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G. CĂLINESCU – UNE AVENTURE LABYRINTHIQUE
RÉSUMÉ: Les récits proposés par G. Calinescu s’avèrent être un véritable 
itinéraire labyrinthique, dont l’homme semble sortir d’une manière 
tout à fait particulière. Au‑delà des obstacles et des difficultés posés par 
l’écrivain réaliste à chaque étape, l’écrit reste un moyen de pénétrer un 
monde répétable. En liberté après être sortie du labyrinthe, l’île acquiert 
un statut particulier, à inilier, car la mort apparente, qu’il a connue en 
partie, l’a métamorphosé physiquement et psychologiquement. Le carac‑
tère initiateur du passage d’un point à l’autre est également transféré à 
la lecture, l’acte par rapport à lui‑même devient un acte par rapport à 
l’autre, par des mots.
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Civilizaţia de criză2 în oglinda vestimentaţiei feminine Otilia şi relaţia 
cu hainele, camera…. din Enigma Otiliei sunt părţi din basmul povestit de 
un orfan, poveşti interesante, dar implauzibile, spuse de obicei ca scuză, 
care presupun:o expunere, relatarea unui fapt, a unui eveniment sau a mai 
multor fapte sau evenimente (precum în Bietul Ioanide; realizată în scris, 
ca parte a unei piese de teatru, Şun, mit mongol sau Calea netulburată sau a 
unui film, sau ca program de radio sau de televiziune), basmul e sinonim cu 
istorie, istorisire, naraţiune, născocire, poveste, poveste de adormit copiii, 
povestire, scornitură. 

Despre originea basmelor mai importante fiind: teoria mitologică, 
teoria antropologică, teoria ritualistă şi teoria indianistă, a comentat şi G. 
Călinescu. Mitul, istoria sacră, înscrisă în timpul „circular, reversibil şi 
recuperabil”3, vorbeşte despre zei, despre fiinţe fantastice cu abilităţi pen‑
tru călătorii cosmice şi terestre şi se realizează prin basm şi în romane, cu 
naraţiuni fantastice despre un personaj imperturbabil. Basmul induce şi 

1 Profesor la Colegiul Naţional „Gr. Moisil” Onești.
2 G. Călinescu, Estetica basmului, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965, p. 67.
3 Ibidem, p. 79.
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ideea de lume repetabilă, existentă în tipare arhaice, atemporale, încă de 
la începutul începuturilor cu obiecte magice, Scrinul negru. 

Unele gesturi sunt magice, cum ar fi scuipatul de trei ori în urmă; la 
fel, petele de sânge de pe batistă pot arăta că fratele de cruce este mort, 
în Cartea nunţii se narează basmul lui Jim şi al mamelor sale multiple. 
Plantele pot adăposti copii: un dafin are în el o fată care iese doar noaptea 
pentru a culege flori, un tren îl aduce pe Jim. Balaurii şi zmeii aleargă după 
carne de om sau o miros de departe când se întorc acasă şi aruncă buzdu‑
ganul de la distanţă, duşmanii sunt zmeii care ăl caută pe Jim. Majoritatea 
basmelor cer un traseu de peripeţii, precum în Şun, mit mongol sau Calea 
netulburată.

Unele pedepse, cum ar fi aceea a decapita persoana şi a o arde, aruncând 
cenuşa în patru direcţii, sunt de certă inspiraţie arhaică, din comunităţile 
primitive, cu episoade de paradă şi de moarte, ca în Bietul Ioanide. În basm 
şi în literatură, traseul eroului este reprezentat de un labirint, presărat de 
probe şi obstacole, Cartea nunţii.

Motive ideale dintr‑un basm precum Scufiţa Roşie: cromatica, numărul, 
darul şi vanitatea, repetabilitatea probelor, încăpăţânarea adolescentină, 
boala, iubirea, coşul cu merinde, întârziere, joc, uitare, adresare directă / 
provocare, dezvăluire, lac, flori, dialog, uşă, travesti, ochi, gură, înghiţire, 
sforăit, despicare, blană, jurământ, manipularea mentală, hipnoză, erotic, 
basm, control, restricţii, accept, travesti: stimul, durere, drog, hipnoză, 
ego, bani, ideologie, compromis, mesaj subliminal, teamă, violenţă, false 
amintiri, vinovat fals, adevăr, fericire, precum în Enigma Otiliei.

Basmul şi povestirea labirintică sunt pentru G. Călinescu un substitut 
al morţii. Enigma este frica de moarte a tuturor personajelor, evitată prin 
avere. Drumul prin structura narativă a creaţiei lui G. Călinescu este un 
traseu labirintic. 

