
TRANSILVANIA

Recentul volum al criticului literar V. Fanache,
Chipuri t`cute ale ve[niciei în lirica lui Blaga,
Editura Dacia, 2003, constituie reafirmarea

plenar` [i confirmarea reiterat` a spiritului erudit în
decodificarea mecanismelor subtile care converg înspre
arhitectura rafinat` a unei estetici aparent inefabile. Dac`
studiile anterioare referitoare la opera lui I.L. Caragiale [i
la cea a lui Bacovia s-au permanentizat în repere
bibliografice fundamentale oric`rui literat avizat, ampla [i
profunda cercetare exegetic` în discu]ie întrege[te fericit o
trilogie a marilor valori literare române[ti oferind, poate,
cea mai mare deschidere c`tre universalitate.

Structurat în unsprezece capitole care urm`resc
ipostaze esen]iale [i funciare ale liricii blagiene, volumul
impune prin studiul ini]ial, Avatarurile t`cerii, preocuparea
major` a poetului filosof: modalitatea prin care s-ar putea
realiza obiectul ultim al discursului liric modern,
dezv`luirea esen]ei absolutului, în condi]iile în care se
constat` nevoia de a dep`[i limitele cuvântului, perceput ca
o stare captiv`, o „închisoare sonor`“ inexpugnabil`. Astfel
criticul V. Fanache observ` însu[irea de c`tre Blaga a unei
estetici a t`cerii, cunoa[terea mut` a existen]ei prin
reducerea limbajului la un rol secund, o interiorizare
fecund`, determinat` de con[tiin]a c` absolutul î[i
dezv`luie chipul par]ial, dar nicidecum echivalent în
cuvinte. Atent observator al exegezelor de specialitate, V.
Fanache î[i rela]ioneaz` cercetarea la preocup`rile similare
ale altor erudi]i, Hugo Friedrich prin Structura liricii
moderne (1956) sau George Steiner cu Langage and
Silence (1967), pentru a ajunge la concluzia c`
sensibilitatea poetic` a lui Blaga se reg`sea sincron` cu cea
a altor poe]i, de factur` divers`, Hölderlin, Rimbaud, Rilke,
Mallarme, Garcia Lorca, Jorge Guillen, fiecare dintre
ace[tia oferind câte o solu]ie estetic` dezavu`rii cuvântului
poetic. Atent în a asigura un fundament teoretic solid
demersului propriu, criticul clujean aminte[te opiniile
„favorabile“ t`cerii din antichitatea lui Heraclit pân` în
modernitatea lui Heidegger din Originea operei de art`. De
asemenea „recenzeaz`“ sintetic exegezele autohtone care,
într-un fel sau altul, o anun]` pe cea a domniei sale: Adrian
Marino, Lini[tea cuvântului (1968), Nicolae Balot`,
Expresie [i non expresie (1968), Vera C`lin, Omisiunea
elocvent` (1973), Dana Maria Cip`u, Repere pentru o
poetic` a t`cerii (2002), cea din urm` relevând c` „esen]a
literaturii se confund` cu aspira]ia spre t`cere“, astfel
poetul aflându-se „în situa]ia paradoxal` de a reda t`cerea,
adic` de a o face vizibil`/ sonor` prin cuvinte“.

Pentru o pertinent` încadrare estetic` a liricii blagiene,
autorul relev` aportul teoretic al eseistului [i filosofului la
definirea „noului stil“, expresionismul. Afinit`]ile lirice ale
lui Blaga se îndreptau atunci hot`rât spre Trakl, Werfel,
Daubler [i Rilke, pe principiul respingerii artei mimetice [i
al asimil`rii conceptului de „expresionism t`cut“ al lui
Wilhelm Worringer din Abstrac]ie [i entropatie (1908).
Criticul V. Fanache rezum` principiile fundamentale ale
expresionismului teoretizat [i profesat de Blaga: o necesar`
continuitate între valorile tradi]ionale [i cele moderne,
astfel satul fiind la Blaga o vatr` a lumii, o matc`
ontologic`, o realitate cosmocentric`, [i proclamarea
originalit`]ii actului creator, proiec]ia eului într-o imagine
revelatoare, apropiat` absolutului. Cel de-al doilea
principiu sufer` îns` subtile [i semnificative nuan]e în
estetica blagian`: tr`irea în absolut însemneaz` aderen]a la
o cultur` anonim`, impersonal` [i colectiv`, conform
imperativelor unor categorii stilistice abisale: „Nu stilul e o
crea]ie a omului (individului), ci omul e, oarecum, o crea]ie
a stilului“.

