Costinela ROLEA

FANTASMATICUL SAU DIMENSIUNEA
ONIRICÃ A REALITÃÞII
„A fost odatã ca niciodatã...” e clasica formulã de început a poveºtilor care neau legãnat copilãria, a acelor naraþiuni fantastice în care prinþesele erau rãpite de
zmei ºi de animale monstruoase, în care Fãt-Frumos luptã haiduceºte pentru
eliberarea frumoasei ºi pentru salvarea regatului de forþe malefice, în care pitici ºi
spiriduºi se pun cu dezinvolturã în slujba alteþelor regale care îi guverneazã.
Lucian Vasile Bâgiu nu începe Sânziana în Lumea Poveºtilor cu aceastã formulã
introductivã însã naraþiunea sa împrumutã foarte multe caracteristici ale basmului
popular.
Avem ºi aici de-a face cu personaje pozitive ºi negative care îºi disputã
supremaþia. Unele dintre ele þin de sfera umanului – Sânziana ºi Mugurel –, de
cea a faunei însufleþitã de trãsãturi umane, cum ar fi vorbirea ºi capacitatea de
discernãmânt – Moº Martin, Contele Urechilã, Ducele Cãluþ, Vulturul Pleºuv,
Licurici –, ori de cea a supranaturalului – piticii ºi cãpetenia lor, Gnom, Spiriduºul
ºi, nu în ultimul rând, personajele absente ale Vrãjitorului Alb ºi al Vrãjitorului
Întunecat. Totul se înfãþiºeazã, în aparenþã, ca un veritabil basm: conflictul dintre
Bine ºi Rãu, blestemul aruncat asupra Þinutului Muntos, cãlãtoria iniþiaticã a
micilor oameni care par hãrãziþi sã fie singurii capabili sã rupã vraja nefastã ºi sã
redea animalelor glorioasa libertate de a se întoarce în habitatul lor: „Prinþesã
Sânziana, suntem amândoi parte din Marea Poveste.”[1]
Aceastã pereche de copii pare o reprezentare în miniaturã a cuplurilor de eroi
ce se zbat pentru reinstaurarea stãrii de ordine într-o lume care a pierdut condiþia
ei normalã, o refacere a cuplului Ileana Cosânzeana – Fãt-Frumos, a perechii de
pretutindeni, un exponent al însoþirii dintre oameni: „Povestea noastrã nu va
înceta niciodatã, prinþesã Sânziana. Este o poveste fãrã de sfârºit.” [2]
Mugurel apare ca întruchipare a iniþiatului ce a reuºit trecerea sigurã prin
Þinutul Muntos fãrã a fi descoperit ºi capturat de Vrãjitorul Întunecat. El e un erou
legendar, un cavaler cu aer de salvator în care toate vietãþile din þinut au o
încredere oarbã. Sã ne amintim cã la îndemnul lui întreaga armatã de apãrãtori ai
prinþesei se nãpusteºte în ceaþa de pe Râul fãrã Nume, cu toþii fiind încredinþaþi de
faptul cã aceasta ar putea fi salvarea lor când, de fapt, ea este doar o cursã întinsã
de inamic. Regretul ºi sentimentul de vinovãþie este acut, bãiatul se întristeazã ºi
se simte rãspunzãtor de rãpirea fetei, la fel ca ºi eroii obiºnuiþi cu biruinþele.
Sugestiile bãiatului sunt percepute drept ordine ºi porunci de cãtre ceilalþi, aura
care îl înconjoarã fãcând din el un substitut, de proporþii reduse, al titanilor. Pânã
ºi calul care îl însoþeºte are aceeaºi notã de predestinare: negru ºi cu o stea albã în
frunte el reprezintã unicitatea, la fel cu stãpânul pe care îl poartã, caracterul lui e
acela de Ales, de fiinþã deosebitã hãrãzitã de univers faptelor eroice.
