acest pământ!” (Nunta Zamfirei, p. 14), unde
nunta apare ca o metonimie a cuplului preamărit, care
devine jumătate om, jumătate zeu, întrucât aceasta
marchează trecerea de la o stare la alta, de la un mod
de a trăi la altul.
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Jocul – o artă a seducerii
Jocul e mai mult decât acțiune, alegere sau
simulare. Jocul prevede și o stimulare continuă a
inițiatorilor acestuia. În acest sens, actul ludic este
condiționat de implicarea asumată a tuturor
participanților la joc. De asemenea, „Jocul trece ca un
fel de manifestare ce se caracterizează ca ceva
«neserios», «neautentic», e un fel «de a face ca», e o
activitate redusă la neutru ce nu implică decizie, care
nu ne unește de ceea ce facem [...] e o activitate care
nu e într-un fel decât o simplă experimentare a
posibilităților, dar care nu lasă consecințe iremediabile
în spatele ei.”15. De aceea, jocul – ca artă a seducerii
poate fi definit drept o încercare de cunoaștere, iar
pentru că a cunoaște înseamnă a experimenta, vom
deduce că jocul erotic este un experiment susținut de
un cod prestabilit.
Referitor la lirica lui George Coșbuc, aceasta are și
o componentă erotică. Iosif Cheie-Pantea menționează
că unele texte, precum „Rea de plată, Scara, Subțirica
din vecini etc., încântă prin anecdoticul naiv, transpus
în mici scene stilizate în care îndrăgostiții se copilăresc
practicând cu prefăcută inocență jocul pur al
disimulării.”16.
În ceea ce privește poezia Rea de plată, aceasta
reflectă coordonatele care permit construirea unui joc
erotic. Pentru început, e nevoie de un factor extern,
sacul – „Ea vine de la moară;/ Și jos în ulicioară/
Punându-și sacul, iacă/ Nu-l poate ridica.” – (Rea de
plată, p. 18), care să marcheze inegalitatea din planul
realului, necesară pentru întreținerea jocului erotic,
deoarece „Ți-l duc eu! Cum? Pe plată!/ Iar ea, cuminte
fată,/ Se și-nvoiește-ndată./ De ce-ar și zice ba?/ Eu
plec cu sacu-n spate./ La calea jumătate/ Cer plata, trei
săruturi./ Dar uite, felul ei:/ Stă-n drum și să socoate,/
Și-mi spune câte toate,/ Că-s scump, că ea nu poate,/
Că prea sunt multe trei!// Cu două se-nvoiește,/ Iar
unul mi-l plătește,/ Cu altul să-mi rămâie/ Datoare penserat.” (Rea de plată, p. 18). De altfel, aceste versuri
urmăresc și felul în care se raportează participanții la
joc: aparenta inocentă se dovedește a fi cea care va
reorganiza jocul erotic, inițiat de un potențial
seducător. Dacă în planul realului potențialul seducător
propune jocul erotic, în interiorul acestuia aparenta
inocentă provoacă descărcarea ludicului prin
întreținerea interesului potențialului seducător în
privința abandonării totale într-un joc al seducției pe
care nu-l mai domină. Acest fapt se va răsfrânge
ulterior și în real, întrucât „Și iată-mă, săracul,/ Să-i duc
o poștie sacul/ P-un singur sărutat!” (Rea de plată, p.
18).
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Jocul lingvistic
Totodată, jocul exprimă libertate, de unde
deducem că jocul creează noi libertăți. În ceea ce
privește corelația dintre poezie și joc, aceasta „nu se
referă numai la forma exterioară a vorbirii. Ea reiese în
mod la fel de esențial cu referire la formele
imaginației, la motivele ei și la înveșmântarea lor în
expresie.”17. De aici deducem că jocul la nivel textual
depășește barierele vizibilului, ale imediatului,
propunând prin semantică o transmutare în ilimitatul
sensului. De aici se naște și curiozitatea lecturii,
întrucât ludicul poetic stimulează cititorul într-un joc al
variantelor nelimitate, fapt ce reiese și din jocul
semantic prezent în următoarele versuri: „Vă salut! Și
tot asemeni te salut, o, prezumtive,/ Număr genitiv în
cazul numelor intranzitive./ Tu, obiect concret și
simplu, tu, circumstanțial de loc,/ Locativ pasiv,
conjuncții, complimente reciproc!”18 (Un imn
preasfintei gramatice, p. 349). Observăm așadar că în
poezia Un imn preasfintei gramatice George Coșbuc
redă prin construcțiile paronimice o ironie în care
abundă tot textul. De altfel, din versuri transpare un
râs isteric al cărui scop e semnalarea unei vădite
obsesii referitoare la clasificările gramaticale. Din acest
punct de vedere, versurile „Ce-ați făcut, o, voi ai țării
prearăzboinici voievozi,/ Pentru înaintarea noastră? Vați luptat niște nerozi/ Cu tătari, cu turci, cu unguri?
Luptă-i asta? Alte lupte/ Purtăm noi, mai glorioase, cu
învingeri neîntrerupte,/ Cu negații și-afirmații șioptativul indirect,/ Al interogării proprii și-al pasivului
perfect.” (Un imn preasfintei gramatice, p. 350) prin
jocul reprezentărilor istorice întăresc tonul ironic
adoptat de poet. Falsa subminare a personalităților
trecutului evidențiază atitudinea lui Coșbuc: el vede în
studiile de gramatică românești un exces de
terminologie care, în fapt, nu conduce înspre o
modernizare lingvistică decât la nivel teoretic.
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Concluzii

Așadar, pe parcursul acestei lucrări am ilustrat că
în lirica lui George Coșbuc există o dominantă ludică.
De aceea, la Coșbuc lumea se naște din jocul cu
formele și semnificațiile ei, prin accesul la ludic
realizându-se, în fapt, o metaforizare a reprezentărilor
lumii. Totodată, poetul semnalează, prin raportarea
constată la joc, faptul că „a fi în joc” înseamnă a accede
la un tâlc ludic, având în vedere că „Jocul este o
modelare și o reducere a complexității lumii, reflectând
preocupări umane.”19. Jocul, cu propriile cadrane
spațio-temporale, este pentru poetul ardelean „o
epifanie a vieții, de unde și varietatea formelor sale, de
la hârjoana erotică și zbenguiala elementelor firii până
la spectacolul strălucitor al nunții și fastul funerar al
înmormântării.”20.

hommes et consacre ceux du vainqueur comme
surhumains, faisant de lui un héros, mi-homme, mi-dieu”,
traducerea mea.
15
Eugen Fink, Le jeu comme symbole du monde, traduit de
l’allemand par Hans Hildenbrand et Alex Lindenberg, f.l.,
Les Editions de minuit, f.a., p. 78, „Le jeu passe pour une
conduite qui est caractérisée par un certain «nonsérieux», une certaine «inauthenticité», il passe par un
«faire-comme-si», pour une activité neutralisée qui ne
pose pas de décision, ne nous lie pas à ce que nous faisons
[…] une activité qui n’est en quelque sorte que simple
expérimentation de possibilités ne laissant pas de
conséquences irrémédiables derrière elle.”, traducerea
mea.
16
Iosif Cheie-Pantea, op. cit., p. 73.
17
Johan Huizinga, op. cit., p. 222.
18
George Coșbuc, Cântece de vitejie (Poezii, II), București,
Editura pentru Literatură, 1966.
19
Boris Solinski, op. cit., p. 107, „Le jeu est une
modélisation et un réduction de la complexité du monde,
reflet des préoccupations humains.”, traducerea mea.
20
Iosif Cheie-Pantea, op. cit., p. 82.
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ELEMENTE ALE TRAGICULUI ÎN PĂDUREANCA
Melissa Mocriș
Opera lui Slavici, un reprezentant de seamă al
realismului ardelean, poate fi paradoxal interpretată
din două unghiuri: unul tezist și unul tragic. Cele două
elemente se contopesc în textele lui, rezultând crearea
unei atmosfere specifice și a personajelor puternice,
care din cauza faptului că se află în contradicție cu ei
înșiși „darmă munții, nebunesc, se ucid”1.
Pentru a înțelege această fuziune, pe care este
construită și viziunea lui Slavici asupra condiției umane
și asupra relației umanitate – destin, respectiv
umanitate – univers, este esențial să definim vina
tragică. Slavici, în aproape toată opera sa, susține
„ideea determinismului existențial”2, după cum afirmă
și Pompiliu Crăciunescu în Prelegeri de Literatura
Română în Epoca Clasică, potrivit căreia orice acțiune
umană este cauzată de un șir continuu de evenimente
anterioare. Destinul omului este, prin urmare, unul
scris deja, predestinat, iar liberul arbitru devine doar o
iluzie, fatalitatea punând stăpânire pe desfășurarea
vieții umane.
Ilustrativ în acest sens este debutul nuvelei
Pădureanca, unde este surprinsă „credința în
fatalitatea destinului, scepticismul în ceea ce privește
posibilitatea omului de a ieși din limitele soartei
prescrise și de a-și construi o existență pe măsura
propriei voințe […], absurditatea oricărei încercări a
individului de a i se opune”3: „Fă trei cruci și zi
«Doamne-ajută!» când treci pragul casei, fie ca să ieși,
fie ca să intri, căci lumea din întâmplări se alcătuiește,
iar întâmplarea e noroc ori nenorocire, și nimeni nu
știe dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit, nici dacă
va face ori nu ceea ce-și pune de gând.”4. Prin
intermediul prudenței, cumpătării, al respectării „gurii
satului”, al normelor riguroase ale satului tradițional, al
practicării lor, „această fatalitate poate fi nu evitată, ci
îmblânzită, ameliorată în consecințele ei”5, după cum
susține și Magdalena Popescu.
Viziunea lui I. Cheie-Pantea din capitolul Slavici și
vocația tragicului (din Palingeneza valorilor) ne
demonstrează că, deși personajele lui Slavici sunt
prizonieri neputincioși al hazardului, acestea aspiră la
ieșirea din condiția dată, asmuțind astfel soarta
împotriva lor, rezultatul fiind nașterea unui destin
tragic. Acest destin, „această teribilă forță”6, care îl
fugărește iremediabil pe om, poate produce urmări
catastrofice, dacă e provocat. Care este, așadar,
„greșeala care poate provoca această desfrînare a
stihialului răzbunător”7? „Vina tragică stă în
prima și fundamentala hotărîre de a
schimba”8 cursul dat de către destin.
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Această vină o simte și Iorgovan, personajul
principal din nuvela Pădureanca, când pleacă să aducă
secerători, ca pretext pentru a o revedea pe Simina,
fata crâșnicului din Zîmbru, care cu o vară înainte, la
seceriș, i-a intrat puternic în suflet: „Cât a stat dânsa
[…], zâmbet în fața lui nu s-a ivit, mâncarea lui n-a fost
mâncare și somnul lui n-a fost somn, și totuși de câte
ori era vorba de plecarea ei, îi venea să răcnească și-și
înfigea ghearele în șolduri. Era grozav lucru când vrei
să nu voiești ce vrei și simți că nu poți voi nimic”9.
Frământările și ezitările lui Iorgovan, precum și
dorințele contradictorii, am putea spune, îl împing să o
caute pe Simina chiar dacă satul Zîmbru nu îi este în
drum: „În zadar! O Simină, o pădureancă era pe lumea
aceasta și de aceasta el nu putea scăpa. […] sufletul îi
era plin de dânsa, oriunde se uita, tot pe dânsa o
vedea, și de câte ori se-ncredința că tot nu e dânsa, iar
o vedea în altă parte”10.
Prin urmare, abaterea de la drumul stabilit
reprezintă gestul damnat prin care Iorgovan sfidează
soarta, o provoacă, urmând ca aceasta să se răsfrângă
împotriva lui. Această idee este surprinsă și de
Magdalena Popescu, care afirmă: „Odată făcut acest
pas, forțele latente și sălbatice au fost trezite și nimic
nu le mai poate opri din mersul lor catastrofal. […] O
ciudată metamorfoză, o alchimie malefică schimbă de
acum înainte orice gest în rău, vină, nenorocire, cauză
neagră a unui alt șir de nenorociri.”11. Împins de
„aprehensiunile”12 sale, cât și de pornirile lăuntrice
contradictorii, Iorgovan trebuia să facă în așa fel încât
neapărat să o întâlnească pe această Simină, deși
„nimic bun nu îi prevestea acest lucru”13: „era o mare
nenorocire pe capul lui pădureanca aceea; dar îi ieșise
o dată primejdia-n cale și nu se mai putea feri de
ea…”14. În concluzie, Iorgovan, consumat de o „pasiune
tulbure și neliniștitoare («acră», spune Slavici)”15 va
aduce în centrul vieții sale și implicit în gospodăria
tatălui său o „ființă despre care știa sau presimțea de
la început că îi e nefastă. Această ieșire din cadrele
obligatorii ale condiției date îi va fi fatală.”16.
„Purtătoare a vinei tragice”17 este și Simina, care
trăiește o „pasiune debordantă”18 față de Iorgovan,
după cum putem deduce din nuvelă: „simțea că dac-ar
călca-o în picioare ea ar săruta câlcâiul ce-o apasă.”19.
Atât de intensă și puternică era această dragoste
purtată față de fiul bogătanului Busuioc, încât Simina
era pregătită să își asume orice risc pentru a-i da viață,
pentru a o împlini. Atitudinea hotărâtă a ei
se poate observa din respingerea
constantă a iubirii necondiționate oferite
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de Șofron, argatul lui Busuioc și din încăpățânarea de a
respecta sfatul părintesc. Tatăl o avertizează de
existența diferențelor sociale între ea și Iorgovan și de
incapacitatea de adaptare la traiul dus de către familia
Busuioc în cazul în care îi va deveni noră: „Nu te face,
fata mea, pui de cuc în cuib de cioară […] că nu-ți este
firea pentru aceasta. Tu nu știi să șezi la masa lor, nici
să mănânci cu lingura lor, nici nu știi să te îmbraci în
portul lor, nici să vorbești în limba lor.”20. Răspunsul ei
categoric, ferm oferit tatălui: „– Nu-mi pasă taică!”21
reflectă, după cum afirmă și I. Cheie-Pantea, că este
„pregătită să violeze granițele impuse de morala
comunitară și să își asume astfel o autentică vină
tragică.”22.
Însă Simina nu știa „că nu împotriva legilor
societății va trebui ea să lupte, ci împotriva celui care
le-a convertit pe acestea în limite ale propriei ființe și
care, din nefericire, nu e altul decît însuși Iorgovan”23.
Acest lucru este vizibil în confesiunea făcută chiar de
Iorgovan lui Neacșu, tatăl Siminei: „nevasta mea nu are
să-mi fie numai mie nevastă […] ci și părinților mei
noră și rudelor mele om în casă, și ar trebui să fie
moarte de om”24; de unde putem de asemenea
observa rațiunea lui Iorgovan. Nu la Simina a lui
Neacșu se gândea feciorul lui Busuioc, ci numai „la un
fel de Simină, care vine și trece și nu lasă-n urma ei
decît o scurtă părere de bine c-a fost”25. Iorgovan,
așadar, tânjește după „o agreabilă prezență pasageră”
care să îi lumineze nu doar sufletul, ci și existența sa în
sine, cu condiția clară de a nu îi „pretinde, în schimb,
încălcarea pravilelor nescrise ale familiei, lucru ce, în
concepția flăcăului, s-ar traduce prin „moarte de
om”26. Socialul reprezentat de către „gura satului” și
membrii familiei este într-o oarecare măsură unul
nemanifestat în exterior în totalitate. Întrunirile
familiale ținute în secret nu sunt știute de Iorgovan. El
convertește socialul extern, penetrând barierele
propriei individualități, într-un social interiorizat.
În confruntarea directă între Iorgovan și Șofron, cel
din urmă „e supus […] la suprema încercare, care îi
poate atinge orgoliul de bărbat, aceea a respingerii
publice”27. Șofron apare în nuvelă într-o poziție mereu
comparativă cu cea a lui Iorgovan: „sluga era mai cu
băgare de seamă decât chiar fiul stăpânului”; „pe
cât era de liniștit Șofron, pe atât de neliniștit
Iorgovan”; „– Dar e slab de înger […] Dac-ar fi om ca
Șofron (Neacșu)”28. Acțiunile lui Șofron coincid perfect
„cu gândul, patima, situația, condiția pe care le deține
la un moment dat”29, fiind un om echilibrat, net
superior lui Iorgovan, care e veșnic indecis. În ciocnirea
dintre Iorgovan și Șofron, care este mai degrabă o
competiție surdă decât violentă, este scoasă în
evidență superioritatea slugii: „În timp ce Iorgovan este
dezechilibrat și nesocotit, Șofron este sigur de sine și
matur, om dintr-o bucată, hotărât și puternic în
fapte și-n simțăminte.”30.
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Când Simina își recunoaște deschis față de cei doi
pretendenți, dar și față de tatăl său, atracția simțită
pentru Iorgovan („De când e lumea nu s-a mai spus
adevăr mai mare.”31), Șofron trăiește sentimente
amare de umilință, respingere, cauzate paradoxal chiar
de ființa pe care o iubește cu devotament și sinceritate.
Trecând peste această suferință, datorită puterii
interioare deținute și a imensității atașamentului cert
purtat față de pădureancă, Șofron uită jignirea,
„uitându-se adică pe sine”32. El „se întoarce cu o
imensă milă pentru femeia iubită, care se poate umili
atât de adânc pentru un altul”33, fiind în același timp
conștientă de asta: „Scârbă îi era Siminei, nu însă de el
(Iorgovan), ci de sine însăși”34. Șofron e în stare să își
sacrifice vanitatea, mândria de sine atunci când o vede
pe Simina că suferă. El singur se oferă să i-l aducă pe
Iorgovan când Simina dorește să stea de vorbă cu
acesta. „Patima lui e o continuă revărsare de căldură și
generozitate, de înțelegere în stare să renunțe, pentru
cel iubit, la dorințele și aspirațiile categorice.”35.
Această patimă a iubirii de care este năvălit „îi dirijează
total ființa spre scopuri noi: ar vrea să ia și să ascundă
femeia iubită, pentru a-i rămâne numai lui.”36. Dorința
de posesiune a lui Șofron este exprimată prin gestul
sărutului furat de la pădureancă în fața lumii și mai ales
în fața lui Iorgovan, al cărui orgoliu a fost rănit
considerabil. Acel sărut cu de-a sila este considerat „un
angajament și o promisiune publică”37 pe care Șofron
avea de gând să o respecte negreșit.
De aici încolo, Iorgovan se va depărta din ce în ce
mai mult de Simina, a cărei prezență o are mereu la
îndemână, „ca o promisiune ademenitoare”38,
deoarece este nelipsită din gospodăria tatălui său,
devenind accesibilă, ușor de obținut. Urmarea
neîntârziată este scăderea atracției față de pădureancă
și diminuarea iubirii până aproape de anulare, idee
susținută și de Magdalena Popescu. Neavând
demnitatea și curajul de a recunoaște în mod deschis
sentimentele sale față de pădureancă, Iorgovan este
dominat încă de la început de o „incapacitate
decizională”39, din care rezultă o atitudine de ignoranță
și nepăsare, determinând-o pe Simina să accepte „cu
disimulată candoare traseul umilinței, renunțarea la
sine.”40. Când Simina ia decizia de a rămâne la Busuioc
atunci când este rugată să plece împreună cu părintele
ei, Iorgovan simte o înstrăinare completă, gestul de
sacrificiu al Siminei provocându-i insensibilitate,
impasibilitate și nepăsare totală.
Simina, simțindu-se „obligată să cedeze în fața
celui căruia nici un sacrificiu nu i se părea exagerat”41,
după moartea tatălui pleacă la Socodor. Momentul în
care refuză parțial propunerea lui Busuioc de a rămâne
la casa lui, unde, adaugă acesta, este „atât de mult
dorită”, este unul demn de luat în considerare când
vine vorba de mândria pădurencei. „Stăpânită de o
voință excepțională […], Simina provoacă destinul,
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asumându-și lucid consecințele imprevizibile.”42. Ea
refuză să accepte ceea ce și-a dorit dintotdeauna „cu
atîta aprindere, ceea ce constituia, de fapt, idealul
vieții sale, împlinirea, prin căsnicie, a iubirii pentru
Iorgovan.”43.
Ajunsă la Socodor, își găsește consolarea având
grijă de gospodăria unui văduv și de familia acestuia.
Ea „îmbrățișează acest nou și vag țel al existenței sale
ca pe singurul scop adevărat în viață”44 alături de
Șofron.
După multe întruniri secrete și contradicții cu
părintele Ioan, în care discutau de posibila căsătorie
dintre fiul său și pădureancă, pe care părintele o
considera „mai vicleană decât o șerpoaică cu pui”,
Busuioc este chinuit de conștiință și se simte vinovat
că a lăsat-o pe fata lui Neacșu pe drumuri. Ajunge să
dorească a-l vedea pe Iorgovan cu Simina mai mult
decât însuși Iorgovan. Șofron, „când știe că Simina e în
primejdie de a greși, acceptând o căsătorie impusă de
împrejurări, se simte tras ca de o forță implacabilă și,
bătând drum lung peste câteva sate, se duce să i-o
spună și s-o asigure de sprijinul lui”45: „Și cât ținu
drumul […] Șofron s-a dus mereu, dar mintea-i sta în
loc, asupra gândului că asta nu se poate.”46.
Găsește însă o Simină schimbată, deoarece
durerea mare pricinuită de moarta tatălui i-a curățat
sufletul, a făcut-o conștientă de frica „blestemului
părintesc” și de posibilitatea faptului că ar putea să îl
iubească. Așa că la Socodor pădureanca pare să se
resemneze „alături de bunul și constantul Șofron”47,
iar ceea ce a simțit cu atâta ardoare față de Iorgovan
descrie acum ca fiind „trecut pentru vecie”. „Refuzul
Siminei se insinuează în această rezistență mută și
umilă, iar Iorgovan, disprețuit, îndrăgostit și mereu
indecis, recurge la o soluție dezastroasă, care să-l
scape pe el de ceilalți și pe ceilalți de el: se sinucide
zdrobit între valturile morii, imitând moartea oribilă a
unchiului său, estropiatul Pupăză.”48.
„Ceea ce îi cere el Siminei la ultima despărțire e
un nu, un refuz categoric, deci o opoziție, care să-i
exalte personalitatea și să-i încerce puterea morală,
energia de a rezista, de a combate, eventual de a
recuceri.”49. Avea nevoie de o confirmare a pasiunii
nemuritoare dintre ei:
Iorgovan o aștepta în pridvor. Ea trecu repede înainte,
ca omul ce n-are timp de a mai sta de vorbă. El i se
puse neclintit în cale, și cîtva timp ei rămaseră privind
cu încredere unul în altul.
– Ce-i? întreabă el.
– Nimic nu e! îi răspunse ea strâmtorată.
– Ceva este, grăi el, ceva ce s-a pus între mine și tine.
Vorbește: fii cum ai fost odinioară; vorbește-mi fără
milă, cum i-ai vorbit atunci lui Șofron. Dacă n-a perit el
atunci n-o să pier nici eu acum.
Se sinucide nu din iubire, ci pentru că pierde acest
domeniu conflictual, care respingându-l, făcând
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abstracție de el, îi ia de fapt ultima iluzie de confirmare
a propriei realități.”50.