Pentru poetul român modalitatea predilect` de relevare
a absolutului r`mâne t`cerea în]eleas` ca o contempla]ie
deta[at` de contingent: „La început a fost t`cerea“ (Luntrea
lui Caron). Astfel, relev` exegetul, în literatura român`
Blaga asigur` cel dintâi receptarea [i exprimarea poeziei ca
art` a necuvântului, printr-o metod` stilistic` paradoxal`:
declama]ia mut`, folosind sintagma lui Bachelard. Cu atât
mai dificil` ini]iativa poetului cu cât, observ` just autorul,
sistemul de gândire al filosofului este structurat pe o
perspectiv` agnostic`: individul uman nu poate ajunge
niciodat` în posesia adev`rului absolut. Astfel poetul „st`
de vorb` cu t`cerea“ pentru a intra \n contact cu starea
originar` a universului. Dac` metafora concept specific
filozofiei [i esteticii blagiene este misterul, echivalentul
acestuia în poezie este t`cerea. Iar discursul liric este
în]eles ca o form` de manifestare a minus cunoa[terii
luciferice a misterului deschis, o poten]are a neîn]elesului
prin relevarea unor neîn]elesuri [i mai mari. {i, constat`
criticul V. Fanache, Lucian Blaga reconfigureaz`
dimensiunea expresionismului românesc, surmontând
limitativa (în fond) viziune apocaliptic` a lui Bacovia, cea
a „paradisului în destr`mare“, prezent` [i la el, c`tre o
poten]are a acelor aspecte ce apar]in minus cunoa[terii,
inepuizabile, care scap` de insa]iabila trecere, misterele vii,
eterne. Aceste „chipuri t`cute ale ve[niciei“ sunt exprimate
ca imagini-sinteze care dep`[esc cuvântul apropiindu-se de
transcenden]`…
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Mereu atent la muta]iile petrecute în con[tiin]a
omenirii, exegetul clujean ofer` drept posibil` surs` a
neîncrederii în cuvânt acreditarea ideii de „transcenden]`
goal`“, apar]in`toare lui Nietzsche, datorit` c`reia cuvântul
a devenit un insignifiant instrument de comunicare,
exclusiv uman, sursa logosului nemaifiind considerat` de
origine divin`. Solu]ia aflat` de poetul român ar fi aceea c`
imaginea (chipul) spune mai mult decât cuvântul dezavuat,
înf`]i[ându-se ca o t`cut` reprezentare a absolutului
universului. Chipurile universului [i manifest`rile
existen]ei nu sunt condi]ionate de cuvânt, mai mult chiar,
dac` s-ar profesa tentativa de a le disloca din t`cerea ontic`
ar fi supuse degrad`rii, cuvântul fiind resim]it ca o ran`
deformatoare a unei imagini pure coborât` în banalitate [i
derizoriu. Îns`, dup` cum surprinde autorul, în concordan]`
cu sistemul filosofic blagian, superior cuvântului, chipul
exprim` misterul relevat, dar nu misterul însu[i, care
r`mâne atribut impenetrabil al lumii cere[ti. Pozi]ionat
metafizic între cuvânt [i absolut, chipul relev` produsul
Umbrei lui Dumnezeu, v`l care protejeaz` misterul
universal. Chipurile t`cute ale ve[niciei din lirica lui Blaga
sunt umbre ale luminii divine, indivizibile; absolutul se
înf`]i[eaz` travestit în umbra care se prolifereaz` în diferite
chipuri disponibile misterului deschis. 

Exigent, criticul V. Fanache sanc]ioneaz` o în]elegere
profan` a imaginilor (chipurilor) t`cute ale ve[niciei,
delimitând ferm trei tipuri de structuri recognoscibile în
lirica blagian`: fie oglindiri criptice, str`vezii-obscure,
semne de nep`truns; fie metafore revelatorii, purt`toare a
unui considerabil coeficient de adev`r, comunicat îns` doar
pe jum`tate; fie st`ri suflete[ti abisale, în rela]ie direct` cu
absolutul.

Urm`rind opinia lui Gilbert Durand, V. Fanache
constat` c` demersul poetului român se încadreaz` într-o
epistem` dominant` a interferen]ei dintre sec. XIX-XX,
una agnostic`, de neîncredere, sus]in`toare a nonsensului [i
practicant` a unei sintaxe a vidului, e[uat` în t`cere. Dar,
dincolo de angoas`, t`cerea se relev`, compensator, sub
diferite chipuri, într-o stare de „beatitudine pur`“, cum ar
spune Maryne Chaisy în L’etre et la silence (1965),
dep`[ind fecund atât viziunea lui Nietzsche, cât [i pe cea a
lui Pascal, „t`cerea etern` a spa]iilor infinite m`
însp`imânt`“. În cazul lui Blaga, poten]area t`cerii ]ine [i
de aderen]a organic` a poetului la aceasta, socotit`
consubstan]ial` propriului s`u „duh“, care îns` se pliaz`
estetic peste tendin]a general` a liricii moderne, atras` de
poetizarea nerostitului, a cuvintelor nespuse, dintr-un resort
ontologic: vorbele cu care omul a început a numi lumea pe
cont propriu l-au autoexilat de originea lui primordial`. 