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Pe de altã parte Sânziana e reprezentantã a idealului care îl conduce pe om la
izbândã, la abolirea ºi pedepsirea Rãului. Puritatea ºi naivitatea ei sunt semne ale
faptului cã inocenþa e singurul panaceu care poate vindeca o lume bolnavã, atinsã
de anormal ºi ameninþatã de forþe malefice. Frumuseþea fãpturii ei e oglindire a
unui suflet la fel de pur ºi de luminos. În ochii supuºilor ea e un fel de Mesia al
Lumii Poveºtilor care trebuie sã îºi împlineascã destinul de eliberare a poporului
prin evitarea, însã, a sacrificiului. La fel ca toate prinþesele de poveste ºi Sânziana
are partea ei de glorie ºi de rãsfãþ: participã la Balul de Primãvarã al contelui
Urechilã în calitate de oaspete de onoare purtând o minunatã rochiþã albã iar în
cosiþele ei blonde ºi cârlionþate se refugiazã Licurici. Spaimele ei sunt deopotrivã
cu ale celor care o servesc: întunericul, singurãtatea, forþele malefice personificate
de lilieci.
ªi cãlãtoria ei este una iniþiaticã, încurcatã de rãscruci ºi indicatoare care nu
reprezintã atât indicii cât mai degrabã încercãri la care viaþa o supune pe mica
prinþesã, simboluri ale deciziilor pe care omul e nevoit sã le ia în viaþã bazânduse de cele mai multe ori pe noroc ori pe instinct:
„Se fãcea cã Sânziana strãbãtuse multe cotituri ale labirintului, urmând, în
noapte, luminiþa jucãuºã din faþa sa. Uneori fetiþa ezita nehotãrâtã la rãscruci,
neºtiind ce drum ar fi mai bine sã apuce. ªi nu o putem acuza pe nedrept. La un
moment dat o rãscruce îi indica generoasã direcþiile de mers: înainte, înainte,
înainte ºi înainte se putea citi pe toate braþele indicatorului, inclusiv pe cel care
arãta drumul de pe care Sânziana tocmai sosise... Cineva îºi bãtea joc de ea. Dar
Licurici nici nu se obosi sã citeascã înºelãtoarele indicaþii, ci o coti, sigur pe el,
cãtre ceea ce luminiþa ºtia cã este adevãratul înainte. Iar Sânziana îºi îndreptã
încrederea cãtre acea pâlpâiere luminoasã din întunericul dimprejur. Bineînþeles,
la urmãtoarea rãscruce cuvintele erau altele: înapoi, înapoi, înapoi ºi, desigur,
înapoi, se gândi fetiþa. Dar nu. Ultima indicaþie spunea altceva: cãtre nicãieri.
Sânziana se supãrã grozav ºi aproape cã o podidirã lacrimile. Licurici poposi pe
obrazul fetiþei, sãrutã boaba sãratã care se prelingea din colþul ochiului, dupã care
se avântã, jucãuº, cãtre nicãieri. Fetiþa zâmbi amar ºi porni la drum.”[3]
Aceastã cãlãtorie are, de fapt, ca scop cunoaºterea poveºtii personale ºi
descoperirea mitului propriu, reprezentare, în definitiv, a Sinelui.
Dacã privim întreaga aventurã a Sânzianei în Lumea Poveºtilor ca pe o
metaforã a vieþii umane, atunci e uºor sã identificãm în Licurici un simbol al
conºtiinþei omeneºti care dicteazã, în situaþii de crizã, ce e mai bine de fãcut, care
e cea mai viabilã ºi scurtã cale spre izbândã ºi mântuire. Rãscrucile din drumul
prinþesei sunt reprezentãri ale tentaþiilor la care îmbie viaþa iar soluþia, în acest caz,
e dualã: fie ne bizuim pe experienþele celorlalþi învãþând din greºelile ºi/sau
sucesele lor – cum este cazul cetei de pitici care se disperseazã în interiorul
peºterii Þinutului Muntos –, fie renunþãm la anumite oportunitãþi ºi ne bizuim
doar pe noroc ºi pe instinctul propriu, cum e cazul Sânzianei.