Însă, „primind vestea despre nenorocirea ce-l
ajunsese pe Iorgovan”51, Simina va scoate la iveală
dorința ascunsă de a-i aparține până la urmă lui
Iorgovan: „- Șofroane! […] Busuioc vrea, mi-a spus-o
alaltăieri preuteasa, și eu nu mai pot, nu mai vreau,
nu mă iartă firea să-i zic ba. Am, Șofroane, slăbiciune
pentru Iorgovan! Ce să mă fac dacă am, cum aș avea
pentru copilul meu, și, Doamne ferește, mi-e groază
de gândul morții lui mai mult decât de al morții
mele”52 și va pleca numaidecât spre casa lui Busuioc.
În concluzie, „nu e tragică oare ființa ce-și încalcă, în
deplină responsabilitate, propria-i lege, pentru ca la
capătul calvarului să se vadă constrînsă a o
recunoaște ca singura valabilă?”53. Aici avem dovada
atât de evidentă că sentimentele Siminei nu au
dispărut, „se refulaseră numai”54 și că, de fapt,
dragostea ei față de Iorgovan era mai vie ca niciodată
la orice semn venit din partea lui. Înțelegem, așadar,
că „marea iubire a Siminei a fost una singură, cea
pentru Iorgovan. „O singură dată în viață iubește
omul cu adevărat”, spune Persida, și aceasta se aplică
și Siminei.
În ceea ce îl privește pe Șofron, acesta s-a dovedit
a fi un om puternic și calculat, „capabil de efuziuni, de
o mare slăbiciune, imposibil de ascuns, pentru Simina.
Cu toate concesiile pe care i le face, nu reușește însă
să cucerească inima fetei, dată, pentru totdeauna, lui
Iorgovan.”55.
„Spațiul dramatic al iubirii” este reflectat în
raportul afectiv Iorgovan – Simina, care însă se
declanșează „intempestiv, preluând conflictul dintrun timp anterior, care nu-i aparține. Punctul de
plecare e un apogeu – al sentimentului declanșat și
declarat.”56. Pădureanca a fost construită pe baza
logicii tragicului clasic, „pe care Slavici o respectă,
orice fenomen care debutează în spațiul literar, prin
enunțarea apogeului său, va avea o necesară
involuție spre degradare și dispariție.”57. Faptul că
reciprocitatea este imediat acceptată în cazul celor
doi, anulează și condamnă succesul relației la eșec.
Încă de la început, iubirea lor are un caracter
incomplet și stă sub semnul efemer al tinereții.
Iubirea (potrivit cunoscutelor distincții ale lui
Denis de Rougemont) presupune intangibilitatea
femeii, iluzia accesului dificil, superioritatea ei cel
puțin vremelnic de necorupt. După cum evidențiază
și Magdalena Popescu acest caracter intangibil se
manifestă fie ca efect al izolării femeii într-un spațiu
înconjurat de obstacole greu de trecut pe care
bărbatul este nevoit să le depășească ( situație tipică
a literaturilor din faza lor arhaică sau cavalerească),
fie ca izolare morală, situând femeia într-o
dimensiune elevată, misterioasă și pură. Iubirea
presupune
așadar
idealizarea
partenerei,
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apartenența ei la un plan superior, iluzionarea
accesului sinuos pentru a comunica cu ea.
Pădureanca noastră nu se înscrie în niciuna
dintre aceste ipostaze. „Ea e doar obiectul unei
dorințe obscure și tulburi, scopul pasager și facil al
unei porniri juvenile, mai mult instinctuale decât
afective. […] Această iuțire a simțurilor e în egală
măsură patimă și ostilitate, dorință și nemulțumire de
sine.”58.
De ce era Iorgovan nemulțumit de sine?
Deoarece Iorgovan era „o proiecție, o promisiune,
încă nerealizată”59. Familia Busuioc, cu prosperitatea
și ascensiunea realizată de-a lungul generațiilor, vrea
sa facă din „feciorul lor mai mult decât au fost ei: un
om de carte, un om cu carte. Băiatul, un adolescent
încă, deși capabil să satisfacă exigențele impuse,
pretinde, după câțiva ani de școală, să se întoarcă
printre ai săi. Lucru pe care ei îl acceptă, dar cu o
secretă nemulțumire. Era primul lui eșec.”60. Întors
acasă, el oscilează între statutul de țăran și statutul de
orășean, neputând sa aparțină în totalitate niciunuia.
Existența lui reprezintă o stare continuă, provizorie:
toți așteaptă de la el un plus, depășire. „Pentru că el e
mai mult decât Busuioc, e «feciorul lui Busuioc». […]
Simplă proiecție a unei vanități de familie, Iorgovan
nu ajunge să fie o individualitate coerentă, acceptată
de el însuși, consecventă cu sine însuși. Neavând o
formă decisă, în afara aceleia pe care alții vor să i-o
dea, prima lui grijă e de a menține aparențele unei
forme.”61. Teama de a fi acceptat într-o manieră
superficială de către semenii lui, caută o validare
exterioară, pe care o obține numaidecât de la Simina.
„Când o găsește, fata e prima care încearcă să
stârnească mărturisirile; ea acceptă numaidecât să
vină la lucru în gospodăria lui Busuioc”62 fără să se
consulte cu tatăl ei și fără a lua în calcul răspândirea
holerei. Atitudinea ei deschisă în fața destinului va
căpăta consecințe tragice de-a lungul nuvelei:
Ceea ce ar trebui să fie un act de curaj și de intuiție
adâncă a sorții nu reprezintă în ochii bărbatului decât
un gest de ușurătate care sfârșește prin a-l încurca:
„Iorgovan se simțea ca popa ce-a ajuns cu chiu, cu vai
să-și puie patrafirul și, când e vorba să înceapă slujba,
nu știe să citească.
Îi venea să le zică: «Uite! Dar dac-ați veni la anul?!»
Însă nici pentru asta n-avea destulă inimă.63

De aici, reiese clar construcția personajului Iorgovan:
„el există doar prin rezistența pe care i-o opune
celălalt, și cu cât învinge mai greu, cu atât imaginea
despre sine crește. […] Acceptând atât de repede o
propunere aproape neexprimată, Simina alintă
vanitatea bărbatului atât de lesne biruitor, dar i-o și
dezamăgește, scăzându-și prețul în ochii lui.”64.
Sentimentul iubirii care își consumase astfel
explozia se va încadra în cursul unei implacabile
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degradări și involuții afective determinate de
„agresivitatea candidă a fetei, care compensează
afectul evaziv și labil al bărbatului.”65. Caracterul
declarat al iubirii fetei, căutarea cu privirea,
îndemnarea la vorbă, stârnirea geloziei cu atenții
oferite lui Șofron, acceptul și neîmpotrivirea față de
sărutul acestuia, cererea de explicații și întâlniri seara
târziu, urmărirea insistentă prin cârciumi îl determină
pe Iorgovan să devină complet înstrăinat. „Aducând-o
în casa părinților săi, într-un gest de sfidare a
normelor și intereselor familiale, bărbatul și-a făcut
publică pasiunea”66, neasumându-și-o până la capăt.
Iubirea lor „se petrece în lumina arzătoare și calcinată
a soarelui de vară, în văzul lumii, în zgomotul
aprobărilor sau dezaprobărilor: «Nu-i mai păsa acum
dacă cei dimprejur îi aud vorbele ori nu, căci toate le
răbda, afară de una: ca Iorgovan să-i pună dragostea
la îndoială».”67.
Remarcă făcută și Magdalena Popescu, această
iubire, devenită publică înainte de a exista în culcușul
tainic al începutului, e ucisă printr-o prea grabnică
dezvăluire. În vreme însă ce această formă imperfectă
a iubirii se pierde prin sine însăși, alături de ea crește
o altă iubire, dezvoltându-se pe seama și în pofida
celeilalte. În vreme ce femeia se situează într-o
ipostază intangibilă (nu iubește, e iubită de altul),
bărbatul, Șofron, riscându-și atributul cel mai de preț
– orgoliul – e supus la toate încercările și le va trece.
În cazul lui Șofron puterea sufletească înseamnă o
reducere a vanității superficiale și predispunerea
constantă la respingere și umilință în scopul împlinirii
sufletești alături de Simina.
În nuvela Pădureanca schema personajelor poate
fi definită, precum afirmă și Magdalena Popescu,
astfel: „cel ce iubește aspiră către un indiferent care
la rândul lui iubește pe un al treilea rămas indiferent.
Șofron o iubește pe Simina care iubește pe Iorgovan:
Șofron – Simina – Iorgovan. […] Femeia – termenul
mediu – are o dublă natură, deschisă pe rând până la
agresiune față de unul, închisă până la cruzime față de
celălalt.”68. Iubirea dintre Simina și Iorgovan e un
apogeu ce decade în timp ce legătura amoroasă
dintre Șofron și Simina e un început ce aspiră spre
apogeu. „Intuiția lui Slavici e perfectă atunci când
opune strălucitoarei, juvenilei afecțiuni explozive
dintre Iorgovan și Simina, aparent mediocra, prea
lenta iubire a lui Șofron și îi dă dreptate și câștig de
cauză ultimei.”69.
„Moartea lui Iorgovan e necesară în instalarea
noii alianțe dintre Simina și Șofron”70. Raportul Simina
– Șofron nu s-ar fi manifestat astfel dacă nu era
Iorgovan, dar după resemnarea Siminei la Socodor și
acceptarea traiului cu bunul Șofron, Iorgovan
simbolizează un obstacol care trebuie îndepărtat cu
scopul de a restabili șirul firesc al destinului. Prin
urmare, vinovatulse înlătură singur. Simina, deși îl
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pierde pe Iorgovan și o parte din sine în această
dragoste, își transformă suferința în armonie,
echilibru și bucurie, toate trăite alături de Șofron.
Putem vorbi, astfel, de o formă incompletă a
tragicului, după viziunea lui Volkelt, un „tragic
aberant”71, care reprezintă „o asociere a factorului
tragic cu factorul fericirii și împăcării, ieșit
învingător”72.
În concluzie, putem afirma că opera lui Slavici
cuprinde și o „vocație a tragicului”73; mai ales în
Pădureanca, o „nuvelă construită pe mixtura idilei cu
elemente ale tragicului”74. Cele două categorii,
tragicul, argumentat mai sus, și idilicul se contopesc
„metamorfozându-și reciproc nuanțele până la
obținerea atmosferei, de o blândă melancolie, care
învăluie întreaga nuvelă.”75.
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POETICA MARGINALITĂȚII SPAȚIALE LA GEORGE COȘBUC
Alexandru Foitoș
Fără îndoială că unii cititori contemporani se
întreabă dacă poezia lui George Coșbuc mai este
actuală, aspect ce ține de o „retorică a clișeului”1. De
aceea, vom încerca, în analiza de față, să surprindem
un element pe care îl considerăm original și puțin
discutat în aria studiilor dedicate acestui scriitor, și
anume spațiul marginal. Spațiul, în textele lui George
Coșbuc, cu multitudinea lui de fațete, este prezentat
lectorului sub forma unui „tărâm în care omul e repus
în legătură cu natura”2. Toposul devine, astfel, o
etalare a unui spectacol imagistic sărac în recuzită,
propriu unei geografii poetice supuse canonului, în
care predomină (de)limitarea, segmentarea și
geometrizarea spațială.
Această lucrare își propune să inventarieze și să
analizeze, la nivel stilistic, semantic și poetic, prezența
spațiilor geografice în textele lirice ale lui George
Coșbuc, stabilite prin recurența elementului
substantival margine, cu variantele sale marginea,
respectiv margini. Astfel, raportându-ne la câteva
texte poetice, se poate discuta despre diferențierea
marginii din punct de vedere semantic, în funcție de
vecinătăți, prin prepozițiile însoțitoare (sub, de sub,
pe sub, la, din) și prin determinanți. Înțelegem prin
determinanți toate realitățile cu care se însoțește
termenul central al analizei și care sunt întotdeauna
cu suport prepozițional. De aceea, determinanții
conturează câteva toposuri sau invariabile ale
textului, surprinse în legătură directă cu elemente
aparținătoare naturii și, implicit, peisagisticii specifice
liricii lui Coșbuc. Observăm asocierea marginii cu
elemente terestre, precum pădurea, calea, drumul,
poteca, muntele, cu elemente acvatice, precum apa,
râul, marea, respectiv cu elemente celeste, și anume
cerul și orizontul.
Spațiile propuse spre analiză în această lucrare
sunt delimitate prin fixarea concretă a unor frontiere,
a unor margini, conturând și organizând geometric
peisajul de factură clasică din textele lui George
Coșbuc. De aceea, un aspect esențial constă în faptul
că spațiile geografice prezintă „avantajul de a fi bine
delimitate”3, probabil tocmai din necesitatea de a
concretiza un cadru restrâns al desfășurării scenariului
liric. Această idee este susținută și de Valeriu Cristea,
în Spațiul în literatură, lucrare în care se menționează
faptul că marginea conduce spre o „închidere a
spațiului deschis”4. Dacă lectorii sunt obișnuiți, încă
din scrierile pașoptiștilor sau ale
romanticilor, cu peisaje „dezmărginite” și
toposuri care denotă „impresia de lărgime,
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de vastitate”5, recurența spațiilor fixate prin margine,
în poeziile lui George Coșbuc, sugerează trecerea de la
o ambiguitate topografică, indeterminabilă și
antrenată de amploarea întinderilor (nu doar a celor
fizice, ci și a unor spații imaginare), la un spațiu
geografic limitat, proxim, geometrizat și care se
subscrie puterii de cuprindere a văzului.
Utilizarea elementului substantival margine
produce, la nivelul textului poetic, un efect de ușoară
emfază, răsfrângându-se asupra concretizării spațiale
în care se desfășoară întregul spectacol liric. De aceea,
vom încerca o analiză a toposurilor din textele poetice
ale lui Coșbuc, nerecurgând la direcția numeroaselor
studii care privesc marginea drept o excludere, o
exilare, o depărtare față de centralitate prin
inferioritate. Vom observa elementul spațial marginal,
așa cum îl definește Mihai Cimpoi: „margine înseamnă
la origini frontieră, semnificație pe care și-a păstrat-o
și în română, alături de extremitate, capăt al unei
suprafețe, periferie, mal și țărm, circumferință a gurii
unei gropi sau a unui recipient și loc unde se termină o
groapă sau un recipient”6. Având numeroase apariții
în textele poetice ale lui George Coșbuc, marginea
prezintă funcția de fixare a cadrului scenariului liric,
prin crearea unor „periferii geografice”7. Întrucât am
identificat o serie de diferiți determinanți, elementul
marginal va fi perceput, de la context la context, în
mod distinct. Acesta poate să fie perceput ca
delimitare sau strâns legat de proximitate. Spre
exemplu, orizontul, în cadrul elementelor celeste, va fi
perceput ca o deschidere care nu limitează privirea, ci
îi conferă acesteia spațialitate, descătușând-o. Va fi
necesară, însă, delimitarea acestui vast spațiu. Prin
opoziție, pădurea, ca element terestru, poate deveni
un spațiu închis, labirintic, al pierderii reperelor. De
asemenea, marginea propune și o evaluare din punct
de vedere semantic a tuturor acestor spații pe care le
vom analiza în cele ce urmează, acestea reprezentând
realități concrete, materiale, cu forme, unghiuri,
centru și margini, realități care compun și descriu un
anumit tip de decor.
Primele apariții ale marginii se prezintă alături
de elementele terestre, demarcând întinderile de o
imensitate copleșitoare. Un prim determinant
recurent în poeziile lui Coșbuc este pădurea, topos pe
care Valeriu Cristea îl consideră ca fiind „un exemplu
de spațiu ambiguu, în același timp deschis și închis”8.
Identificăm această idee în versurile
poeziei Pe deal: „Pe sub marginea pădurii/
Boii pasc lângă car;”9, unde putem observa
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modul în care marginea surprinde un cadru idilic,
pădurea redând sugestia unui „spațiu închis familiar,
protector”10. Versurile sugerează, de asemenea, o
imagine extrem de picturală. După această fixare
cvasitopografică, versurile „Din pădure geme rar/
Zgomotul săcurii...”11 surprind deja debutul
scenariului liric, printr-o imagine auditivă, dar care,
scoasă din contextul discursului poetic, pare să
sugereze nesiguranța amplificată de nelimitatul
spațial. Însă, dincolo de regimul metaforic proaspăt
activat, prin stimulii auditivi, peisajul silvestru rămâne
concret, prin atribuirea elementului marginal, a
circumstanțialului de loc, clar delimitat.
De asemenea, în poezia Prin Mehadia, regăsim
versurile „Prin răcoarea mult-a nopții îmi vedeam
suflarea gurii/ Eu mergeam pe strâmta cale de sub
marginea pădurii,/ Obosit și de mânie și de drum
îndelungat.”12, în care observăm o sugestie a
demarcării spațiale a pădurii, precum în poezia
analizată anterior. Dacă aceasta nu ar fi delimitată,
spațiul poetic ar fi unul mult prea amplu și vast.
Situarea în regim restrictiv, „pe strâmta cale de sub
marginea pădurii”, sugerând ideea de adăpost, e
impusă de regimul nocturn. Călătorul preferă
marginea, nicidecum mijlocul incert al pădurii. Acesta
preferă drumul marcat, sigur, nu absorbția în
necunoscut, întrucât pădurea ne oferă „impresia
puțin neliniștitoare că «te cufunzi» într-o lume fără
margini. Curând, dacă nu știi încotro mergi, nu mai știi
unde te afli.”13. Atât ambiguitatea spațială a pădurii,
cât și sentimentul neliniștii sunt întărite de
cromatismul insistent din versul următor: „Noaptea
neagră tot mai negru văl punea pe neagra vale”14.
Pădurea devine, astfel, un topos care „simbolizează
teama oamenilor în fața naturii necunoscute”15, dar
care este, în final, temperată de siguranța delimitării
spațiale, prin prezența drumului situat la marginea
pădurii. De aceea, aderăm la ceea ce Valeriu Cristea
afirmă despre acest topos: „O pădure se străbate, se
intră și se iese din ea; te poți însă și rătăci în desișul ei,
cu sau fără voie, la figurat sau la propriu, căci el poate
fi și adăpost și capcană.”16.
Un alt determinant esențial este drumul, cu
variantele sale sinonimice, de asemenea recurente,
calea și poteca, și care sunt strâns legate de
elementul analizat anterior, pădurea, întrucât ne
plasează în proximitatea cadrului concretizat pentru
desfășurarea scenariului liric. În poezia După furtună,
regăsim versurile: „Plopii pe margini de drum –
umpluți pretutindeni de praful/ Cel de copite stârnit,
în fuga căruțelor goale,”17. Utilizat cu forma sa de
plural, circumstanțialul „pe margini” ne demonstrează
faptul că drumul devine un topos delimitat geometric
prin părțile sale laterale, sugerând o siguranță a
conturării cadrului și, implicit, a decorului natural. Tot
în această poezie, observăm un alt determinant,
literacum