Alături de călătoria lui G. Călinescu pe diferitele cărări existenţiale 
se află şi trasee, străbătute printre anumite spaţii închise, construite de 
oameni sau imitând clădiri. Aceste locuri pot fi depăşite doar cu traversa‑
rea unor probe: fizice, sufleteşti. Majoritatea probelor cer depăşirea casei, 
a cavoului, a Catedralei sau a pieţei puse sub semnul labirintic în Bietul 
Ioanide.

Periplul apropie două elemente aparent distanţate: haosul şi ordinea; 
retroversia informului în ordine se petrece în labirint, odată cu trecerea 
pragului, parcurgerea drumului presupune traversarea unui şir de încăperi, 
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închise sau deschise, unele dintre camere fiind capcane, căci nu duc nică‑
ieri, precum în Bietul Ioanide. 

Itinerariul posedă uneori unul sau mai multe centre, care sunt locuri 
secrete (casa Saferian, casa Ioanide, cavoul), aceste puncte ascunzând ade‑
sea o fiinţă deosebită, de obicei născătoare de uimire şi de frică. 

Traversarea succesivă sau întâmplătoare a căii obstaculate poate fi reu‑
şită sau ratată, dar seamănă cu un text literar pentru că are un început şi un 
sfârşit. Dacă omul poate să depăşească greutăţile, se întâmplă să acceadă 
din nou în lumea obişnuită, dar ieşirea poate fi şi ea falsă, Scrinul negru. 

Aflat liber după ce a ieşit din labirint, insul dobândeşte un statut deo‑
sebit, de iniţiat, căci moartea aparentă, pe care a cunoscut‑o parţial, l‑a 
metamorfozat fizic şi psihic. Circuitul traversat se asimilează unui spaţiu 
sacru, drept dovadă fiind asemănarea realizată între trecerea prin instituţii 
profane (şcoală, armată, tribunal, loc de serviciu etc. cu ajutorul admite‑
rii, al jurămintelor, al dovezilor de obedienţă etc.) şi situl consacrat sacral 
(biserica)ca în Bietul Ioanide.

Iniţierea din planul real a lui a devenit un model pentru drumul ima‑
ginar din naraţiune. O biografie, povestire referenţială despre viaţa unui 
scriitor, demonstrează că realităţile, exterioare textului, se supun unor 
probe de verificare, dimensiunea simbolică apropiind viaţa de o călătorie 
a trupului şi a sufletului, cu motivaţii conştiente şi inconştiente.

În naraţiunile autobiografice Cartea nunţii, (acestea presupun o identi‑
tate între eul naratorului şi al autorului înscris pe prima pagină), focalizarea 
pe persoana I, are alături de mărcile veracităţii şi ideea construirii persona‑
lităţii proprii, graţie unei tentative de ordin mitologic (căsătoria). Menirea 
de a transmite imaginea unui subiect, ce se vede simultan drept obiect, 
se realizează prin felul, în care se imită realitatea după o schemă tempo‑
rală şi una spaţială. Misterul unei opere artistice se ascunde în capacitatea 
receptorului de a se supune dezordinii aparente, descoperind la capătul 
orbecăielii, trepte organizate, în lumea semnelor.

Caracterul iniţiatic al trecerii de la un punct spre altul se transferă 
şi asupra lecturii, actul în raport cu sine devine un act în raport cu celă‑
lalt, prin intermediul cuvintelor. În trecerea de la experienţa imediată la 
decupajul ei în amintire, apar înlănţuiri tematice, decupaje de episoade şi 
orchestrarea diferită a motivelor. Schema narativă de hazard, de miracol, 
de aventură, de pericol se desfăşoară în timp, în spaţiu şi în conştiinţă.

Plăcerea de a participa la aventurile traversate de un personaj literar 
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oferă schema organizatorică din majoritatea poveştilor, ce se pot concentra 
în jurul unei călătorii. Drumeţia presupune o transformare a personajelor, 
a cititorilor virtuali şi a autorilor operelor, schema traseului iniţiatic nara‑
tiv la meandric se defineşte prin raportări intertextuale la G. Călinescu, 
universale, externe şi interne, puternic vizibile astăzi. Termenul labirint 
semnifica „o clădire cu un număr mare de camere şi galerii din care se ieşea 
cu greu.” Au existat labirinturi în Egipt, în Creta şi în Irlanda. Termenul 
apare la Plutarh, iar în limba română a intrat, în 1705, prin Istoria ieroglifică, 
de Dimitrie Cantemir. Sensul figurat înseamnă „o cale întortocheată” şi 
apare des utilizat abia din secolul al XIX‑lea (Constantin Negruzzi). Ca ter‑
men special, labirint presupune şi o capcană întocmită din garduri împletite 
şi întortocheate pentru prinsul peştilor (Grigorie Antipa). Aventura la G. 
Călinescu poate fi acceptată sau căutată, rătăcirea, observarea, bătălia, dez-
nodământul fiind episoade parcurse deopotrivă de către autor, personaj şi 
lector.
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