Pãstrând aceeaºi cheie de interpretare vom regãsi deghizate în corpus-ul
naraþiunii o serie de simboluri arhetipale. Pe de o parte lupta dintre forþele
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Întunericului ºi cele ale Luminii sunt reinterpretãri ale eternei bãtãlii dintre Bine
ºi Rãu, dintre Viaþã ºi Moarte, recompunând ºi evidenþiind natura dualã a
întregului univers, reactualizând crezurile bogomilismului ºi demonstrând, în cele
din urmã, cã existenþa e legãnatã de antiteze, binele nu poate fi perceput decât în
prezenþa rãului sau, dupã cum ni se reveleazã în motto-ul volumului, ca o altfel
de dimensiune a binelui, iar întunericul nu e altceva decât oglindirea oarbã a
luminii. Vrãjitorul Alb e, mai apoi, întrupare cât se poate de evidentã a divinitãþii,
a unui demiurg ce nu se aratã niciodatã, care îºi face simþitã puterea ºi prezenþa
prin acte stranii, de neînþeles, explicabile doar prin prisma apartenenþei la aceastã
instanþã supremã. Ideea de predestinare e redatã cu mare acurateþe de Mugurel
prin discursul lui de o stranie maturitate:
„Prinþesã Sânziana, suntem amândoi parte din Marea Poveste (s.n., C.R.),
aºa spune Vrãjitorul Alb. Prezenþa noastrã aici ºi acum nu este o întâmplare (s.n.,
C.R.), ci aºa trebuia sã se înfãptuiascã, totul e scris în Carte.”[4]
Þinutul Muntos e exponent al Paradisului pierdut iar astfel peregrinãrile
eroilor în strãduinþele lor de salvare a acestuia apar ca o încercare a omului de
redobândire a Edenului. Trecãtoarea care uneºte þinutul de jos cu cel înalt
reprezintã graniþa dintre real ºi fantastic, dintre conºtient ºi oniric, dupã cum vom
vedea ceva mai încolo. Lumina care se iveºte de dincolo de Trecãtoare este ºi ea
simbol al cunoaºterii prin asimilarea ei cu soarele ca astru tutelar al gnozelor.
Dar odatã cu formulãrile ºi reflecþiile fetiþei de tipul: „Oare de unde ºtiu cã
trebuie sã...” se face trecerea la un nivel, mult mai profund, al naraþiunii prin
inserarea acestor frânturi de arhetipuri umane înfãþiºate de teoria inconºtientului
colectiv a lui C.G.Jung. Imaginile ºi gesturile prinþesei nu sunt nimic altceva decât
exersãri ale unor acte comune întregii omeniri, o reiterare a tradiþiilor ºi cutumelor
lumeºti. De altfel cãlãtoria Sânzianei începe de undeva de jos, din reprezentãrile
terestre ºi subpãmântene – Comitatul de Câmpie ºi scorbura spiriduºului –
urmând un drum ascensional – Codrul Fermecat ºi Þinutul Muntos – pe mãsurã
ce dimensiunea oniricã face loc realitãþii prin abandonarea inconºtientului ºi
trecerea în conºtient.
Paginile de final ale naraþiunii dezvãluie o lume cu totul nouã, reflectare a
celei din visul fetiþei – sau poate realitatea e o reflectare a Lumii Poveºtilor? – în
care personajele animaliere atât de îndrãgite de cititor prin trãsãturile lor de fiinþe
simpatice ºi pedante – cum sunt Contele Urechilã, Ducele Cãluþ– sau ursuleþi
adormiþi ºi peltici – Moº Martin – se dovedesc a fi simple jucãrii de pluº, sculpturi
dibace de lemn – Vulturul Pleºuv – sau animãluþe hibernale – Þestoasa de Munte.