calea, în versurile „Însă, de vânturi aduși, ca vântul
periră și norii./ Repede-o ploaie căzu, cu picuri ca
boaba de strugur,/ Vuiet de mii de ciocane-aducânt
pe șindrilele casei,/ Tulburi șivoaie pornind prin șanțul
din marginea căii./ Repede însă-n văzduh risipindu-se
negru-ntunerec”18. Observăm o alăturare rapidă a
elementelor componente ale peisagisticii textului
coșbucian care conduce spre ideea de proximitate,
spre o focalizare asupra drumului și asupra
dinamismului apei care domină într-un mod agresiv
cadrul, devenit în acest caz un „spațiu al umidității”19.
În poezia Cicoarea, o altă valență sinonimică a
drumului este regăsită, și anume poteca. Versurile „Ea
de-atunci ca o sihastră/ Crește-n margini de poteci,/
Ziua vezi că-i floare-albastră/ Și te uiți la ea cu milă,/
Știi că-ntr-însa-i o copilă/ Și-un blestem de veci”20. În
acest caz, marginea, ca element al structurii unui
circumstanțial de loc, apare spre finalul textului,
având rolul de a fixa un cadru natural ce sugerează
mediul de viață banal și derizoriu al acestei plante,
care poate să crească în orice loc. Radu Drăgulescu, în
George Coșbuc. Mitopoetica, menționează faptul că
„această floare crește pe marginea drumurilor și de
aceea este adesea asociată motivului călătoriei”21,
întrucât se creează un întreg periplu prin peisagistica
și spațiile aflate în natură.
Muntele apare și el ca piesă esențială în
imagistica rustică a lui George Coșbuc. Un exemplu
adecvat regăsim în poezia Pe Tâmpa, cea care are
rolul de a surprinde „capacitatea de selectare a
elementelor peisajului”22, prin versurile care
sugerează arta stilizării decorului natural la George
Coșbuc: „Văd drumuri albe-n zări senine,/ La margini
munți, mai jos coline/ Și, ca pe-o pânză zugrăvit,/
Orașu-n vale-adânc sub mine.”23. Funcția acestui
determinant este de fixare a unui cadru alcătuit din
multiple componente ale peisajului, conturând o
„imagine general-panoramică”24, picturală, a spațiului
geografic. Ideea de proximitate se poate observa prin
forma verbală văd, urmând să fie introduse
elementele unui spectacol al grandorii: munții,
colinele, orașul și valea. Georgeta Antonescu, în
Natura în poezia românească, afirmă faptul că
„frecvența imaginii muntelui nu organizează doar din
punct de vedere geometric peisajul, ci traduce, în
același timp, o aspirație spre verticalitate”25, devenind
un „simbol ascensional”26, realizând legătura cu
elementele celeste. De asemenea, Ivan Evseev
menționează faptul că muntele și pădurea „ocupă
locul de mijloc al triadei apă – pădure/ munte –
cer”27, realizând corespondența între adâncime și
ascensiune (verticalitate), așa cum menționa și
Georgeta Antonescu în studiul ei. Remarcăm
recurența tuturor acestor spații în textele poetului,
asociate cu elementul marginal, sugerând ideea de
proximitate și delimitare.
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La nivelul elementelor acvatice, regăsim imagini
ale râului, apei și mării. Un prim exemplu este poezia
Pierde-vară, unde observăm versurile „S-aude pe
coasă cum sună/ Ciocanul; pe margini de râu/ Poporul
de păsări s-adună.”28. În acest caz, sintagma margini
de râu prezintă, la nivel semantic, o altă conotație, și
anume cea de „mal”. Asocierea substantivului margini
cu elementul acvatic conduce spre un semantism
distinct față de ceea ce transmit termenii luați izolat.
Ideea este, din nou, de fixare a cadrului natural în care
se desfășoară spectacolul liric, care debutează prin
oferirea unor imagini auditive lectorului încă din
primul vers citat, continuând cu imagini vizuale. Pe
lângă acestea, prezența fluidității apei denotă
totodată și un „climat al dinamismului”29 specific
acestui text poetic.
În poezia Moartea lui Gelu, identificăm o triplă
utilizare a substantivului margine și care apare mereu
alături de prepoziția simplă pe, respectiv alături de
determinantul apă. Semantismul este din nou unul
distinct, precum în poezia anterior analizată. Un prim
set de versuri în care ni se înfățișează acesta este
„Răzleț din oștirea bătută,/ Fugind pe câmpia tăcută,/
Căzu de pe cal, de durere,/ Pe marginea apei. Și piere/
Din rană și-ar smulge săgeata/ Și n-are putere.”30.
Observăm fixarea concretă a unui cadru, „malul”,
definit semantic prin asocierea a două elemente
precedate de prepoziție, și anume „pe marginea
apei”. Se intensifică și un dramatism al scenariului
liric, astfel încât regăsim imaginea ostașului rănit,
realizându-se o preponderență a vizualului. Versurile
„Iar apa la maluri se frânge/ Și cade pe spate și
plânge:/ «Cu fierul potcoavei tu-mi sapă/ Mormântul
pe margini de apă,/ Și-n urmă cu dinții mă prinde/ Șiaruncă-mă-n groapă!»”31 amplifică dramatismul
spectacolului liric și identificăm recurența aceluiași
semantism al „malului” care desemnează și fixează un
posibil decor funerar, situat la marginea apei.
Insistența asupra acestei imagini se va putea observa
prin dubla repetare a versului „Mormântul pe margini
de apă”32.
Marea reprezintă un alt determinant relevant în
poetica lui George Coșbuc. Un exemplu regăsim în
poezia Pământul uitării, prin versurile: „Strămoșii-mi
acolo pe stâlpi de granit/ Cu albe portaluri un templuau clădit/ De marmură-n marginea mării.”33. Aceeași
structură margine + element acvatic pe care am
observat-o și în textele anterioare denotă un
semantism predominant al malului, al ţărmului.
Decorul natural are, în acest caz, o funcție de
rememorare a trecutului, prin implicarea vizualului.
Deși marea reprezintă un „vag toponimic”34, fiind un
spațiu amplu, o „stepă lichidă”35, marginea are rolul
de a fixa „uscatul ce se reduce la extremitatea lui
naturală: țărmul”36, stabilind o limită între teluric și
acvatic.
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Al treilea nivel al determinanților semantici
compun elementele celeste și sunt reprezentate prin
cer și orizont. Ambele schițează un grandios spațial,
care va fi geometrizat prin impunerea unei limite, a
unei margini. Un prim exemplu este poezia Pierdevară și versurile „Sub paltin aici e răcoare,/ Ies umbre
pe dealuri și pier,/ Născute din dungi plutitoare/ De
nori ce-n grăbire se adună/ Peste munți, aurită
cunună/ La margini de cer.”37. Observăm alăturarea
elementelor care compun un întreg „spectaculos
decorativ”38, sub formă ascensională, progresivă:
paltinul – dealurile – norii – „peste munţi” – „margini
de cer”. Tocmai prin această alăturare a elementelor
rezultă un spectacol impresionant pe care îl oferă
natura în poeziile lui George Coșbuc și un „interes
pentru zona în care pământul comunică cu cerul”39.
Marginea are rolul de a-l amplasa pe cititor în
proximitatea elementului celest, răspunzând afirmativ
întrebării pe care o lansează Petru Poantă, în Opera lui
George Coșbuc, și anume dacă „are Coșbuc o anume
viziune a spațiului?”40.
Poezia Ex ossibus ultor! reprezintă un exemplu
pentru imaginea orizontului delimitat, prin versurile
„Dar noaptea-n zare, uneori,/ Când e furtună-n
depărtare,/ La margini de-orizont răsare/ Un fulger
alb, târziu spre zori,// Și-ntr-una spre păduri arată”41.
Observăm schițarea raportului depărtare-apropiere,
orizontul fiind un spațiu care denotă impresia de
monumentalitate, de vastitate. Prin fixarea marginii,
acesta devine un spațiu geometrizat, iar privirea se
focalizează asupra unor detalii concrete. Fulgerul este
unul dintre acestea și denotă vizualizarea geometrică a
acestui spațiu, aspect sugerat de lumina generată de
acesta și linia lui frântă. Spre deosebire de poezia
anterior analizată, remarcăm, aici, ideea de
descindere, observabilă sub următoarea schemă:
zare/ depărtare/ orizont – fulger – păduri.
În concluzie, am putut constata, în lucrarea de
față, modul în care marginea „se colorează contextual
cu conotațiile termenilor cu care este asociată”42 în
texte, adică în funcție de determinanți, dar și în funcție
de prepozițiile care accentuează și anticipează ideea
delimitării spațiale. Termenul margine prezintă o
recurență extrem de mare în poetica lui George
Coșbuc, fiind asociat unei multitudini de elemente pe
care le-am clasificat în terestre, acvatice și celeste.
Astfel, am remarcat multiple caracteristici ale spațiilor
marginale din universul liric coșbucian: acestea pot fi
demarcate, geometrizate, fixate cu scopul de a
concretiza un cadru în care să se desfășoare, în mod
organizat, spectacolul liric. De asemenea, toposurile
marginale denotă proximitatea și focalizarea, întreaga
peisagistică devenind restructurată și clar delimitată,
nemaifiind vorba despre un infinit spațial.
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FAȚĂ-N FAȚĂ CU DESTINUL
Daniela Leancă