Criticul V. Fanache des`vâr[e[te apoi o fin`, elevat` [i
ampl` analiz` a nuan]elor calitative [i semnificante ale
t`cerii din lirica blagian`. Ipostazele t`cerii par a fi
reductibile la o dubl` înf`]i[are a motivului: t`cerea
obiectiv`, universal`, în care s-ar înscrie t`cerea Marelui
Orb din frica de cuvinte, din teama c` vorbele sale s-ar
putea s` dea na[tere unor lumi la fel de imperfecte precum
este cea existent`, [i t`cerea proprie poetului, la care ajunge
prin op]iune dramatic`. T`cerea, la Blaga, relev` autorul,
cunoa[te o profund` interiorizare, intr` în substan]a eului
poetic, neechivalând în nici un caz cu un vid semantic.
T`cerea mut` este complinit` de t`cerea muzical` sau
sonor`, prezent` în univers, în]eleas` ca sonorit`]i

nonverbale, muzica sferelor. De[i transcendentul tace,
refuzând dialogul întemeiat pe cuvinte, acesta comunic`
totu[i necontenit prin limbajul chipurilor. Dealtfel V.
Fanache aminte[te c` G. Steiner se referise la o îndelungat`
tradi]ie a rela]iei dintre cuvânt, muzic` [i t`cere,
interpretate ca modalit`]i diferite ale comunic`rii. Din acest
melanj spiritual, Blaga acord` t`cerii calitatea de doctrin`
literar`.

În finalul studiului introductiv, Avatarurile t`cerii,
remarcabil` lec]ie de erudi]ie în construirea unui eseu
elevat care surprinde articula]iile estetice ale liricii
blagiene, V. Fanache relev` contribu]ia de pionierat [i de
promovare a exege]ilor români care au observat [i au impus
t`cerea ca matc` integratoare a poeziilor lui Blaga. Astfel
Octav {ulu]iu (1940) intuie[te c` finalurile poeziilor sunt
aproape întotdeauna ni[te invita]ii la t`cerea revelatoare,
Vasile B`ncil`, într-o axiologie a t`cerii, argumenteaz` c`
Lucian Blaga apar]ine în primul rând t`cerii-osmoz`, adic`
surs` poetic` [i doctrin` concomitent, Nicolae Balot`, {t.
Aug. Doina[, G. Gan`, Ion Pop. V. Fanache î[i încheie
studiul prin relevarea semnifica]iei corecte a posturii
rostitoare a poetului: fiind un trimis, un sol venit din
increat, un mesager al „incon[tientului colectiv“ (Jung),
demersul poetului e limitat. T`lm`cirea într-o carte proprie
a „c`r]ii“ Marelui Anonim este doar o încercare efemer`,
gândul adânc al lui Blaga împ`rt`[ind subordonarea
individului la o mentalitate colectiv`, general` [i
încorporat` într-un „câmp stilistic“.

Urm`toarele zece capitole ale volumului surprind, în
formul`ri sintetice [i expresive, permanent argumentate
prin versurile poetului, diferitele chipuri t`cute ale
ve[niciei din lirica blagian`: Dialogul revela]iilor f`r`
cuvinte, Cântecul focului sau metafizica iubirii, Chipurile
aerului (cerul albastru, v`zduhul, vântul), Chipurile
p`mântului, Chipurile apei (lacrima, izvorul, marea),
Chipul luminii [i chipul întunericului, Somnul, chip al
increatului, Trecere, petrecere, Dublul chip al crea]iei,
Orfismul (Cântecul menit s` consume materia). Ceea ce
încânt` o dat` în plus lectorul este [i eterna raportare la
„jocul de idei” european, trimiterile la gândurile exprimate
de Nietzsche, Dumitru St`niloaie, Lucia Gorgoi, George
Gusdorf, Bazil Munteano, Julius Evola, Gaston Bachelard,
Jean Chevalier [i Alain Gheerbrandt, Gruia Bazil, C.
Ramoux, Mircea Eliade, Vladimir Jankélévitch, Jean Pierre
Richard, Martin Heidegger, {t. Aug. Doina[, G. C`linescu,
Ion Barbu, D.C. Muecke, Daniel Laurent, Paul Valery.
Recentul volum semnat V. Fanache este expresia unui spirit
complet, de o acuitate a document`rii temeinice, a unei
voca]ii a sintezei culturale, a extrapol`rii esen]ialului
semnificativ dintr-o imens` lectur` anterioar`, a capacit`]ii
de formulare explicit` a opiniilor, care încânt` [i farmec`
deopotriv` prin erudi]ie [i prin stil elevat, devenit
inconfundabil. {i, cu toate acestea, în pofida informa]iei
dense, a unei avalan[e intelectuale, studiul criticului V.
Fanache se lectureaz` cu pl`cere, f`r` dificultate, autorul
reu[ind, o dat` în plus, afirmarea unor afinit`]i [i a unor
confluen]e între spiritul artistic inefabil [i spiritul academic
intelectualizat. O carte remarcabil` care se va permanentiza
în punct cardinal al bibliografiei blagiene [i în reper
fundamental al biografiei personale.

Lucian BÂGIU
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