Pânã ºi limbajul fetiþei suferã de acelaºi defect pe care îl avea ursuleþul hazliu din
poveste iar lumina de dincolo de Trecãtoare e similarã dimineþii fragede abia ivite
pe geamul cãmãruþei. Mai mult chiar, iarna din tãrâmul fantastic e o reiterare a
anotimpului din prezent, la fel ca ºi mirosul de lãcrãmioare care o însoþea pe
prinþesã în hoinãrelile sale. Asistãm astfel la o imagine în oglindã a Lumii
Poveºtilor, imaginaþia fetiþei însufleþind elemente ale vieþii ei care o încântã ºi care
fac parte din universul ei ludic.
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Visul apare aici ca o continuare a vieþii pe anumite paliere preferenþiale, o
diversificare, adaptare ºi reinterpretare în cheie proprie a realitãþii prin
accentuarea punctelor de interes în încercarea de gãsire a unei comori ascunse:
Sinele, o stare de graþie în care refulãrile, spaimele ºi dorinþele acumulate în
inconºtient au puterea de a se manifesta ºi de a se defula, dupã cum afirma
S.Freud în teoriile sale. Povestea închipuitã de fetiþã e, în fapt, o încercare de
cunoaºtere a propriei fãpturi, o reinterpretare ludicã a dictonului latin Nosce te
ipsum! Spaþiul în care locuieºte Sânziana induce el însuºi o stare de visare ºi
introspecþie: cabana izolatã de lume ºi de civilizaþie, un loc arhetipal ocrotit de
naturã ºi legãnat de povârniºurile din inima munþilor, un spaþiu neatins de forþa
rãului ºi de nefericire ori dezamãgire.
Instanþa naratoare e ºi ea situatã undeva la graniþa dintre vis ºi realitate. Avem
de-a face cu un povestitor ºugubãþ, amuzat aproape de situaþiile fãrã precedent pe
care le urzeºte, fraternizând ºi þesând subtile comploturi alãturi de Sânziana,
singura care îi percepe vag existenþa. Aceastã voce omiscientã e perfect capabilã
sã descurce iþele uneori încurcate ale povestirii, îi þine ocupaþi pe unii actanþi,
trimiþându-i la plimbare pe cãrãrile labirintice ale þinutului – cum e cazul
Sânzianei –, rãtãcindu-i prin pãduri – cum se întâmplã cu Mugurel – ori aprinzând
o fãrâmã de idee în minþile lor înfrigurate – ca ºi Contele Urechilã – tocmai pentru
a-ºi putea concentra toatã atenþia asupra unui singur personaj ori a unei întâmplãri
de o simbolisticã revelatoare pentru el. De îndatã ce universul de poveste se
destramã îl regãsim vag în persoana tatãlui fetiþei, un meºter de cuvinte, un
magician care zãmisleºte lumi noi ºi care dã viaþã unor gânduri nãstruºnice. Acest
pãpuºar e ancorat în douã lumi: pe de o parte în spaþiul bucolic al cabanei,
împresurat de dragostea fiicei ºi a soþiei, iar pe de altã parte în lumea de dincolo
de Trecãtoare în care Cuvântul se instituþionalizeazã ºi îºi pierde capacitatea de
fermecare proprie poveºtilor pentru copii. Se întrezãreºte totuºi o domnie a
Logosului ca întrupare a Vrãjitorului Alb, circar iscusit, care manevreazã
universul ºi dã naºtere unui ºir nesfârºit de lumi de poveste.
Tabloul de familie din final se înfãþiºeazã ca o idilã: o întreagã generaþie de
artiºti reuniþi sub acoperiºul unui colþ de paradis, un trio talentat care se dedicã
artei, sub orice formã ar fi ea, practicând automecenatul ºi creându-ºi propria
Lume a Poveºtilor: „Mami ºi tati zâmbirã cu subînþeles. La câte poveºti
scriseserã ei searã de searã puteau sã publice o carte ºi sã o semneze împreunã:
Sânziana ºi tati... Iar pozele le va picta mami...” [5]
Note:
1 Lucian Vasile Bâgiu, Sânziana în Lumea Poveºtilor, Bacãu. Editura Grigore Moisil,
2005, p. 27.
2 Ibidem, p. 46.
3 Ibidem, pp. 57-58.
4 Ibidem, p. 27.
5 Ibidem, p. 89.
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