Încă din vechime, problema destinului a fost
abordată din nenumărate puncte de vedere, de către
filozofi, oameni de știință, ba chiar și oameni de rând,
care au încercat să explice într-un mod cât mai
pertinent ce este destinul și ce anume ne guvernează
destinul. Deși opiniile sunt diferite de la un gânditor la
altul, ideea comună este următoarea: traiul zilnic este
hotărât în mod fatal de o forță supranaturală; tot ceea
ce se petrece în viața unui individ devine astfel o
menire, o rânduială, un soroc, o ursită, o soartă, un
destin al cărui înțeles este întruchipat sub diferite
nume.
Această
lucrare
vizează
două
dintre
nenumăratele opere literare în care destinul este
tema centrală și anume, pe de-o parte Moara cu
noroc a lui Ioan Slavici, publicată în 1881, considerată
de mulți critici ca fiind o „nuvelă solidă cu subiect de
roman”1, iar de cealaltă parte Moartea lui Fulger,
publicată, la doisprezece ani distanță față de opera
amintită anterior, în volumul de poezii Balade și idile
semnat de George Coșbuc. Cele două opere urmează
să fie abordate din mai multe puncte de vedere, luând
în considerare tema morții, raportul incipit-final,
comparația dintre mama Anei și mama lui Fulger,
cutumele care orientează mentalitățile populare.
Supratema destinului apare foarte clar conturată
în Moara cu noroc, împletind firele acțiunii, astfel
încât să conducă personajele spre un deznodământ
presimțit, de la care nimic nu le poate absolvi. Ba mai
mult, complementar viziunii tragice, prozatorul pune
accent pe scepticismul raportat la imposibilitatea
ființei umane de a se elibera din soarta prescrisă și de
a trăi conform propriei voințe. Soarta personajului
principal, cizmarul Ghiță, se realizează pe două
coordonate: „căderea într-o vină tragică […] coincide
cu hotărârea arendării hanului”2 și „vina morală
apărând ulterior, după acceptarea tovărășiei cu Lică”3.
Nemulțumirea cauzată de veniturile neîndestulătoare
ale lui Ghiță și ale familiei sale îl determină pe acesta
să se abată de la principiile morale, iar apropierea de
porcar îl transformă pe acesta într-o marionetă
infamă; un pas mai aproape de Lică înseamnă un pas
mai departe de propria familie și de sine. Nelegiuirile
comise, minciuna și înstrăinarea de cei dragi îi dau
acces liber spre o moarte inevitabilă, care pare
prescrisă.
Dimpotrivă, poezia lui Coșbuc debutează cu
moartea lui Fulger, fiul voievodului, într-o
bătălie, iar conținutul poeziei transpune
stările de suferință și disperare prin care
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părinții acestuia trec. Conform lui Octav Șuluțiu:
„Totul nu-i decât un pretext pentru exteriorizarea
sentimentului de durere, căruia i se ridică împotrivă
filozofia aspră a războinicului, bătrânul oștean”4. Pe
această cale, se sugerează dubla atitudine față de
moarte, și anume a mamei lui Fulger în opoziție cu cea
a bătrânului sfetnic. Încercarea de a înțelege
finalitatea vieții umane, ba chiar ideea de a raporta
existența la anumite justificări este, după Adrian
Fochi, o greșeală catastrofală, iar „Maxima
înțelepciune este retragerea din sfera reflexiunii
sterile și trăirea însăși, în normele determinate de
tradiție și consfințite de ea.”5.
Așa cum am menționat anterior, soarta
protagonistului nuvelei lui Slavici ia o altă direcție
odată cu manifestarea dorinței de înavuțire a acestuia
prin încropirea unui capital și arendarea unui han.
Prietenia cu Lică schimbă traiectoria vieții echilibrate a
lui Ghiță, având efecte dezastruoase asupra lui și
asupra familiei sale. Ipocrit, dar sigur, Sămădăul
reușește să ia „forma umană a destinului”6 prin care
soarta protagonistului își împlinește cursul. Mai mult,
acesta își face loc în sufletul Anei, soția lui Ghiță,
amestecându-i sentimentele sincere pe care i le
poartă soțului cu atracția incipientă și curioasă pentru
porcar: „Ana, întâia oară în viața ei simți tragere de
inimă pentru Lică și-i zise la plecare, din toată inima
noroc bun, căci soarta soțului său era acum legată de
a lui”7. Chiar și Ghiță devine conștient de existența
destinului tragic în ghearele căruia este prins.
Văzându-și dejucat planul de a-l demasca pe Lică și a-l
da pe mâna jandarmului Pintea, fără a o implica și pe
soția sa, monologhează: „Ei! ce să-mi faci!? grăi Ghiță,
când își văzu zădărnicit astfel planul. Se vede că acesta
e norocul meu, și dac-ar fi nenorocirea mea; cine
poate să scape de soarta ce-i este scrisă!? Poate că e
mai bine așa.”8. După această cugetare,
deznodământul tragic se clarifică tot mai mult,
protagonistul lăsându-se în voia sorții: „Atât se simțea
de ticăloșit și de slab în el însuși, încât nu mai putea să
-și dea seama ce poate și ce nu poate să facă, și așa,
încetul cu încetul, se lăsa în voia întâmplării și aștepta
cu o leneșă nepăsare sosirea lui Lică.”9.
De cealaltă parte, Coșbuc creionează subtil tema
destinului, lăsând finalul poeziei să dezvăluie
adevărata intenție din spatele uciderii lui Fulger.
Totuși, se fac anumite referințe plate întrucât, după
cum spune Iosif Cheie-Pantea: „lui Coșbuc
îi lipsește organul pentru meditația
filosofică, adâncimea trăirii stărilor-limită
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precum, în situația de față, moartea, pe care o
tratează exterior, fără vibrația interioară copleșitoare,
angoasantă din, să zicem, poezia lui Eminescu sau
Arghezi”10. Poezia se sprijină într-o proporție mare pe
textul biblic combătut de figura mamei îndurerate,
învinuind forța supremă pentru moartea fiului său: „E
un păgân și Dumnezeu [...] Nu-i nimeni drac și nimeni
sfânt!/ Credința-i val, iubirea vânt/ Și viața fum”11.
Asemenea unui discurs retoric, reacția disperată a
mamei se traduce prin gesturi de revoltă împotriva
Creatorului. Solomon tratează în Cartea înțelepciunii
lui Solomon problema morții considerată nedreaptă,
„Căci Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de
pieirea celor vii”12, iar posibile ecouri ale acestei
meditații pot fi descoperite în poezia lui Coșbuc, în
versurile „Și-oricât de amărâți să fim/ Nu-i bine să ne
dezlipim/ De cel ce viețile le-a dat!/ O fi viața chin
răbdat,/ Dar una știu: ea ni s-a dat/ Ca s-o trăim!”13.
Altfel stau lucrurile în cazul bătrânului sfetnic,
„purtător al înțelepciunii străvechi, dar și interpret al
moralei poetului însuși”14, care „pledează pentru o
viață trăită intens și-n demnitate”15. Rolul acestuia
este de a restabili echilibrul în viața familiei
îndurerate, consolând cu certitudinea că moartea este
individuală, croită pe măsura vieții fiecăruia: „Ce
oameni! Ce sunt cei de-acum!/ Și toți s-au dus peacelași drum./ Ei și-au plinit chemarea lor”16 și „Șioricât de amărâți să fim/ Nu-i bine să ne dezlipim/ De
cel ce viețile le-a dat! –/ O fi viața chin răbdat,/ Dar
una știu: ea ni s-a dat/ Ca s-o trăim!”17 și „Nu cerceta
aceste legi,/ Că ești nebun când le-nțelegi!”18. A pune
la îndoială mila Creatorului și a deznădăjdui înseamnă
a-L necinsti prin nesiguranța față de existența
Acestuia.
Revenind la nuvelă, raportul incipit-final este un
alt punct important în vederea stabilirii fatalismului
personajului principal: „Începutul ascunde în el finalul
și spre realizarea acestei profeții va trebui să
conveargă orice întâmplare aparent accidentală și
discontinuă a vieții care se scurge într-o normalitate
înșelătoare”19. Umanitatea lui Ghiță se diminuează
treptat, odată cu fiecare situație apărută, în care se
lasă la voia întâmplării, optând pentru compromisuri
nocive și degradante. Setea de înavuțire pune
stăpânire pe firea slabă a acestuia, sete pe care nu-și
dă silința să o stăpânească. Finalul nuvelei atinge
punctul maxim de concentrare dramatică a tensiunii
de ansamblu. Psihologia protagonistului, caracterul
complex al acestuia ating și depășesc limitele morale
și raționale. Neținând seama de durerea provocată
soției și de starea în care el a adus-o, Ghiță hotărăște
să o ucidă, socotind-o adulteră, fapt ce
dovedește ,,cunoașterea desăvârșită a sufletului
omenesc, încordat la maximum”20.
Poemul lui Coșbuc începe însă cu o expunere
narativă de o măreție tragică, evidențiată clar, ce
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trimite spre tragediile antice, în al căror început era
prezentat corul: „În goana roibului un sol,/ Cu frâu-n
dinți și-n capul gol,/ Răsare, crește-n zări venind,/ Și
zările de-abia-l cuprind,/ Și-n urmă-i corbii
croncănind/ Aleargă stol.”21. Spre deosebire de nuvela
lui Slavici, firul narativ pornește în sens invers,
anunțând mai întâi moartea personajului, lăsând
explicațiile să urmeze succesiv. Finalul nuanțează
simetria poeziei, astfel că se suprapune perfect
începutului, prin aceeași trimitere spre corul antic; în
plus, apare ideea împăcării cu propria soartă și
consolarea celor loviți de ea: „Nu cerceta aceste legi,/
Că ești nebun când le-nțelegi!/ Din codru rupi o
rămurea,/ Ce-i pasă codrului de ea!/ Ce-i pasă unei
lumi întregi/ De moartea mea!”22.
Memorabil personaj rămâne chiar bătrâna din
Moara cu noroc, mama Anei. Prin sfaturile date fetei
sale și soțului acestuia în incipit, putem pleca de la
premisa abordării nuvelei lui Slavici dintr-un unghi
fatalist: „Eu vorbesc așa arareori – zise ea – deși
totdeauna spun cam multe. Așa-mi este firea... nu vă
mirați dacă doresc să ascultați odată și de mine: nu vă
lăsați prea departe cu oameni ca Lică... Lică e însă un
om rău din fire. Nu v-am spus-o până acum, fiindcă naveam ce: acum vă zic să-l țineți mai departe de
voi”23. La aspectul amintit se adaugă idealul moralei
quietiste, acela de a te resemna cu propria condiție,
semnificativ pentru bătrână, aflată la antipodul
tragicului. Intervențiile bătrânei, cruciale pentru
desfășurarea acțiunii, previn protagonistul asupra
pericolului la care este supus și asupra greșelii
orientării acestuia spre fapte ce contravin principiilor
susținute de ea. Tot ea aduce la cunoștință existența
unui posibil destin tragic, avertizându-l mai ales pe
ginerele ei cu privire la ideile sale, intențiile pe care le
are și acțiunile pe care le săvârșește. Mai mult, în
momentul în care Ana este îngrijorată ca soțul ei „să
nu caute câștig nelegiuit”24, bătrâna, întristată, îi
mărturisește: „Nu știu, fata mea, și nici nu caut să-mi
dau seama. E multă nenorocire în lume și oamenii și-o
împart între dînșii: dacă ți-a căzut o parte mare, și
bătaie de cap, și sfat, și bogăție, și mărirea lumească,
și toate sunt în zadar.”25. Ceea ce atrage, însă, atenția
la acest personaj este firea calmă și bună de care se
folosește pentru a se raporta la lumea exterioară ei.
Pe ea, în esență, „răul n-o atinge”26. Ea nu recunoaște
răul; pare că nu are această noțiune în vocabularul
său. „Pentru ea lumea este a lui Dumnezeu – ea
supraviețuiește acelui timp în care fericirea era legată
de acasă”27. Replica finală „simțeam eu că nu are să
iasă bine, dar așa le-a fost dat”28 prin care bătrâna
pune capăt nuvelei subliniază nerespectarea
avertismentului inițial și lipsa de cumpătare a
personajelor. Moartea acestora este, cu alte cuvinte,
o împăcare cu soarta, întrucât erau sortiți încă de la
început unui destin tragic; acțiunile lor, fără nicio
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îndoială, au accelerat procesul condamnării lor.
În opoziție cu mama Anei se află figura mamei
îndurerate a lui Fulger. Durerea și revolta sunt firești
în acest context, ba chiar sunt manifestate mult mai
puternic, spre deosebire de atitudinea bătrânei din
nuvela lui Slavici: „Nu-l dau din brațe nimănui!/
Închideți-mă-n groapa lui/ Mă lași tu, Fulgere, să
mor?”29. Profunzimea durerii mamei lui Fulger
provine din neînțelegerea intențiilor Divinității și
acuzarea acesteia pentru moartea fiului său. Pentru
aceasta, moartea nu are nicio justificare, încât
atotputernicia lui Dumnezeu se cuvenea să împiedice
ca acest lucru să se întâmple: „Ah, Dumnezeu,
nedrept stăpân,/ M-a dușmănit trăind mereu/ Și-a
pizmuit norocul meu!/ E un păgân și Dumnezeu”30.
Tragismul din monologul mamei este redat prin
raportul dintre intensitatea manifestărilor mamei și
valoarea fiului ei: ,,cu atât mai mare este deznădejdea
cu cât valoarea dispăruta (Fulger) este mai
pregnantă”31 prin versurile „Mă lași tu, Fulgere, să
mor?/ Îți lași părinții-n plâns și dor?/ O, du-i cu tine,
drag odor”32.
Nu în ultimul rând, un rol important în înțelegerea
și încadrarea textului într-un dramatism ce decurge
din fatalism, o au simbolurile, zicalele și legătura cu
folclorul, prezente sub diferite forme. În primul rând,
titlul nuvelei lui Slavici pare, la prima vedere, că
favorizează destinul personajelor, întrucât există
posibilitatea unei prime anticipări pozitive a sfârșitului
nuvelei, prin faptul că moara ar putea să aducă unul
sau mai multe beneficii lui Ghiță și familiei sale. Or, în
timp ce firul narativ curge lin și cititorului îi este tot
mai clară ideea, aceștia sunt victimele unui fatalism ce
atrage un sfârșit tragic, iar titlul ar putea fi ironic
privind situația în care hanul i-a adus, răsturnând
dorința onestă a cizmarului de a se îmbogăți și de a
duce un trai mai bun decât cel modest de dinainte.
Dacă, în schimb, titlul este pus sub semnul tradiției,
moara reprezintă locul unde se macină boabele de
grâu, unde sunt distruse, făcând referire la
schimbarea ce are loc în viața personajelor,
răsturnările de situații prin care trec și degradarea pas
cu pas a acestora. De asemenea, nuvela lui Slavici este
în consonanță cu credințele folclorice din spațiul
tradițional românesc prin opoziția biblică dintre
animale: prin porcii din nuvelă se face aluzie la porcii
în care, conform Bibliei, s-au ascuns diavolii izgoniți.
Porcul se află la polul opus mielului, animal
reprezentativ pentru spațiul românesc, întrucât este
un animal murdar, un element desacralizant al unei
lumi, departe de inocența mielului. Simbolic, în porc
se ascund intențiile mârșave ale lui Lică și planul său
de a-l dezumaniza pe Ghiță.
Poezia lui Coșbuc se axează pe sensul morții și pe
ritualul de înmormântare; pentru Coșbuc, „existența
însăși e o manifestare a ludicului și […] toate marile
evenimente ale vieții se înscriu într-o atare
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dimensiune [...] căci ritul ține tot de sfera jocului.”33.
Dintre obiceiurile specifice spațiului românesc el s-a
ocupat de prezentarea bocetului, element clasic
folcloric, pe care îl consideră „un panejeric la adresa
mortului”34 executat potrivit canoanelor tradiționale
în anumite momente ale slujbei religioase de
înmormântare. De asemenea, el și-a exprimat
observațiile cu privire la studiul bocetului în numărul
37 al revistei Familia din anul 1901:
Poporul are o concepție optimistă a vieții. Și de aceea
poporul nostru plînge pe cel mort, îl tînguiește de
curmarea vieții. Iar popoarele, care au avut sau au o
concepție pesimistă în această privință, petrec cu
jocuri și cu cîntece vesele pe cel mort și se bucură că
stingîndu-se o viață de om, s-a curmat un rău trimis de
soartă ori de zei. Românul oricît de asuprit, oricât de
amărît ar fi, nu-și cere moartea, nu se bucură de ea; nu
o privește ca o mîntuitoare (nici chiar în înțelesul
învățăturii creștine) și nici ca o întoarcere acasă la tatăl
său, cum o priveau popoarele nordice și nici ca un
somn după o oboseală lungă, cum o priveau grecii.
Pentru român, moartea e totdeauna o siluire a voinței
sale, pentru că el iubește viața așa cum i s-a dat și vrea
să trăiască35.

Cele două opere prezintă puncte de legătură pe
care cei doi autori, deși le prezintă într-o manieră
diferită, le conduc spre aceeași concluzie. Pornind din
direcții diferite, cele două opere par a se intersecta la
nivelul fatalismului, plăsmuind personaje remarcabile,
țintuite de o soartă tragică; prin aceasta, Slavici și
Coșbuc trimit la enigma referitoare la dirijarea vieții
umane de către o forță supranaturală, mai mult sau
mai puțin credibilă. Moartea este, în acest sens,
condiționată de soarta ființei umane pe două
coordonate: cea a caracterului și cea a întâmplării,
care accelerează și conduc spre împlinirea sorții și
totodată spre ordinea interioară, individuală, în care
omul trebuie să se integreze . Conform principiilor
susținute de mama Anei, dar și moralei bătrânului
sfetnic, viața trebuie tratată pozitiv, cu bucurie, trăită
plenar și în armonie cu propria ființă întru găsirea
liniștii sufletești și evitarea unui deznodământ
nefavorabil.
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PUTEREA EXEMPLULUI ÎN PROZA SCURTĂ A LUI IOAN SLAVICI
Ana-Maria Meleancă

Prin lucrarea mea vreau să aduc în prim plan
figuri din proza scurtă a lui Ioan Slavici, care au rămas
în istoria literaturii române prin puterea exemplului în
strădania de a „lumina”1 lumea sătească. Înainte însă
voi evidenția drumul îndelungat parcurs de opera sa
pentru a dobândi aprecierea criticii literare și a fi
cunoscută într-o gamă cât mai variată, semnalând
spiritul de observație al străinilor care au reacționat
mult mai devreme, apreciind prin publicațiile lor
nuvelele lui Slavici la adevărata lor valoare.
În întreaga sa opera literară, Slavici conturează
universul țărănesc ardelenesc cu datinile, tradițiile și
obiceiurile sale, fapt care stârnește interesul străinilor
aflați în căutare de documente etnografice veritabile
pentru a cunoaște viața poporului român. Din
nefericire, în România, în schimb, la începuturi, opera
sa nu a avut un impact în lumea literară, numele său
nu se bucură de faimă, este menționat rar, fiind legat
numai de câteva „novele” și două scrieri
memorialistice. Poveștile erau rar amintite, iar teatrul
ignorat. Spre deosebire de România, unde proza
scurtă a lui Slavici ajunge ulterior să fie cunoscută
„fără sprijinul criticii literare”, pe plan internațional
stârnește interesul încă de la început: nuvela Moara
cu noroc este publicată în Deutsche Revue, în 1881,
chiar înainte de a apărea în românește.
Critica literară a subliniat latura moralizatoare a
scrierilor lui Slavici, întrucât faptele și reacțiile
personajelor din aceste scrieri sunt analizate atent și
pedepsite, după caz.
Din proza scurtă a lui Slavici am selectat două
nuvele reprezentative pentru tema centrală a lucrării
– evidențierea puterii exemplului –, și anume Popa
Tanda și Budulea Taichii. Pornesc astfel, în lucrarea
mea, de la evidențierea a două figuri centrale din
rândul intelectualilor: preotul și învățătorul, dar și a
unui țăran capabil de sacrificii pentru viitorul fiului
său,
urmărindu-i
ascensiunea
pe
treptele
învățământului.
Popa Tanda este o nuvelă cu substrat pedagogic,
scrisă în 1873, citită la cenaclul Junimea în 1874 și
publicată anul următor în revista Convorbiri literare.
Ulterior, acest text deschide volumul de debut Novele
din popor (1881), oferind cititorului un personaj
central capabil de puterea exemplului. Structura
compozițională, modalitățile de realizare artistică
precum și buna cunoaștere a naturii umane de care dă
dovadă Slavici în construirea nuvelei fac ca și
această nuvelă să stârnească interesul unei
publicații din străinătate, Gegenwart, care o
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înnobilează cu „titlul” de „mărgăritar”. Este însă
apreciată și de critica noastră literară: Titu Maiorescu
și George Călinescu apreciază în mod deosebit această
nuvelă care are în centrul ei un personaj puternic –
Părintele Trandafir, poreclit „Tanda”, care devine
modelul preotului cu har, deoarece schimbă oamenii și
locul din satul pe care-l păstorește.
Având în vedere imaginea preotului realizată de
Ioan Slavici în Inspecțiunea școalelor, acesta trebuie să
aibă cunoștințe istorice, economice, dar și abilitățile
unui bun pedagog. Modalitatea prin care preotul
Trandafir încearcă inițial să schimbe satul, din punct
de vedere economic, nu demonstrează în primă fază
cunoștințe pedagogice, ci punerea în practică a unor
metode însușite în timpul seminarului, întâlnite, cu
siguranță, de el în timpul procesului de formare ca
preot: predica, moralizarea, mustrarea, batjocura.
Aceste metode se dovedesc nepotrivite pentru
abordarea sărăcenilor, care aveau o rutină ce implica,
în primul rând, starea de bine, relaxarea, „Cine
lucrează vrea să câștige, iară sărăcenii și-au fost scos
gândul de câștig; pentru aceea nici nu se aflau
îndemnați să lucreze. Cât puteau, petreceau vremea
întinși la răcoare”2, celorlalte îndeletniciri nevăzândule rostul:
Gardurile sunt de prisos, fiindcă n-au ce îngrădi; uliță
este satul întreg. Ar fi prost lucru un horn la casă:
fumul află cale și prin acoperiș. Nici muruiala pe
pereții de lemn n-are înțeles, fiindcă tot cade cu
vremea de pe dânșii. Câteva lemne clădite laolaltă, un
acoperiș din paie amestecate cu fân, un cuptor de
imală cu prispa bătrânească, un pat alcătuit din patru
țapi bătuți în pământ, o ușă făcută din trei scânduri
înțepenite c-un par cruciș și cu altul curmeziș... lucru
scurt, lucru bun. Cui nu-i place să-și facă altul mai pe
plac3.

Slavici plasează acțiunea într-un sat cu nume
sugestiv pentru starea socială a locuitorilor,
„Sărăcenilor le părea că, decât așa, mai bine nici nu
poate fi. Peștele-n apă, pasărea-n aer, cârtița în
pământ și sărăcenii în sărăcie!”4. Astfel, se explică și
porecla dată de sătenii sătui de „atâta tândălitură” a
preotului Trandafir:
Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă
nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la
vorbă, cam aspru la judecată: prea de-a
dreptul, prea verde-fățiș. El nu mai sucește
vorba, ci spune drept în față, dacă i s-a pus
ceva pe inimă. Nu e bine să fie omul așa.
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Oamenii se prea supără. [...] A ajuns ca și ciuma. Dar
mai rău decât toate este una: după atâta tândălitură,
oamenii i-au pus numele «Popa Tanda». Apoi Popa
Tanda a și rămas5.

Lupta părintelui cu inerția oamenilor îl face pe
acesta să trăiască o dramă, fapt care conduce la
conturarea unui dublu conflict, prin împletirea a
două conflicte la fel de puternice: cel exterior (între
preot și săteni), și cel interior (între ispita de a
renunța și dorința de a-i schimba pe oameni). Se
evidențiază, astfel, un personaj puternic, bine
individualizat, iar faptul că autorul însuși alege ca
titlu porecla acestui personaj este un argument în
plus pentru a atrage atenția asupra lui.
Preotul Trandafir, prezentat inițial de narator,
poate fi caracterizat prin comportamentul și prin
limbajul său, portretul moral realizându-se capitol cu
capitol, încât la sfârșitul textului personajul să devină
exemplar, întrucât simbolizează omul perseverent în
atingerea idealului, capabil să devină un model de
viață pentru fiecare dintre noi.
Mergând mai departe pe filiera exemplului în
proza scurtă a lui Slavici, întâlnim nuvela Budulea
Taichii, care ne oferă nu unul, ci trei exemple
reciproce: Dascălul îi este model lui Huțu; Huțu este
modelul naratorului care îl admira pentru
personalitatea sa, pentru cum învăța și pentru cum
cânta, fapt care, prin puterea exemplului oferit de
acesta, îl va ajuta pe narator să se cumințească, să își
dorească să învețe, ajungând chiar să îl depășească
pe Huțu și să meargă înaintea lui la școlile din oraș,
„Știam, afară de aceasta, că și eu trebuie să mă fac
odată ca Huțu, și pentru aceea îi prindeam
apucăturile și, înainte de toate, din copil
neastâmpărat ce eram, mă făcui un băiat așezat și
înțelept ca dânsul. Nu-i vorbă, el era tot mai așezat și
mai înțelept decât mine; dar când îl vedeam pe el
zicând Tatăl nostru, citind irmosul ori cântând
Apostolul în biserică, inima îmi bătea mai tare, căci
un glas tainic îmi șoptea: «Și tu vei fi odată ca
dânsul». Mergeam dar totdeauna cu el, de el
ascultam totdeauna și la dânsul căutam scăpare când
eram năpăstuit”6, astfel naratorul devine acum
model pentru Huțu, care va merge mai târziu la oraș.
Publicată în 1880 în Convorbiri literare, Budulea
Taichii are în centru, de această dată, figura
învățătorului care trece în prim plan, luând locul
preotului, acestea fiind cele două figuri importante
între intelectualii vremii, care au o contribuție foarte
mare în „munca de ridicare a satului”. La fel ca
Părintele Trandafir din Popa Tanda, Pantelimon
Clăiță, învățătorul din sat, se află în ipostaza
îndrumătorului, a celui care își dorea ridicarea satului
la un alt nivel.
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Spre deosebire de Popa Tanda, care militează
pentru ridicarea satului din punct de vedere
economic, învățătorul Pantelimon Clăiță își dorește
evoluția culturală a lumii de la țară, eforturile sale
vizându-i mai ales pe fiii de țărani cu posibilități
materiale limitate, dar cu potențial intelectual,
dorința sa majoră fiind depășirea situației părinților
acestor copii.
În opinia sa pedagogică, „școala poporală” își
merită numele, crede dascălul, numai în măsura în
care dădea cunoștințe practice: „școlarii să învețe de
mici «cum se câștigă pâinea ce de toate zilele»”7,
concepție care va avea, mai târziu, efectul așteptat în
alegerile făcute de Huțu.
Asemenea Părintelui Trandafir, aflat în plin
proces de schimbare a satului, dascălul Clăiță trăiește
și el un conflict interior, „se zbate între împlinirea
datoriei, izvorâtă din conștiința națională și grijile
pentru susținerea numeroasei sale familii”8, însă
alege, în mod exemplar, să pună progresul
comunității naționale mai presus de interesele
personale. Astfel, este reprezentativă scena în care
își pune menirea sa de dascăl înaintea glasului de
tată și alege să îl susțină pe Huțu să-și urmeze
studiile, chiar dacă acesta îl determină să pună capăt
planului său de a-și căsători una din fete. Această
scenă oferă imaginea exemplară a dascălului român.
Nuvela Budulea Taichii zugrăvește, de asemenea,
o altă imagine exemplară: Huțu, „eroul principal
urmărit în situația de școlar pe toate treptele
învățământului din Ungaria” reprezintă exemplul
copilului de la țară, fiu de „cimpoieș” cu posibilități
materiale reduse, căruia nu i se par înjositoare
muncile pe care le face pentru gazda sa sau pentru
profesorul Wondracek, atât timp cât acestea îi
asigură
ascensiunea
pe
toate
treptele
învățământului.
Procesul formării sale intelectuale începe în
„școala poporală”, care își revendică acum meritul de
a-i fi învățat pe școlari de mici „cum se câștigă pâinea
cea de toate zilele”, astfel „Huțu nu învăța din
plăcere, ci pune voință ca însușindu-și cunoștințele
care se cereau să-și poată croi drum spre o slujbă și
să aibă din ce trăi”9.
Un al doilea principiu preluat de la învățătorul
Pantelimon Clăiță, și anume „cei intrați în gimnazii să
nu se rupă de «matcă»”10, este păstrat exemplar de
Huțu, care „nu se înstrăinează de lumea satului și
când i se deschide drum spre o carieră care l-ar fi
îndepărtat de comunitatea națională renunță la ele.
Caută o slujbă mai modestă, dar prin care putea
contribui la ridicarea satului transilvănean.”.
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Deși constituie un exemplu prin ambiția de a
învăța carte, chiar dacă provenea din clasele „de jos”,
condiția pentru aceasta, precum și pentru ajungerea
sa cât mai sus în ierarhia socială a vremii o constituie
o maturizare prematură a copilului.
Budulea este un om simplu de la țară, un
„cimpoieș” profesionist, un tată exemplar, care, deși
fără carte, încearcă să înțeleagă importanța educației.
Inițial el crede că dacă fiul său a învățat să citească și
să scrie este suficient, continuarea studiilor nu este
necesară și chiar dacă ar fi, fiul său nu este capabil:
„Nu se poate, zise el. Huțu e prost; îl știu eu: e copilul
meu...”11. Însă, în urma unei discuții cu învățătorul,
din care află că Huțu îl ajută pe acesta cu o parte
dintre copii, și recurgând la comparația cu meseria sa,
în cele din urmă înțelege de ce este important să știi
cât mai multe: „Uite, la fluierul meu sunt șase borte, și
cânt mai bine pe el de cât pe unul care nu ar avea
decât o singură bortă; așa e și omul: câte limbi știe, de
atâtea ori e om.”12. Și de aici înainte face tot posibilul
ca fiul său să ajungă cât mai învățat (îl duce la școlile
din oraș, vine săptămânal să îi aducă mâncare).
Tatăl este prins între teama de înstrăinare a fiului
și mândria exemplului dat de fiul său, un simplu copil
de cimpoieș, care „a ajuns la știința de carte și s-a
înălțat prin ea în ierarhia socială”. Dacă în primele sale
drumuri spre fiul său, Budulea era mândru și spunea
tuturor că merge la oraș, la fiul lui care învață acolo –
„Budulea cel cu fluierul în șerpar venea în toate
vinerile și ne aducea câte ceva de acasă. El pleca de joi
și venea încet, dar totdeauna cu traista plină. Iară
când întâlnea vreun drumeț, prindea vorbă cu el și,
dacă drumețul nu-l întreba, el îi spunea fără să fie
întrebat: «Mă duc și eu la oraș, fiindcă am un fecior la
școlile cele mari. Are să iasă dascăl. Eu sunt Budulea,
cimpoieșul de la Cocorăști».”13 –, mai târziu, când
independența adolescentină a fiului său a ieșit la
suprafață, a fost mâhnit: „Apoi se făcuse cam îndârjit
Huțu. Odată, când Budulea cel bătrân i s-a plâns că de
câtăva vreme nu-l mai poate găsi, el a răspuns: «Nici
nu știu ce-ți mai pierzi vremea venind să mă cauți;
parc-aș fi copil, ca să porți mereu grijă de mine...».
Auzindu-le aceste, Budulea se întristă foarte și,
întorcându-se la Cocorăști, nu mai prindea vorbă cu
nici un drumeț, ci mergea drept înainte, tăcut, singur
cu gândurile lui și întrebându-se mereu: «Ce-o fi
având oare feciorul meu de s-a făcut așa de dârz?»”14.
În concluzie, Ioan Slavici a demonstrat, prin cele
două nuvele ale sale, că oamenii pot constitui
exemple demne de urmat, indiferent că fac parte din
categoria intelectualilor sau din clasa „de jos”.
Tocmai această tehnică de conturare a exemplului dă
verosimilitate schimbărilor la care s-a ajuns în finalul
celor două nuvele, producând în sufletul nostru, ca
cititori, încrederea în noi înșine, speranța că și noi
putem fi exemple, dar și o lecție că putem aduce
literacum

schimbări într-o comunitate, începând cu propria
persoană. De asemenea, poziția pe care o avem în
acea comunitate, pe care vrem să o influențăm, este
importantă, întrucât nu vom reuși niciodată să ajutăm
o comunitate, dacă noi nu suntem incluși în ea, ci ne
poziționăm în afară, în ipostaza de observator,
întrucât membrii săi nu ne vor lua în seamă sau ne vor
evita. Finalul celor două nuvele reprezintă „misiunea
îndeplinită” a celor doi „iluminatori”, în Popa Tanda
satul înflorește pe zi ce trece, iese din sărăcie, iar
sătenii nu se opresc din muncă, fiind dominați de
mândrie pentru ceea ce au acum și pentru admirația
oamenilor din afară, care ajung cu diferite ocazii la ei
în sat, iar în Budulea Taichii, Pantelimon Clăiță este
răsplătit pentru că a fost cu adevărat un exemplu,
punând binele satului pe primul loc, iar acum se poate
bucura, întrucât s-a rezolvat atât dorința exterioară
de a ajuta satul, prin întoarcerea lui Huțu, precum si
cea interioară, la care renunțase pentru binele satului,
fiicele sale fiind toate căsătorite. Bucuria cea mare
vine în urma căsătoriei dintre Huțu și Mili, fiica cea
mică a dascălului, prin care sunt îndeplinite ambele
dorințe ale lui Pantelimon Clăiță. Răsplata supremă,
care constituie deznodământul ambelor nuvele,
înnobilează și unește, în același timp, cele două clase
sociale demne de admirație, prin aceeași bucurie de a
deveni bunici.
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Note:
1 Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici: opera literară,
București, Editura Academiei Române, 1970, p. 139.
2 Ioan Slavici, Nuvele, Vol. 1, Ediţia a III-a, Bucureşti,
Cartea Românească, 1921, p. 8.
3 Idem, ibidem, p. 9.
4 Idem, ibidem, p. 8.
5 Idem, ibidem, p. 6.
6 Idem, ibidem, p. 138.
7 Idem, ibidem, p. 143.
8 Dimitrie Vatamaniuc, op. cit., p. 154.
9 Idem, ibidem, p. 155.
10 Idem, ibidem, p. 154.
11 Ioan Slavici, op. cit., p. 145.
12 Idem, ibidem, p. 148.
13 Idem, ibidem, p. 152.
14 Idem, ibidem, p. 148.

BIBLIOGRAFIE :
Slavici, Ioan, Nuvele, Vol. 1, Editia a III-a,
București, Cartea Românească, 1921.
Vatamaniuc, Dimitrie, Ioan Slavici: opera
literară, București, Editura Academiei Române,
1970.

literacum

149

DESPRE ARTA EDUCAȚIEI LA IOAN SLAVICI
Gianina Ciupuligă

„Pentru generațiile de ieri și de azi – cu siguranță
și pentru cele de mâine – Ioan Slavici rămâne simbolul
emblematic al bărbatului dârz, al omului de caracter
care, supus vâltorilor vremii, nu și-a schimbat nici
firea, nici atitudinea și nici crezul.”1. Lucrarea de față
își propune să evidențieze carențele educaționale
semnalate de Ioan Slavici în vremea lui și să analizeze
modul în care acestea se păstrează fără nicio urmă de
alterare sau modificare majoră și în vremurile de azi.
„O mare parte din ideile enunțate de către Slavici în
scrierile cu caracter pedagogic se vor regăsi și în
nuvelistica scriitorului, în roman, precum și în
memorialistică. Aceste idei, raportate la tendințele
pedagogiei moderne, se dovedesc actuale, în ceea ce
privește problematica educațională în diversele sale
aspecte.”2. Astfel, volumul de Scrieri pedagogice
descoperă principii educaționale pe care scriitorul le
semnalează pentru un sistem de învățământ eficace.
În textul Intuițiunea în învățământ, Slavici
problematizează aplicarea metodelor intuitive în
sistemul de învățământ românesc. Scriitorul consideră
că dimensiunea intuitivă a procesului de învățământ
poate fi benefică, atât pentru cadrul didactic, cât și
pentru elev: „Și, vorbind în teză generală, trebuie să și
admită orișicine adevărul că ceea ce numim
«intuițiune» constituie unul din cele mai puternice
mijloace de instrucțiune.”3. Dar ce „numim
«intuițiune»” și până unde se poate propaga acest
principiu? Vatamaniuc remarcă faptul că „Slavici
înțelege prin intuiție, ca și Eminescu, orientarea în
procesul de învățământ de la cunoscut la necunoscut
și de la apropiat la depărtat.”4. Astfel, realitatea
imediată va reprezenta baza pentru descoperirea de
noi informații și deschiderea spre cunoașterea
nelimitată. Spațiul propriu va fi punctul de plecare
pentru spațiul nemărginit. Însă, doar această
traiectorie poate asigura un proces de predare –
învățare – evaluare eficient? Prin extindere:
spontaneitatea, presimțirea, anticiparea sau chiar
ghicirea noilor puncte de vedere pornind de la
concretul cunoscut pot fi de ajuns pentru o lecție
reușită?
Tot Slavici completează: „Astfel se face foarte
adeseori abuz de «intuițiune», să perde timpul în
zadar și li se ia școlarilor rîvna pentru învățătură.”,
atrăgând atenția asupra dezavantajelor ce decurg din
folosirea unilaterală și din absolutizarea
metodelor bazate pe intuiție, iar Vatamaniuc
întărește cele spuse de Slavici, afirmând
faptul că: „prozatorul avertizează, fapt de
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asemenea important, și asupra folosirii greșite a
acestei metode în școlile noastre.”5. Aplicarea
aceluiași procedeu în descoperirea noului poate
conduce la restrângerea sferei de cunoștințe.
Inversarea raportului dintre cunoscut și necunoscut nu
ar putea susține un alt demers eficace?
În continuare, Slavici prezintă relația dintre
dezvoltare-cultură printr-o comparație cu creșterea
stejarului latent din ghindă: „În ghinda cea mică sînt
cuprinși toți germenii ștejarului uriaș, și nu avem decît
să aruncăm ghinda într-un pămînt priincios, pentru ca
să fim siguri că acolo, unde am aruncat sămînța, va fi
odată ștejarul. […] Această purtare de grijă pentru
dezvoltarea ștejarului e ceea ce numim noi cultura
stejarului. Nu este aici vorba numai de individ, ci de
dezvoltarea speciei, și scopul, pe care cultivatorul îl
are în vedere, e producerea unui soi mai bun, mai
frumos, mai priincios din punct de vedere al omului.”6.
Astfel, mediul reprezintă unul din punctele forte
pentru dezvoltarea eficientă a educabilului. Un mediu
echilibrat, prielnic, armonios și prosper poate asigura
o evoluție optimă pentru fiecare individ care își
dorește să pătrundă în tainele educației și ale culturii.
În plus, dacă mediul e valorificat de persoana potrivită
care vede în educabil o sursă vie și nu un teren arid,
procesul de educare devine mult mai sigur și operativ.
Mai mult decât atât, Slavici face referire la modul
în care ar trebui să se evidențieze individualitatea
fiecărui școlar, la felul cum aptitudinile specifice ale
fiecăruia ar trebui să primeze în școli: „Chiar admițînd
că, în clipa nașterii, oamenii toți cuprind în ei germenii
acelorași aptitudini, trebuie să admitem că nu-i au în
același fel. La unii anumite aptitudini sînt mai
pronunțate, iar la alții ele se află în stare
rudimentară.”7. Nici atunci, dar nici acum, sistemul de
învățământ nu a permis ca accentul să cadă pe
competențele fiecărui individ, ci a favorizat
întotdeauna acumularea de informație, neținând
seama de capacitatea de înțelegere, asimilare și
sedimentare a cunoștințelor. Se pretind cunoștințele
de bază, dar se adaugă și informații în plus pentru toți
elevii, indiferent de nivel sau de gradul de interes.
Contextul actual al societății nu diferă cu nimic de
ceea ce Slavici a încercat să sublinieze în timpurile lui.
Programa școlară foarte încărcată și planificarea
strictă, constrânsă de date calendaristice, sunt pe
primul plan, iar reflectarea la informațiile
învățate, sau manifestarea unei pasiuni
trec într-un stand-by evident.
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Nu numai programele și planificările reprezintă o
problemă demnă de semnalat pentru sistemul de
învățământ, ci și manualele școlare. Slavici observă
încă din vremea lui o instabilitate în ceea ce privește
materialele didactice elementare atât pentru elevi,
dar și pentru profesori: „La noi, unde mereu se fac
schimbări fie-n program, fie în metod, fie-n
regulamente și astfel și-n manuale, stăm cu toții
zăpăciți în fața celor ce se petrec în școală și chiar și
cei mai destoinici învățători numai arareori ajung să
cunoască bine manualele ce li se impun.”8. Astfel,
incertitudinea în ceea ce privește manualele școlare a
ajuns un impediment care se pare că persistă și după
un secol. Și azi, schimbările birocratice din sistemul de
învățământ național sunt imprevizibile, un exemplu
fiind implementarea unei noi programe în mijlocul
anului școlar și, ca rezultat al acestei acțiuni,
inexistența unui manual editat pentru noua programă
în acel an școlar.
Scriitorul mai amintește de sensul verbului a
judeca: „E foarte puțin ceea ce copilul poate să vază în
școală și de aceea nici că poate să fie important cît
vede și ce vede, ci lucrul de căpetenie este cum
vede.”9. Slavici propune pentru elevi dezvoltarea unui
discernământ care să-i ajute în lărgirea orizonturilor
de cunoaștere. Școala oferă o parte din informație,
dar nu o poate furniza pe toată, așa că un copil, odată
atras în tainele culturii, poate să cerceteze și singur,
mărindu-și cu atenție sfera de cultură. Însă, timpul nui mai permite elevului să aprofundeze, sau să-și
extindă domeniul de activitate. Acesta trebuie să se
conformeze unui tipar informațional pretins în școală
și să amâne dorințele de dezvoltare personală pentru
mai târziu. Însă, din cauza volumului mult prea mare
de informații sugerat în școală, proiectarea în viitor
poate să nu mai existe. Din cauza cantității de
informație sugerate într-un mod exhaustiv, se poate
ajunge la indiferență, sau chiar repulsie pentru
informație în general, sau poate chiar pentru materia
preferată și lăsată în așteptare pentru vremurile când
copilul va crește mai mare și va putea decide singur
dacă mai are sau nu rost să-și împlinească aspirațiile.
Slavici își întregește afirmațiile, remarcând o
diferență clară între cele două noțiuni indispensabile
pentru dezvoltare: creștere și educație. Astfel, în
textul Creștere și educațiune, acesta spune: „Crește
orișicare ființă însuși prin sine, dezvoltându-se potrivit
cu firea sa individuală și cu împrejurările în care i se
petrece viața.”10, accentuând faptul că derularea
fiecărei vieți omenești se petrece într-un mod
incomparabil datorită contextului de desfășurare și
tipului de personalitate al fiecăruia. „Singur omul
poate să se crească și el însuși pe sine purtînd grijă ca
împrejurările să fie priincioase pentru desfășurarea lui
trupească și sufletească. Această deprindere de a
purta însuși grija de sine e ceea ce înțelegem noi cînd
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zicem «educațiune» [...] Fiind bine crescut, el e
dezvoltat trupește și sufletește, dar, dacă nu are și
educațiune, se perde îndată ce rămîne de capul lui și
nu mai poartă alții grije de dînsul.”11. Creșterea e
procesul natural care se aplică tuturor indivizilor, însă
educația e temelia pe care se clădește creșterea. Dacă
lipsește educația, întreg procesul de creștere se
desfășoară haotic, susținut fiind doar de pârghiile
vremurilor actuale.
Se poate observa un paradox contemporan în
ceea ce privește atitudinea cadrului didactic în raport
cu elevul și ceea ce Slavici propunea ca formă de
relaționare: „n-ai decît să-l iubești pe copil pentru ca
să-i voiești binele și să știi ce este bine și ce este rău
pentru el, și n-ai decît să porți grijă de copil pentru ca
și el să te iubească, iar această iubire a lui e cel mai
puternic mijloc de educațiune”12. Slavici indică o
comunicare caldă, bazată pe o formă de interacțiune
părintească, pe când sistemul actual sugerează un
tipar ferm și riguros, fără prea multă implicare
emoțională sau empatizare a profesorului cu elevul.
Imaginea actuală dominantă ar putea fi caracterizată
printr-o stare de amorțeală a cadrului didactic în fața
problemelor cu care se confruntă. De ce să se încerce
o analiză a cauzei unui comportament inadecvat al
unui elev, când e mai simplă o ignorare totală sau
atașarea unei etichete? Și oricum timpul nu permite
asemenea sacrificii didactice personale.
În plus, educația poate fi asemănată cu o axă
temporară în care trecutul poate fi mult mai
important pentru educabil decât prezentul: „ceea ce-l
face pe om bun, răbdător, dulce la fire, însetat de
binele altora și neînfrînt în luptele lui cu nevoile vieții
e copilăria fericită.”13. Mediul familial poate fi mai
puternic decât mediul școlar. Educația e un proces ce
trebuie privit atât din exteriorul sistemului de
învățământ, cât și din interior. De multe ori, factorii
externi pot influența mai mult decât factorii interni.
Însă, conceptul de educație e deseori greșit înțeles:
cadrul didactic trebuie să educe, iar părintele e
absolvit de orice responsabilitate educațională din
momentul pătrunderii copilului în instituțiile de
învățământ, iar disponibilitatea unui cadru didactic de
a lua măsuri de remediere a unor lipsuri educaționale
nu poate depăși bariera de indiferență a părintelui. Și
atunci care e perspectiva corectă? Indiferența cadrului
didactic sau implicarea acestuia, cu riscul de a se izbi
de pasivitatea părintelui?
Astfel, în textul Simțământul național, Slavici
remarcă faptul că: „Hotărîtoare pentru simțămîntul
național e numai această întrudire sufletească, în
virtutea căreia membrii aceleiași națiuni se înțeleg
ușor între dînșii, lucrează cu toată inima împreună,
urmăresc aceleași scopuri morale și-și împărtășesc
durerile și bucuriile. Solidaritatea națională e numai o
urmare firească a luptelor purtate pentru păstrarea
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naționalității ori pentru înlăturarea pedecilor ivite în
calea dezvoltării naționale.”14, ceea ce înseamnă că
doar o armonie în triada elev – părinte – cadru
didactic ar putea conduce spre o desăvârșire a
lucrării educaționale atât în sistemul de învățământ
național, cât și în mediul familial, Pompiliu
Crăciunescu întărind această idee prin afirmația:
„Întocmirea lumii reclamă la Slavici frumusețea și
binele universal pentru dobândirea cărora niciun
sacrificiu nu-i prisoselnic.”15.
Prin urmare, Ioan Slavici își înfățișează principiile
educaționale, subliniind deficiențele sistemului de
învățământ național din vremea lui, care s-au
„conservat cu succes” până în ziua de azi: „Concepția
lui Slavici despre educație se încadrează, așadar, nu
numai în mișcarea pedagogică a timpului istoric în
care a trăit, ci se dovedește a fi actuală chiar și din
punct de vedere al teoriilor educaționale moderne,
iar ceea ce reiese în mod evident din toată
activitatea literară și culturală a scriitorului este
preocuparea sa permanentă pentru problemele de
educație.”16.
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MEMORIALISTICA LUI IOAN SLAVICI: ÎNTRE LITERATURĂ ȘI POLITICĂ
Emanuela Gavrilovici

Introducere
Motivele pentru care se scrie literatură, felurite
și variind de la o epocă la alta, de la un scriitor la altul,
au rămas deseori în umbra marilor opere literare, deși
tocmai ele (motivele), în ipostaza de forță
generatoare, potențează inedit contururile acestora.
Cert este că ideea unei interdependențe între
literatură și starea unei națiuni a animat constant un
număr impresionant de scriitori, dornici de a contribui
prin scrierile lor la sporirea gradului de civilizație și a
prestigiului națiunii lor. Această concepție nu a rămas
străină nici literaturii române, ba din contră, și-a găsit
un teren fertil, animând generații la rând, în special în
secolul al XIX-lea.
Pornind de la afirmația lui Aleksandr Soljenițîn,
că „literatura devine memoria vie a unei națiuni”1,
lucrarea de față își propune să analizeze impactul
literaturii ardelene asupra unui act politic din secolul
trecut (Marea Unire din 1918), apelând la studierea
memoriilor din epocă, texte nonficționale cu un sporit
grad de autenticitate, așadar „o memorie vie” de cea
mai înaltă calitate. Pornim de la premisa că în secolul
al XIX-lea, temeliile literaturii române au fost așezate
sub influența unei puternice motivații naționaliste,
transformată ulterior în ideologie politică. Ne vom
îndrepta atenția asupra memoriilor lui Ioan Slavici,
prolific scriitor ardelean, om politic, publicist și
profesor, predecesor al realismului românesc: Fapta
omenească. Scrisori adresate unui tânăr (1888-1889),
Închisorile mele (1920), Amintiri (1924), Lumea prin
care am trecut (1924).
Este interesant de remarcat comentariul lui
Alecu Russo cu privire la literatura ardeleană2 de la
jumătatea secolului al XIX-lea: „Ardealul n-a dat
României, până acum (la 1855) o singură carte de
închipuire și care să răsbată inimile”3. Afirmația este în
parte
îndreptățită,
întrucât
intelectualitatea
ardelenească s-a dovedit a avea mai mult aplecări
filologice decât literare. Însă Slavici este, probabil,
primul care va contribui prin efortul său la corectarea
acestei opinii, obținând, datorită talentului său literar,
dar și personalității sale, admirația și recunoașterea
literară a celor din Regatul României. Afirmația lui
Cornel Ungureanu cu privire la perioada amintită
(jumătatea secolului al XIX-lea) sporește
înțelegerea meritului literar al lui Slavici:
„Centrul anulează dinamica marginilor,
scriitorii bucovineni, basarabeni, ardeleni,
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bănățeni trăiesc minimalizări sau chiar interdicții
explicabile. Nu sunt destul de români, nu sunt destul
de angajați în efortul centralizării sau nu au demnitate
estetică relevantă”4.
Cornel Ungureanu observă cu indignare faptul
că și astăzi literatura ardeleană este neglijată, în
special operele iluminiștilor transilvăneni, și propune
cu ironie „înlocuirea lor cu scrierile despre Dracula,
dacă tot e vorba să fie reprezentat Ardealul, mai
atrăgătoare pentru publicul de azi, amator de
aventuros, decât operele docte ale iluminiștilor
transilvăneni”5. Având în vedere că operele acestora
(ale iluminiștilor transilvăneni) aveau un predominant
caracter filologic, reflectând realități ale societății
respective, se înțelege, parțial, neglijarea lor în
prezent. Ca reprezentant primar al începuturilor
literaturii ardelene, Slavici este binecunoscut în
calitate de nuvelist și povestitor, mai puțin abordate
fiind memorialistica și publicistica acestuia, la fel de
valoroase precum opera literară. Considerăm că în
memorialistica slaviciană se găsesc dovezile palpabile
ale faptului că literatura și politica au existat
intercondiționat, iar tocmai raportul acesta inedit ne
propunem să îl studiem în cele ce urmează, nu înainte
de a reconsidera situarea memorialisticii în universul
literaturii.

Repere teoretice – literatura de frontieră
Cercetând aprofundat așa-numitele texte de
frontieră, Eugen Simion remarcă predilecția actuală de
a scrie astfel de texte (aceea de a le citi și de a le
critica rămâne încă problematică!), afirmând că
„fantasma autorului tulbură, în ultima vreme, spiritul
critic”6. Secolele de-a rândul critica a monopolizat
opera literară, lăsându-l pe dinafară pe meșterul
acesteia: autorul. Făcând uz de cunoscuta sintagmă
„moartea autorului”, Eugen Simion aduce în discuție
ideea că, eliminat, acesta se reîntoarce sub o altă
formă, neașteptată, cea a unei fantome: „Nu cumva,
memoriile, eseurile biografice, autobiografiile ca atare
reprezintă o revanșă a autorului eliminat din
ecuație?”.
Deși Diana Vrabie afirmă că „jurnalele,
confesiunile, amintirile retrăite prin scris, interviurile,
autobiografiile
necenzurate,
corespondențele, eseurile autobiografice,
convorbirile eclipsează nonşalant, în
ultima vreme, literatura de ficţiune”7,
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considerăm că însuși faptul că acestui fel de literatură
încă nu i s-a dat un nume canonizat arată menținerea
sa într-o poziție periferică. Alte nume ale literaturii de
frontieră
sunt
„literatura
de
mărturisire,
paraliteratură sau literatură fără ficțiune, literatură a
biograficului”8. Eugen Simion o numește inedit
„literatură a existenței autorului (jurnale, memorii,
biografii, autobiografii, elogiile aduse oamenilor
iluștri, dialoguri, interviuri)”9. În prezent, încurajatoare
sunt inițiativele noilor programe școlare de limba și
literatura română de a introduce texte din această
categorie în manualele școlare. Așadar, se pare că
asistăm la o a doua etapă de reconsiderare și
reclasificare a literaturii de frontieră, datorată cu
siguranță invadării pieței literare cu astfel de texte. În
ultimele decenii, critica românească a acordat o
atenție deosebită literaturii carcerale: s-au scris
numeroase memorii, autobiografii, studii critice cu
privire la perioada ceaușistă (preponderent), dar nu
numai. Despre o primă perioadă benefică cercetărilor
de scrieri memorialistice, de „înmatriculare” a
literaturii de frontieră între granițele literaturii,
Nicolae Manolescu afirmă:
La finele anilor '60, frontiera literaturii se afla mult
mai aproape decît astăzi de centrul cercului: altfel
spus, literatura era un cerc cu o rază mult mai scurtă.
La frontieră ori dincolo de ea roiau o mulțime de
genuri și specii pe care astăzi noi le socotim a fi în
interiorul cercului: de pildă, memorialistica, jurnalul
intim, corespondența. Schimbarea de care vorbeam,
pe care eu însumi, cititor profesionist, am trăit-o,
tocmai aceasta a fost: absorbirea în literar a multor
categorii de texte nonficționale socotite înainte
paraliteratură. Abia de curînd ne-am dat seama (nu
toți!) că putem opera mult mai profitabil cu un
concept larg de literatură, fără granițe și vămi10.

Așadar, din neputința (sau dezinteresul!) de a
defini și de a clasifica acest tip de scrieri, criticii au
acceptat includerea ei în zona literaturii, însă sfera ei a
rămas la fel de puțin cunoscută și marginalizată. În
orice caz, având un statut legitim, se presupune că va
intra mai des în sfera de interes a cititorilor și a
criticilor.
Între scrierile paraliterare se diferențiază
memorialistica
și
autobiografismul
(jurnalul,
autoportretul, autobiografia), care în ciuda multiplelor
asemănări (autorul, naratorul și personajul sunt unul,
clauza sincerității), prezintă și diferențieri: „în memorii
prevalează pactul cu istoria, în timp ce în
autobiografie, autoportret, jurnal intim esențial este
pactul autorului cu sine (pactul autobiografic)”11.
Așadar, citind o autobiografie avem acces la povestea
vieții personajului, în timp ce, citind memorii retrăim
povestea unei epoci trăite și redate prin ochii
personajului („autorul de memorii se comportă ca un
martor dublu: al existenței sale și al epocii sale”12).
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Preocuparea pentru memorialistică și scrierile
diaristice se datorează faptului că se simte nevoia de a
cunoaște nu doar opera, ci și pe autorul ei. Există,
așadar, următoarele alternative: aceea de a citi și
analiza autobiografii (perspectiva narativă este
focalizată predominant asupra autorului și a
acțiunilor, sentimentelor, problemelor sale) sau
memorii (perspectiva narativă este de tip panoramic:
cititorul are acces la întregul tablou al unei epoci,
poate urmări simultan traseele mai multor personaje,
între care și pe cel al autorului). Deși limbajul operelor
literare este superior din punct de vedere artistic, iar
realitatea ficțională mai interesantă, complexă și
intrigantă, considerăm că datorită gradului de
autenticitate mai ridicat, scrierile memorialistice sunt
documente istorice ce ne ajută să ne înțelegem
prezentul prin prisma trecutului și să ne influențăm
viitorul prin prezent.
Ceea ce ne fascinează în literatură este jocul cu
lumea ficțională și cea reală: gradul de veridicitate al
narațiunii, complexitatea personajelor, perspectivele
temporare suprapuse, limbajul artistic inovator sau
specific epocii redate etc. Conceptul de realitate
preocupă diverse științe (filosofia, psihologia, istoria),
precum și literatura. Ce legătură există, deci, între
realitatea fizică (perceptibilă prin simțuri), ficțiunea
literară (opera literară)13 și memorialistică? Răspunsul
este posibil să îl aflăm prin intermediul fizicii și al
lecției despre reflexie și refracție. Considerăm că
autorul este interfața de separare între cele două
medii: realitatea fizică, obiectivă și realitatea
personală, subiectivă (așadar, receptorul cu acces în
ambele medii). Nu suntem siguri dacă autorul
diferențiază conștient influența pe care evenimentele
de zi cu zi o au asupra scrisului său, dar cert este că
avem două rezultate: cel al reflexiei (scrieri
memorialistice/diaristice) și cel al refracției (opera
literară/ficțiunea literară). Cea mai veridică reflecție
asupra realității este scrierea unei autobiografii sau
memorii, autorul supunându-se benevol pactului
sincerității și redând, eliberat de orice convenție,
evenimentul așa cum s-a petrecut/ cum și-l amintește.
Ca observație, trebuie să admitem că reflexia rezultată
poate să fi mai vie sau mai ștearsă în funcție de
calitatea „oglinzii” (talentul autorului). Pe de altă
parte, scrierea ficțională este „un joc secund”, o
realitate deviată de filtrul subiectiv al autorului (ceea
ce consideră că este demn de a consemna sau nu,
convențiile literare cărora se supune, analiza
psihologică asupra faptelor), ea prezintă evenimentul
așa cum a fost el interpretat de conștiința acestuia. În
cazul unor autori, scrierile diaristice sunt inexistente
sau indisponibile pentru cititor (autorul nu le-a
publicat sau ele au fost pierdute/ distruse). Însă,
oricare ar fi rezultatul interacțiunii autor-realitate
(memorialistică sau ficțiune literară), cititorul ia parte
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la acesta în calitate de evaluator/ critic, de unde
responsabilitatea acestuia de a nu aplica aceleași
principii critice ambelor cazuri. Întrucât am schițat
doar câteva dintre nuanțările pe care termenul de
memorialistică le are, precum și raportul său cu
literatura, ne propunem în continuare să analizăm
particularitățile memorialisticii slaviciene, observând,
pe baza acestora, cum se răsfrâng în memoria
autorului evenimentele premergătoare Marii Uniri,
implicările personale în politică și relația politică –
literatură.

Memorialistica slaviciană

În ciuda limbajului simplu, a frazei
construite clar și concis, a lipsei unei preocupări
estetice față de forma textului, memorialistica
slaviciană completează repertoriul operelor literare
prin subiectivismul pe care îl oferă cititorului cu privire
la viața și personalitatea scriitorului. Din punct de
vedere al perspectivei narative, cele două se află în
raport de opoziție (literatura – obiectivism realist
versus memorialistica – subiectivism), însă, în același
timp, între ele se poate stabili și un raport de
complementaritate, conferind operei slaviciene un
caracter exhaustiv. Întrucât memorialistica nu
respectă convențiile literare, ci este un experiment al
autorului de exprimare nemijlocită a gândurilor,
amintirilor și sentimentelor sale, analiza critică a
memoriilor se dovedește destul de dificilă. Pentru o
analiză substanțială ne propunem să dăm răspuns
următoarelor întrebări: Cine? Ce? Cui? Cum? De ce?
Unde? Când?, convinși fiind că simplitatea acestora nu
va determina o analiză superficială, ci va deschide noi
căi de interpretare (o parte dintre aceste întrebări șiau găsit deja răspunsul în cele de mai sus, motiv
pentru care următoarele observații nu vor respecta
ordinea întrebărilor).
Sub aspect temporal, memorialistica slaviciană
cuprinde două etape: memoriile scrise la maturitate
(Fapta omenească. Scrisori adresate unui tânăr (18881889)), respectiv memoriile scrise la bătrânețe
(Închisorile mele (1920), Amintiri (1924), Lumea prin
care am trecut (1924)). Primei perioade îi este
caracteristic un stil filozofic, pe alocuri ironic, cu tentă
persuasivă, bogat în argumentări și întrebări retorice.
Așa zisele Scrisori adresate unui tânăr sunt
autointrospecții ale felului de gândire al scriitorului,
caracterizate, de la caz la caz, de o profundă
înțelepciune („Societatea omenească vede numai
interesele ei de conservare […] Și dacă ai ostenit ori ai
adus jertfe, pentru societate nu ești decât un om
vrednic de a fi imitat și de alții, iar laudele ce ți se vor
fi făcând n-au menirea de a te mângăia pe tine, ci
scopul foarte practic de a te îmbărbăta să ostenești și
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să jertfești și mai departe și de a momi și pe alții să
facă ca tine”) sau vădită pseudo-argumentare
științifică: „vorba e însă că voința e în toată lumea
aceasta singurul lucru pe care nu putem să-l
înțelegem ca cauză ori efect. Ea este în același timp și
cauză și efect: ea singură e însăși cauza ei proprie”).
Cea de-a doua perioadă, mai bogată din punct de
vedere cantitativ, dă impresia unui calcul matematic,
autorul își scrie memoriile ca un șir de date, într-un
mod succint, pe grabă, imaginile artistice fiind destul
de rar întâlnite. Excepție face Lumea prin care am
trecut, în care, expunându-și copilăria și tinerețea,
autorul prezintă cu duioșie și melancolie anumite
evenimente, însuflețind într-o anumită măsură și
limbajul artistic. Se remarcă predilecția pentru
consemnarea numelor și a toponimelor, Slavici având
grijă să nu uite, pe cât posibil, pe niciuna dintre
cunoștințele sale. Totuși pasajele picante despre
situații și oameni nu sunt prea numeroase, iar
introspecția individuală este aproape inexistentă;
accentul cade preponderent asupra faptelor și prea
puțin asupra psihologiei din spatele acestora. Acest
fapt poate crea un mai mare grad de autenticitate,
întrucât memorialistul pare a nu-și exprima decât rar
părerile personale, mulțumindu-se a consemna doar
faptele, evenimentele, amintirile despre oameni.
În introducerea la Lumea prin care am trecut,
Slavici își exprimă motivele pentru care a ales să
dedice timp scrierii memoriilor. Primul motiv e acela
al insistențelor prietenilor săi: „Azi dar unul, mâine
altul dintre prietenii mei au stăruit în timpul celor din
urmă câțiva ani să scriu ce mi se pare de oarecare
importanță pentru înțelegerea timpului în care mi-am
petrecut viața”. Desigur, acesta nu poate fi decât un
motiv minor, de natură extrinsecă, căci Slavici,
cunoscut pentru voința sa de fier și nealinierea față de
așteptările celorlalți, nu ar fi investit timp în scrierea
memoriilor dacă nu ar fi avut și un motiv personal, de
natură intrinsecă, pe care îl mărturisește abia în
sfârșitul prefeței: „Sunt cuprins de sâmțământul că
stau răzleț, rămășiță a unei lumi care-ncetul cu încetul
se stinge”. Mândru că „sunt lucruri pe care nimeni nu
poate să le spună atât de bine ca mine”, Slavici își
scrie memoriile din dorința de a-i oferi cititorului
acces la lumea autentică, reală, transpusă ficțional în
nuvelele sale, îndeplinindu-și astfel și „datoria” față de
generația viitoare, așa cum și-a îndeplinit-o pe cea
față de generația sa. Așadar, ghidat de gândul de a
spune adevărul (așa cum l-a perceput el) despre
vremurile sale, despre viața sa și a prietenilor săi,
Slavici afirmă următoarele:
Oamenii despre care am să le vorbesc sunt trecuți
aproape toți din lumea aceasta, tocmai de aceea însă
țin să spun despre dânșii numai ceea ce după cea mai
bună a mea știință e adevărat [...] cititorii au să fie
dumiriți și asupra drumului în care am umblat,
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precum și-asupra felului meu de a sâmți și de a
vedea cele ce se petrec în lumea aceasta”.

Eugen Simion consideră că memorialiștii au
convingerea că „ei sunt esențiali în univers și că
istoria pe care o povestesc în cărțile lor nu are altă
rațiune de a fi decât aceea de a le justifica
biografia”14. În Închisorile mele Slavici admite faptul
că scrierea memorialistică are drept scop „să-ți fac
împărtășiri despre cele petrecute în timpul trăit de
mine [...] N-o fac aceasta însă decât pentru ca să te
ajut a te dumiri asupra stărilor de lucruri din timpul
vieții mele ... de a te dumiri cum au venit lucrurile de
eu am ajuns să trec și prin temnițele naționale
românești”15. A scrie la bătrânețe despre
experiențele carcerale (numeroase de altfel, atât în
temnițe maghiare, cât și în cele românești) este o
evidență a faptului că Slavici nu vrea să rămână în
conștiința contemporanilor doar ca un mare scriitor,
ci și ca un luptător pentru cauza românilor și a
unității acestora. Slavici scrie cu gândul misiunii sale
patriotice, iar renegarea meritelor sale în această
luptă îl determină să scrie o lucrare separată doar pe
acest subiect, explicând toate în amănunt. Însă, în
Lumea prin care am trecut, scrisă cu 4 ani mai târziu,
Slavici se dezice de intenția sa de a explica istoria din
perspectiva vieții sale, consemnând că „începând a o
face aceasta la vârsta de 77 ani, în luna mai, 1924, țin
să declar că gândul meu nu e să-mi scriu biografia,
nici să sporesc literatura română cu așa-zise
memorii”.
În cazul lui Slavici se observă două categorii de
scrieri: memorialistică de tip biografic (Amintiri) și
memorialistică de tip autobiografic (Lumea prin care
am trecut, Închisorile mele, Fapta omenească). Prima
categorie este și cea mai cunoscută datorită valorii
sale documentare: în calitate de prieten apropriat,
Slavici consemnează inedite detalii despre Eminescu
și Caragiale, dar și alții, scrierea sa memorialistică
stând la baza unor viitoare biografii despre cei doi
mari clasici. Pe Eminescu îl descrie înainte de toate
din perspectiva patriotului care luptă pentru unitatea
neamului său, meritele sale literare fiind expuse întrun plan secund: „n-a fost între contemporanii săi
niciunul care să se fi pătruns deopotrivă cu el de
ideea națională română. De aceea el își dădea mai
bine decât orișicine seama despre neajunsurile vieții
noastre naționale și cea mai constantă preocupare a
lui era înlăturarea acestora”16. Meditând asupra
felului în care l-a cunoscut pe Eminescu și asupra
prieteniei lor, Slavici afirmă următoarele: „Oricât de
multe și de mari ar fi fost deosebirile dintre noi, erau
câteva lucruri care ne legau pentru toată viața [...]
din această convingere despre superioritatea
poporului român purcedea nestrămutata noastră
credință în viitorul neamului românesc și năzuința de
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a lua parte la lucrarea urmată în vederea lui”17.
Despre Caragiale, Slavici își amintește că „una din
marile lui slăbiciuni era să se uite la cei ce îi trec prin
față ori stau în preajma vederii lui, să scruteze mutre;
să prindă gesturi și atitudini, o slăbiciune pe care o
aveam și eu”18. Amintirile despre Eminescu sunt mai
numeroase și adeseori se repetă în capitolul despre
Caragiale, căci Slavici îi prezintă pe cei doi prin prisma
comparației, exprimându-și regretul: „(Caragiale) a
fost și el, ca Eminescu, unul dintre aceia pe care mulți
îi știu cum în adevăr nu sunt și numai puțini de tot îi
înțeleg cum ei înșiși voiau să fie”19.
Datorită acestei repetiții ilogice, presupunem
că Amintiri este în fapt o culegere de cugetări scrise
la oarecare distanță temporală unele de altele,
autorul, deja în vârstă, uitând faptul că anumite
episoade au fost tratate și în capitolele anterioare.
Despre felul de a scrie al celor doi, Slavici lasă
următoarea mărturie pe care o considerăm
importantă și o reproducem: „Ceea ce i-a apropiat
era, înainte de toate, cultul formei”20. Întrucât ambii
„citiseră tot ce pân-atunci fusese scris în
românește”21, discuțiile asupra limbii erau lungi, fiind
urmate de cele asupra conținutului. În ceea ce
privește conținutul scrierilor literare, Slavici
mărturisește că a aderat la principiul stabilit de
aceștia: „Al doilea principiu stabilit de dânșii era că
nu scriem pentru a ne da pe față cugetările, ci pentru
ca să le reproducem în mintea acelora la care ne
adresăm, adecă să-i facem pe aceștia să gândească
ceea ce voim noi”22. Așadar, puterea literaturii stă în
schimbarea mentalităților, prim pas pe calea
schimbărilor sociale și politice atât de necesare în
epocă. Ideea iluministă a răspândirii culturii în rândul
maselor (existentă din secolele trecute) prinde astfel
contur și se transformă în idee naționalistă cerând
implicare atât culturală, cât și politică. S-a subliniat
deseori importanța intelectualilor în formarea și
promovarea identității naționale, însă prea puțin s-a
insistat asupra dilemelor23 și implicărilor acestora în
lupta politică, asupra dublului rol pe care intelectualii
l-au avut în politică, direct sau indirect.
În ceea ce îl privește pe Slavici, aflăm din
memorialistică faptul că activitatea sa literară a avut
în subsidiar și un filon politic, negat însă de scriitor24
(participarea la organizarea Serbării de la Putna din
1903, scrierea de memorii în care cerea drepturi
egale cu maghiarii pentru românii din Transilvania,
colaborarea cu oameni politici sau scriitori din
România). Probabil am fi tentați să punem implicarea
lui Slavici pe seama „modei” epocii respective. Însă
nu toți scriitori și-au asumat responsabilitatea unor
acțiuni politice, iar îndârjirea și credința în efectul
politic al literaturii sale surprind cu atât mai mult cu
cât în Amintiri luăm cunoștință de următoarea
mărturisire:
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Am trăit în societatea maghiară, în care m-am
simțit totdeauna bine, ba-n cele din urmă mai
bine decât în cea românească, de care mă
înstrăinasem. Nu cunoșteam nici trecutul
poporului român, nici literatura română și
vorbeam româneasca pe care o știam din
copilăria mea25.
Rămâne greu de înțeles curajul lui Slavici de a
tipări pe frontispiciul ziarului Tribuna26, al cărui
redactor a fost: „Soarele pentru toți românii la
București răsare!”27, fapt ce i-a atras numeroși
dușmani printre români și maghiari, sau decizia de a
scrie un articol împotriva autorităților judecătorești
maghiare, în urma căruia a fost întemnițat28. Învățat a
-și împlini doar datoriile care sunt în acord cu
conștiința lui, Slavici s-a dovedit a nu fi o marionetă
când spre sfârșitul vieții a refuzat să pledeze pentru
unirea politică a românilor din Transilvania cu cei din
România, afirmând că „n-au românii de dincolo [de
Carpați] ce să învețe de la frații lor de aici [România] și
să-i și ferească Dumnezeu să n-ajungă în starea în care
se află azi aceștia”29, nemulțumit fiind de corupția și
superficialitatea administrației Regatului.
Este de observat evoluția societății ardelene de
-a lungul secolelor: în secolul al XVIII-lea ideea
națională ia naștere în mijlocul Școlii Ardelene30, fiind
transferată și românilor de dincolo de Carpați. Un
secol mai târziu, idealul de unificare a tuturor
românilor era pe jumătate înfăptuit (Mica Unire).
Marginalizați și nerecunoscându-se, adeseori,
meritele politice, literare, economice de către legitimii
români din Regat, ardelenii își dau seama că în
procesul de punere în aplicare a idealului inițial a
intervenit o eroare, motiv pentru care lupta în
vederea unificării politice este încetinită, chiar
întreruptă. Realitățile Primului Război Mondial vor
hotărî, însă, unirea Transilvaniei și a Bucovinei cu
România, eveniment ce își serbează centenarul în
prezent. Așadar, idealul național a pornit din Ardeal și
s-a încheiat tot în Ardeal, Iuliu Maniu ridicându-l la
rang de cinste afirmând că „aici a fost leagănul
românismului [...] însăși vatra neamului românesc,
leagănul aspirațiilor românești”31. Deși literatura a
avut o influență indirectă asupra acestui eveniment
(dar constantă și cu acțiune de lungă durată asupra a
mai multe generații!), considerăm că lipsit de ajutorul
ei, idealul național nu și-ar fi găsit împlinirea la fel de
curând, sau nu ar fi vizat toate teritoriile locuite de
români. În acest sens, amintim următoarea aserțiune:
„Revoluția și romantismul nu sancționează în nici un
caz transformări peste noapte în sfera socială,
economică, demografică și nici chiar în cea a
structurilor politico-instituționale de profunzime, ci
ele aplică ruptura în planul conștiinței. Ceea ce se
modifică este imaginarul politic și social, și nu
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realitatea, în planul căreia toate marile necazuri și
probleme rămân, evident, neschimbate”32.

Concluzii
În concluzie, cercetarea noastră conchide că au
existat momente în istoria literaturii române când
aceasta și-a depășit condiția de artă a frumosului și a
interferat cu sfera politicului, contribuind direct și
indirect la prefaceri sociale, culturale și politice. În
contextul sărbătoririi Centenarului, a 100 de ani de la
Marea Unire, am dorit să analizăm, prin lucrarea de
față, influența literaturii ardelene în înfăptuirea
acestui deziderat politic. Ne-am oprit cercetările
asupra memorialisticii lui Ioan Slavici, întemeietor al
literaturii ardelene în secolul al XIX-lea, pornind de la
ipoteza că, deși ea apare cititorului în straie de
Cenușăreasă, deține o inedită valoare documentaristorică, estetică și moralizatoare, ce explică în unele
cazuri realitatea contemporană a zilelor noastre, după
cum se afirmă și în următorul citat care face referință
la epoca lui Slavici: „perioada are o valoare matricială,
conține
în
proiect
întreaga
sensibilitate
contemporană, marcând de fapt geneza marilor idei,
mituri și sentimente colective care ne animă și în
prezent”33.
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dramaturg vine să îl lămurească asupra rostului implicării
oamenilor de cultură în viața politică: „Frate Vlahuță, în
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vremea asta așa de tulbure, de acră și lipsită de orice
credință, rostul literaților ar fi, cred eu, s-o limpezească și săi inspire un pic de credință” apud articolul disponibil online
la:
http://www2.nord-literar.ro/index.php?
option=com_content&task=view&id=2086&Itemid=9&fbclid
=IwAR1WkKuaFHA5S75ZKc8j495zP31zoAQZh_Uo_XCcVFtfVl
vzmvDAMk-7UAs.
24
„Eu încă mai înainte de a fi izbucnit războiul de la 1877 mam bucurat de bunăvoința Reginei Elisabeta și pe urmă și de
a Regelui Carol, nu însă ca scriitor, nici ca om politic, ceea ce
niciodată n-am fost, ci ca tânăr cu inima deschisă”, în Ioan
Slavici, Închisorile mele, ed. cit., p. 56.
25
Ioan Slavici, Amintiri, ed. cit., p. 32.
26
„Tribuna apare zilnic începând cu 1884, fiind cel mai
important ziar pe care l-au avut românii din Transilvania și
unul dintre cele mai bine scrise ale tuturor Românilor. [...]
Marele merit politic al Tribunei este de a fi răspândit până în
adâncul maselor românești conștiința unității spirituale a
neamului românesc – temelie pentru unitatea lui politică – a
drepturilor și a demnității lui naționale. [...] Ea ne-a dat
renașterea spirituală, întemeiată pe orientarea spre popor și
spre valorile românești de pretutindeni”, în Ion Breazu, op.
cit., p. 119.
„ceea ce pe maghiari îi scotea din răbdare erau efectele
culturale ale mișcării pornite prin Tribuna, prin Biblioteca
Tribunei și prin Foaia Poporului”, în Închisorile mele, ed. cit.,
p. 41.
27
Ioan Slavici, Închisorile mele, ed. cit., p. 30.
28
Idem, ibidem, p. 42 „Doi făcători de rele, amândoi sași din
Sibiu, au fost judecați și osândiți la moarte într-un proces
pertractat la Sibiu în limba maghiară. Punând președintele
unuia dintre dânșii întrebarea dacă mai are ori nu ceva de
adăugat la cele spuse de apărătorul său, acuzatul a răspuns:
De unde aș putea să știu, dacă am ori nu ceva de adăugat
după ce întreaga pertractare s-a petrecut într-o limbă pe
care n-o înteleg!?”
29
Idem, ibidem, p. 31.
30
„imaginea de sine se configurează la românii din
Transilvania sub presiunea amenințării permanente
resimțite din partea celuilalt”, însă „există și o conștientiare
la fel de clară a unei specificități locale, transilvănene”, în
Sorin Mitu, Sorin Antohi, Geneza identităţii naţionale la
românii ardeleni, Editura Humanitas, 1997, p. 9.
31
„Dar, îndeosebi, noi, românii din Transilvania, Banat și
Ungaria, suntem în drept și avem datoria să pretindem
această unire, pentru că aici a fost leagănul românismului.
Nu se poate ca o crudă barbarie să ne forțeze ca însăși vatra
neamului românesc, leagănul aspirațiilor românești să fie
despărțit de trupul întregii națiuni deja unite!”, apud Nicolae
Felecan, Noi ne încredem în trăinicia noastră, Limba română,
nr. 7-8, anul XXVIII (2018), sursă disponibilă online la: http://
limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3616, accesată
ultima oară la 21.11.2018.
32
Sorin Mitu, Sorin Antohi, op. cit., p. 12.
33
Idem, ibidem.
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INFLUENȚE STRĂINE ÎN POEZIA LUI COȘBUC
ÎNTRE „PLAGIAT” ȘI ANECDOTIC
Raul Săran
În cadrul demersului întreprins în lucrarea de față
ne vom concentra atenția asupra unei alte
perspective de interpretare și clasificare a scrierilor
poetului
român,
și
anume
din
ipostaza
„traducătorului” Coșbuc. Considerat un distins
poliglot al vremurilor, precum și un abil stăpân al
mecanismelor lingvistice de interpretare și rescriere
textuală, traducerile sale au fost și continuă să fie
apreciate în spațiul românesc până în vremurile
noastre, trecând astfel testul timpului și conferind
prestigiu imaginii de ansamblu pe care George Coșbuc
o păstrează în cadrul patrimoniului literaturii române.
Însă acest prestigiu nu a venit, așa cum era de
așteptat, fără o serie de reacții mai puțin pozitive.
Acestea au încercat, pe căi mai mult sau mai puțin
onorabile, să pună la îndoială originalitatea creațiilor
lui Coșbuc, acesta fiind (nu de puține ori) acuzat că
accesul pe care l-a avut la numeroase texte din
literatura universală i-a redus semnificativ aportul
propriu în procesul creativ a numeroase opere lirice.
Adeseori, poetul a fost acuzat că raportul dintre
inspirația din alte surse și contribuția personală înclină
balanța spre o ipoteză pe cât de improbabilă, pe atât
de posibilă – aceea conform căreia Coșbuc ar fi produs
ceea ce noi numim astăzi, sub o formă sau alta, un
plagiat.
Pentru a putea cerceta chestiunea în cauză și
pentru a oferi un punct de vedere valid și obiectiv
asupra influențelor „externe” în opera lui Coșbuc vom
utiliza drept punct de plecare și „coloană vertebrală”
a lucrării studiul lui Gavril Scridon, intitulat Ecouri
literare universale în poezia lui George Coșbuc, studiu
care, printre altele, ilustrează, cu exemple concrete,
asemănările dintre numeroase texte ale lui Coșbuc,
precum și posibilele metode prin care Coșbuc a avut
acces la respectivele surse de inspirație din literatura
universală. Chiar și Scridon semnalează o dimensiune
polemică a receptării critice a lui Coșbuc de către
câțiva din contemporanii săi, fără să insiste însă pe
acest aspect. Criticul român vorbește despre
„pasionantele polemice în jurul originalității lui
Coșbuc. Poetul a fost făcut, pur și simplu, hoț și atacat
cu foarte multă patimă, cu totul neacademică. I s-a
pus sub semn de întrebare cinstea, talentul,
originalitatea; s-a aruncat în el cu tot noroiul
gazetăresc”1. Cu toate acestea însă, lucrarea de față
nu își propune să urmeze un demers de
cercetare în publicistica vremii pentru a
scoate la iveală conflictele și de a comenta
asupra acestor polemici gazetărești.
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Demersul pe care studiul de față și-l propune
reprezintă, în egală măsură, o îmbinare între o analiză
specifică literaturii comparate, pe de o parte și de
critică a criticii, de cealaltă. Altfel spus, ideea de la
care pleacă această lucrare este aceea de a verifica,
pornind de la studiul lui Scridon, dacă putem vorbi
despre o dimensiune a „plagiatului” în opera lui
George Coșbuc și, mai mult decât atât, în ce măsură
putem vorbi despre preluarea ad litteram a unor idei,
forme și concepte din literatura universală a vremii –
și transpunerea acestora în literatura română, cu sau
fără adaptările autohtone – în termeni precum
„inspirație” sau „licență poetică”. Nu în ultimul rând,
vom încerca să determinăm în ce măsură – dacă
rezultatul final o permite – putem să discutăm despre
Coșbuc drept un poet de talie europeană, date fiind
suspiciunile de plagiat care au fost lansate asupra unei
părți a operei sale, sau dacă acest impediment poate
fi decisiv în această chestiune. În ambele cazuri, vom
urmări atât descoperirile pe care Scridon le-a efectuat
în studiul său, comparațiile între Coșbuc și diverși
poeți pe care acesta le-a efectuat pentru a evidenția
asemănările dintre opera poetului român și a celor din
spațiul extern, precum și viziunea sa asupra
chestiunilor în cauză, acesta fiind principalul motiv
pentru care am situat acest studiu atât sub spectrul
unui demers de literatură comparată, cât și al unuia
de critică a criticii. Acestea fiind spuse, vom trece la
primul dintre cele câteva cazuri propuse spre analiză.

Cazul Longfellow – De la Cupa regelui Witlaf la
Toţi sfinţii

Primul caz pe care îl vom avea în vedere în cadrul
acestei analize este unul care, la o primă vedere, pare
greu de crezut, însă care prinde contur odată ce
urmărim modul în care acesta se configurează,
precum și sursele de inspirație ale lui Coșbuc. În
această primă parte a lucrării ne vom concentra
atenția asupra unui posibil caz de plagiat în care
poetul român a preluat elemente masive din opera
unui poet american, și anume Henry Wadsworth
Longfellow. Inițial descoperită de către Grigori N.
Lazu, recunoscut pentru frecventele atacuri lansate în
publicistica vremii împotriva lui Coșbuc, această
variantă pare greu de crezut, întrucât,
după cum afirmă Scridon, „Coșbuc
englezește nu știa, așa că nu putea să
citească în original opera acestui mare
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poet american”2. Chiar dacă nu l-a citit în original,
Coșbuc cunoștea opera lui Longfellow prin
intermediul traducerilor în limbile germană și
maghiară, limbi pe care le stăpânea foarte bine. În
traducerile respective se regăsește și poemul Cupa
regelui Witlaf, poem asupra căruia ne vom îndrepta
atenția în cadrul acestei investigații. Despre sursele
din care Coșbuc a aflat de acest poem știm
următoarele: „colecția Reclam din Leipzig tipărește
Sämmtliche poetische Werke in Zwei Bänden von
Henry Wadsworth Longfellow; în primul volum al
acestei ediții se găsește și poezia Witlaf’s Trinkhorn, o
traducere fidelă a originalului englez. Coșbuc
cunoștea colecția Reclam. Dar, o bună traducere a
poeziei Cupa regelui Witlaf a putut citi Coșbuc în
ungurește, în versiunea unui poet pe care-l citise și și-l
amintește [...] Endrődi Sándor. În ediția Endrődi
Sándor [...], volumul IV [...] găsim poezia Witlaff király
serlege, cu indicația, sub titlu, Longfellow”3.
Asemănările, însă, încep să apară atunci când
privim cu atenție cele două texte. Poemul lui
Longfellow surprinde o imagine tragicomică survenită
la curtea unui rege aflat pe moarte, care îi cinstește
pe călugări cu vin roșu pentru iertarea păcatelor.
Scena capătă însă accente comice în momentul în
care călugării pierd măsura alcoolului consumat și
încep să inventeze tot felul de sfinți pentru a avea un
motiv să îi „cinstească” așa cum se cuvine: „Astfel
stăteau odată la Crăciun/ Și solicitau cupa de băut la
întrebuințare/ În gâtlejurile lor vinul roșu aluneca/ Ca
roua pe iarbă./ Ei au băut în sănătatea lui Witlaf,/ Au
băut pentru Christos sfântul/ Și pentru fiecare din cei
doisprezece apostoli/ Care au binecuvântat cuvântul
sfânt./ Ei au băut pentru sfinții și martirii/ Zilelor
întunecoase din trecutul îndepărtat/ Și de îndată ce
era cornul gol/ Își aminteau de încă un sfânt”4. La
Coșbuc observăm aceeași tematică, același cadru (cu
diferența că lipsește regele, Coșbuc optând pentru
varianta starețului Paisie ca substitut al acestuia),
același fir al întâmplărilor și aceeași premisă de la care
pornește tragicomicul situației. Diferența este dată de
„românizarea” contextului – călugării sunt la
mănăstirea Neamț, iar moartea regelui e înlocuită de
o „sărbătoare”. În rest, coordonatele pe care se
desfășoară poemul sunt absolut identice cu ideea pe
care Longfellow o propune în poemul său: „E praznic
astăzi, sunt «Toți sfinții»,/ Și din bătrâni e obicei/ În
cinstea sfinților să bei —/ Iar legea n-o știrbesc
părinții.// [...]/ Și iarași gâl! Și sfinți de hram/ Și
mucenici și câți urmează!/ Și pentru cel născut în
staul,/ Pentru Christos închină ei,/ Și pentru fiul
Timotei,/ Și pentru Luca, Petru, Paul.// [...]/ Sfârșind
toți sfinții de pe lume,/ Aduc pomelnicul grecesc;/
Vrun nume sfânt de-aici citesc/ Și beau și mai citesc
un nume./ Scad sfinții-ncet, și vinul scade!/ Dar vin
mai e, sfinții nu mai sânt!”5.
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Dacă asemănările sunt cât se poate de evidente
până aici, finalul nu este nici el diferit, urmând aceleași
coordonate în poezia lui Coșbuc. Suspiciunile cresc
atunci când vedem și ultima parte a celor două
poeme, care se încheie absolut identic, într-o notă
vizibilă de umor negru și comedie macabră.
Longfellow își încheie poemul prin parodierea
călugărilor, care găsesc în moartea regelui doar un alt
pretext pentru a continua să bea la nesfârșit, fără să le
pese cu adevărat de suferința acestuia: „Dar abatele
era înțepenit și mort./ Totuși în palidele lui degete/
Strângea cupa de aur/ În care ca o poleire/ Căzu și se
dizolvă sufletul lui./ Dar pentru aceasta, la petrecere/
Jovialii călugări nu renunță,/ Pentru că ei strigă «Până
la fund cupa!/ Noi trebuie să bem pentru încă un
sfânt»”6. Coșbuc preia această imagine și o redă
întocmai, fără a face modificări majore, păstrând
ritmul și structura pe care a urmat-o poemul până aici.
După cum se poate observa în următorul exemplu,
influența lui Longfellow e una care depășește limitele
unui simplu „împrumut de idei”. Coșbuc preia
întocmai acest fragment din opera poetului american
și îl însușește până la capăt: „În timp ce capul și-l
frământă,/ Paisie geme scurt și-apoi/ El cade mort
lângă butoi —/ Toți frații sar și se-nspăimântă./ —
„Stați, fraților ! ia Chir cuvântul,/ Cătăm un sfânt și
sfântu-i el!/ Bem cel din urmă păhărel/ În cinstea lui
Paisie sfântul!”7.
În critică însă, părerile sunt împărțite. Dumitru
Evolceanu, de pildă, susține că nu-l putem acuza pe
Coșbuc de plagiat, întrucât vorbim aici despre un
registru anecdotic, accentul mutându-se dinspre
influențele străine spre această zonă a anecdoticului,
una care ocupă un rol important în poezia lui Coșbuc.
Evolceanu enunță însă, într-unul din articolele sale, o
afirmație care produce un mare semn de întrebare
atât asupra activității sale de cercetător, cât și asupra
operei lui Coșbuc. Acesta identifică și recunoaște, întro oarecare măsură, inspirația exagerată a lui Coșbuc.
Ulterior, schimbând radical poziția, tratează acest
demers ca pe un lucru firesc, ba chiar sare în apărarea
poetului și neagă, contrar dovezilor, orice acuzație de
acest tip:
[C]u greu s-ar putea nega că avem identic același lucru
în două limbi deosebite; și nu mai vorbim de mersul
aproape identic din ambele poezii, cu deosebire că e
mai bine la dl. Coșbuc. Ce urmează de aici? Că poetul e
plagiator? Nicidecum, doar că a versificat foarte bine o
anecdotă de domeniu comun. Că e original? Tot așa de
puțin, care versificator de anecdote are asemenea
pretenții? Se înțelege că de aici nu urmează că avem
dreptul să punem pe aceeași treaptă pe d. Coșbuc și pe
d. Speranță, anecdota însă, rămâne anecdotă, și nu prin
anecdote trece la nemurire numele unui scriitor8.
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Trecând cu vederea traducerea de domeniul
ridicolului a numelui poetului american și
subiectivismul domnului Evolceanu, care îi dă câștig
de cauză lui Coșbuc, afirmația conform căreia o
anecdotă nu e la fel de importantă în opera unui
scriitor și nu prin aceasta se construiește un renume
în istoria literaturii poate fi susținută până în punctul
în care vorbim despre un plagiat, întrucât, pe baza
unor principii academice solide, un astfel de „model
de inspirație” nu poate fi trecut cu vederea doar
pentru că nu este „suficient de important”. Scridon e
de altă părere:
Cheful călugăresc pe tema tuturor sfinților în
memoria cărora trebuie să închine câte un pahar și
moartea unuia dintre cheflii, declarat imediat sfânt
pentru a justifica un pahar în plus peste lista
existentă, acestea sunt elementele comune la cei doi
poeți; adică o mică acțiune comico-tragică [...].
Ceremonialul bahic este însă la fel; apropierile sunt
evidente, uneori până la suprapunere sintactică
(ceea ce susține afirmația că poetul român a
cunoscut poezia lui Longfellow din lectură, nu dintr-o
anecdotă povestită)9.

La fel, criticul român recunoaște asemănările
evidente, însă încearcă, de asemenea, să fie rezervat
în privința unui verdict concret. Acesta mai
menționează și cazul poemului Lordul John, poem
asupra căruia ne vom opri, poate, cu un alt prilej.
Până atunci, însă, pentru a putea să ne apropiem de o
concluzie, vom cerceta un caz asemănător, însă dintro altă sursă. Mai exact, vom reda aici modul în care
Coșbuc a preluat elemente din opera unui poet de
origine germană și le-a adaptat în opera sa.

Cazul Karl Stieler – Poemele celor trei
Cel de-al doilea caz de posibil plagiat pe care îl
vom discuta în lucrarea de față are în vedere o nouă
încercare a lui Coșbuc de a „prelua” texte din
literatura europeană și de a le reconfigura sub o
formă autohtonă. De această dată însă, vorbim despre
un poet din spațiul german, însă, spre deosebire de
primul caz, aici nu mai avem de-a face cu o anecdotă
preluată din diverse surse, ci cu o tematică situată la
polul opus. Poemele asupra cărora ne vom concentra
atenția sunt An Anfrag (tradusă prin sintagma La
întrebări10) și poemul Trei, Doamne, și toți trei!,
aparținând lui Coșbuc.
Poemul lui Stieler aduce în prim-plan una dintre
marile traume ale războiului, și anume pierderea
copiilor în luptă de către părinți. La întrebări se axează
pe impactul pe care războiul îl are asupra celor din
urmă și redă povestea unui țăran, tatăl a trei copii,
care merge în München pentru a încerca să afle
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informații despre soarta celor trei băieți ai săi, plecați
pe front. „Un țăran are trei băieți în câmpul de luptă,/
De la care nu are nicio veste./ Acum el s-a dus la
Munchen/ Ca să întrebe la cazarmă”11. În poemul lui
Coșbuc întâlnim aceeași temă, cu precizarea că acesta
schimbă contextul, situând poezia în timpul
războaielor dintre români și otomani. Ideea de bază,
însă, rămâne aceeași: „Avea și dânsul trei feciori,/ Și iau plecat toți trei deodată/ La tabără, sărmanul tată!/
Ce griji pe dânsul, ce fiori,/ Când se gândea că-i greu
războiul,/ N-ai timp să simți că mori./ Și luni trecut-au
după luni/ Și-a fost de veste lumea plină,/ Că steagul
turcului se-nchină;/ Și mândrii codrului păuni,/
Românii-au isprăvit războiul,/ Că s-au bătut nebuni”12.
Interesant este aici faptul că poetul român nu
mai consideră necesar să precizeze faptul că ar fi
vorba de vreo traducere sau de inspirație dintr-un
izvor străin, așa cum a făcut, într-o oarecare măsură,
în cazul lui Longfellow. Ceea ce ar putea fi interpretată
ca o adaptare, din moment ce George Coșbuc nu
copiază întru totul structura poeziei lui Stieler, ridică
niște semne de întrebare atunci când privim în oglindă
ambele texte. Nemaifiind aici cazul de o anecdotă
care să circule pretutindeni în spațiul literar european
– în contextul în care am putea încerca să îi găsim aici
circumstanțe atenuante lui Coșbuc – ne regăsim în
postura de a rămâne sceptici asupra originalității
acestuia încă o dată. Finalul poemului românesc este
și acesta o preluare exactă a finalului pe care Stieler îl
oferă operei sale, cu tatăl nevoit să accepte faptul că
războiul nu îi va mai aduce niciodată pe cei trei fii ai
săi, pieriți pe front, înapoi acasă. La Stieler avem
următoarele versuri: „Jos pe prag în fața casei/ Aici el
s-a prăbușit/ El își ține în mână pălăria,/ El a uitat de
toate./ Trec mii de oameni/ Multe sute de căruțe prin
fața lui./ Tatăl șade încă tot acolo.../ Trei băieți și toți
trei!”13. De cealaltă parte, versurile lui Coșbuc, deși
prezintă o muzicalitate diferită și un ritm aparte,
păstrează în sine aceeași idee. Inclusiv ultimul vers, în
care tensiunea atinge paroxismul, este redat de către
poetul român în exact aceeași manieră, iar „inspirația”
e mai mult decât evidentă aici: „Și-a stat așa, pierdut
și dus./ Era-n amiazi și-n miez de vară/ Și soarele-a
scăzut spre seară,/ Și-n urmă soarele-a apus,/ Iar
bietul om sta tot acolo/ Ca mort, precum s-a pus./
Treceau bărbați, treceau femei,/ Și uruiau trăsuri pe
stradă,/ Soldați treceau făcând paradă,/ Și-atunci,
deștept, privi la ei/ Și-și duse pumnii strâns pe
tâmple:/ Trei, Doamne, și toți trei!”14.
După cum se poate observa, cele două poeme
aproape coincid, pornind de la structură, de la modul
în care se gradează tensiunea operei, până la
simbolistică – redată prin motivul războiului și cel al
celor trei fii – și, nu în ultimul rând, la formula care
încheie ambele poezii. Aceste asemănări au fost
semnalate și de către Eugen Lovinescu, care a fost
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atacat pentru aceste observații de către un autor
anonim într-un articol din revista Luceafărul15.
Scridon, însă, e de părere că soluționarea
problemei în cauză, fie ea traducere sau ceva mai
mult decât atât, se face printr-o atentă observare
a textelor, precum și a raportului dintre
materialul-sursă și contribuția personală a
poetului:
[O]are cum se poate stabili dacă e vorba despre o
simplă traducere sau o localizare a unui izvor străin,
dacă nu se privesc critic textele, dacă nu se
cântărește la modul critic fiecare versiune, pentru a
putea sublinia partea de contribuție personală a
celui care recepționează influența respectivă. Numai
atitudinea critică poate delimita valorile și reține în
lentilele ei tocmai elementul care justifică noul,
adaosul propriu față de un model mai vechi. O critică
riguroasă a textelor este nu numai admisă, ci chiar și
foarte necesară, am spune: obligatorie pentru
istoricul literar, cu deosebire atunci când pătrunde în
domeniul pretențios al literaturii comparate16.

În ceea ce îl privește pe Coșbuc, suntem
datori să admitem faptul că acesta oferă o
contribuție personală poemelor sale, îndeosebi
prin plasarea acestora în spațiul românesc, însă,
anecdotic sau nu, demersul său este în
continuare unul pe care se cuvine să îl plasăm sub
semnul scepticismului. Se cuvine să menționăm
faptul că acest lucru nu este provocat de vreo
urmă de suspiciune asupra talentului acestuia, ci
de modul în care acesta prelucrează sursele de
inspirație și le însușește ca fiind opere originale,
contribuind astfel la patrimoniul personal, pe de
o parte și la cel al literaturii române, întrucât
vorbim aici despre unul dintre cei mai importanți
poeți ai secolului al XIX-lea în spațiul românesc.
Acestea fiind spuse, în urma demersului efectuat
până acum, se cuvine să trecem la concluziile
studiului întreprins în lucrarea de față.

Concluzii

spre folosul propriu, gestul lui Coșbuc rămâne,
totuși, unul care ridică niște semne de întrebare.
Potrivit lui Petru Poantă, poetul român a fost
„aproape insensibil la scandalurile de presă în
care a fost implicat, pentru acuzația de plagiat
îndeosebi”17. Conform mărturiei lui Coșbuc, pe
care Andrei Bodiu o cuprinde în studiul său,
George Coșbuc: monografie, antologie, receptare
critică, poetul admite o singură formă de plagiat,
aceea asupra unei poezii a lui Lermontov, pe care
nu am inclus-o aici deoarece am considerat că
aceste două exemple sunt mult mai concludente
pentru demonstrarea ideii pe care studiul și-o
propune. În rest, acesta fie se declară nevinovat,
fie spune că e vorba despre niște traduceri care
vor dispărea. Acestea nu au dispărut:
În Balade și idile s-a găsit însă și altfel de fond străin,
subiecte plagiate. Întrucât Toți sfinții e copiată după
Cupa nu știu cărui rege, eu nu știu, căci până astăzi
nu cunosc poezia, cea crezută originală: eu am auzit
subiectul acestei poezii ca anecdotă și l-am versificat
[...] fără să visez măcar, l-am plagiat pe Lermontov,
pe cale indirectă [...]. Pentru celelalte, cari s-au găsit
traduse, «copiate», n-am niciun cuvânt de apărare.
Sunt traduceri; la o viitoare ediție au să dispară18.

Discuția despre plagiat, însă, nu se oprește
aici, atât în cazul lui Coșbuc, cât și în ceea ce
privește literatura universală, indiferent că
vorbim despre o așa-zisă prelucrare a unor
anecdote sau preluarea unor elemente de
structură, formă, stil sau tematică. Întrucât
vorbim astăzi despre plagiat în alți termeni față
de acum două secole, nu putem afirma cu
certitudine că întreaga operă a poetului român
trebuie pusă la zid, ci dimpotrivă. Sugerăm,
totuși, ca atunci când se mai aduce în discuție
originalitatea poeziei lui Coșbuc, dincolo de
exemplele care pot edifica acest fundament
ipotetic, să păstrăm, totuși, un oarecare
scepticism și să privim și „celelalte” exemple,
întrucât și acestea pot fi grăitoare în aceeași
măsură.

În final, se cuvine să facem câteva precizări
asupra cercetării întreprinse în lucrarea de față.
Intenția era aceea de a ilustra câteva exemple
prin care Coșbuc folosește influențe din literatura
universală și le aplică asupra propriilor sale
poeme. Cu toate că noțiunea de plagiat este una
ce nu se aplică atunci când vorbim despre
adaptarea în literatură, întrucât influențele nu
constituie un caz de preluare ilegitimă a unor idei
literacum
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