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GEORGE BĂLĂIŢĂ. THE SCRIBE IS ME
Elena Băiceanu (Pârlog), PhD Student, ”Stefan cel Mare” University of Suceava
Abstract: Equally master and slave, novelistic existence and product of an act of self-creation,
engulfing and distorting in an epic way the authorʼs caracteristics and his very experience, the scribe
is living in an imaginary universe, similar to the Faulknerian land. From there, the no man's land, he
sees how lived events can merge in a viable but problematic universe from the point of view of the
reader.
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1. O poveste cu final neaşteptat
Frumoasa poveste a personajului pozitiv transcede istoria literaturii şi limitările
diferitelor curente literare. Nu ne este în intenţie să realizăm istoria acestui motiv literar, ci ne
impunem să arătăm care este originea acestuia, element definitoriu în epica lui George
Bălăiţă, şi cum se transformă într-unul original. Că personajul pozitiv este una din constantele
prozei lui George Bălăiţă ne-o spune autorul însuşi, care, mai ales în interviurile apărute
înainte de 1989, se plânge de orbirea criticii în ce priveşte descoperirea adevăratului sens al
scrierii sale. „simt nevoia unui personaj neduplicitar, nedual, de o mare consecvenţă (...)
Există un personaj acolo (în Lumea în două zile, n.n., E. P.) care reia aşa-numita anchetă a
fostului judecător Viziru. (...) acest personaj, poate rigid, dar consecvent, poate polariza foarte
bine în jurul lui complexitatea, ambiguitatea existenţei, o poate ordona”1, se destăinuie
creatorul lui Antipa, pentru a relua ceva mai târziu, urmărind obţinerea bunăvoinţei cenzurii:
„Existând o creştere a calităţii vieţii, trebuie să existe un personaj care s-o argumenteze prin el
însuşi şi s-o afirme”2.
Personajul pozitiv la care face referire George Bălăiţă şi pe care acesta îl caută prin
intermediul romanelor sale, mai ales, nu este, deci, figura simbolică din împărţirea maniheistă
care stă la baza basmelor. El reprezintă o trăsătură unitară a generaţiei ʼ60, care, în dorinţa de
a opune o literatură de calitate schematismului realist-socialist din perioada deceniului şase al
secolului trecut, redescoperă importanţa personajului în peisajul epicii. Aceasta este o
continuare, pe alt palier, însă, a crizei personajului, pe care o inventariază Mihai Novicov în
unul dintre primele volume de critică literară românească apărute după 1944. Astfel, în cartea
sa, preluând un articol apărut în 1949, în revista „Viaţa românească”, el realizează diferenţa
dintre personajul pozitiv al literaturii burgheze şi eroul pozitiv al literaturii socialiste creând,
din punctul nostru de vedere, un moment de sinceritate (atât cât era posibil în acea perioadă
dogmatică) în care cezarul primeşte partea sa: „Literatura epocii burgheze tocmai pentrucă
oglindea condiţiile vieţii din societatea burgheză punea personajele sale în faţa unor probleme
de nerezolvat şi reliefa superioritatea lor, doar prin refuzul de a se supune mediului. (...) Omul
Consecvenţa personajului şi dinamismul realităţii, interviu apărut iniţial în „Convorbiri literare”, nr. 9, sept.
1976, p. 3, reluat apoi în Romanul românesc în interviuri. O istorie autobiografică, vol. I, partea I, antologie
sinteze bibliografice şi indice de nume de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, p.
262.
2
Idem, p. 271.
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era mereu pus în situaţia de a deslega contradicţia de nerezolvat dintre «datele vieţii
personale» şi «datorie»”3. Aşadar, personajul pozitiv, în înţelesul său iniţial, este un produs al
literaturii burgheze (pentru a prelua limbajul realismului socialist) şi desemnează o conştiinţă
complexă, strâns legată de mediul în care a apărut, dar în conflict continuu cu regulile sociale
pentru impunerea propriei personalităţi.
Cum era imposibil ca procesul de transformare a literaturii din democraţiile populare să
accepte un concept atât de important importat din literatura burgheză, ideologii îşi propun să
schimbe atât faţa, cât şi numele acestuia. Astfel, el ajunge eroul pozitiv, în concordanţă cu
normele utopiei comuniste şi se confundă cu vajnicul luptător pentru pace, întruchipat de
activistul de partid: „Îndreptarea literaturii pe făgaşul realismului critic determină şi evoluţia
personajului pozitiv. El se coboară pe pământ şi tinde a întruchipa ceeace e mai frumos şi mai
valabil în realitatea înconjurătoare. El nu poate însă depăşi cadrele realităţii”4. Iată, deci, cum
nobila literatură a maselor transformă omul obişnuit şi complex într-o utopie goală ca o mare
moartă. Procesul de schimbare nu se naşte, însă, ex nihil, ci este urmare a unei crize profunde
pe care cele mai luminate minţi ale literaturii populare se străduiesc să o rezolve: „Problema
eroului pozitiv a început să frământe din ce în ce mai mult cercurile literare din ţara noastră şi
nu numai din ţara noastră. Discuţiile în jurul ei se duc şi în celelalte ţări de democraţie
populară. Ne-au împărtăşit-o în diverse ocazii şi colegii din Bulgaria şi cei din Cehoslovacia,
Polonia etc./ Se poate deci trage concluzia că nu este vorba de o greutate întâmplătoare în faţa
căreia s-ar găsi literatura din R.P.R., ci de o problemă de bază legată organic de însuşi
procesul de întemeiere a unei literaturi de tip nou, inspirată de ideologia clasei muncitoare” 5.
Această problemă, consemnată deja la scara întregii literaturi din democraţiile populare,
ocupând deci întregul univers cunoscut al constructorului lumii şi omului nou, se cere de
urgenţă rezolvată pentru a nu cădea (ea, literatura, împreună cu noii creatori decoraţi de noua
orânduire) în ridicol din cauza neputinţei de a ţine pasul cu realitatea presantă şi în continuă
schimbare. Astfel, „Scriitorul realist pune pe eroul său Nehliudov sau Hamlet în situaţii
excepţionale pentru a scoate la iveală trăsăturile unei personalităţi puternice, acolo unde o
personalitate mai puţin remarcabilă ar ceda sau s-ar sustrage. Se aşteaptă vreun cititor să vadă
un erou comunist bătut, aproape linşat, de un cârd de ţărance furioase?”6 Ca urmare a
identificării acestei probleme, devenită spinoasă în urma unor intervenţii dure ale lui Ion
Vitner, care se referă, într-o serie de articole critice, tocmai la lipsa eroilor pozitivi din
literatura acelei perioade, sunt descoperite şi modele de urmat. Cum era de aşteptat, primele
sunt cele din literatura rusă: Rahmetov din proza Ce-i de făcut?, de Cernîşevschi, Pavel
Vlasov şi bătrâna Pelaghia, Mama, de M. Gorchi sau Pavel Corceaghin din Aşa s-a călit
oţelul, de Ostrovschi. Ele sunt urmate îndeaproape de cele autohtone: Mitrea Cocor, din
romanul omonim al lui Mihail Sadoveanu, Lazăr de la Rusca din poemul lui Dan Deşliu, chiar
Anton Nasta din Nopţile din iunie, de Petru Dumitriu. Modelul se perpetuează în romanele
care au stat la baza formării prozatorilor şaizecişti, adică Oţel şi pâine, de Ion Călugăru,

Mihai Novicov, Eroii pozitivi în opera lui Nicolae Ostrovschi, în Pentru literatura vieţii noi. Studii literare,
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1953, p. 238.
4
Idem, p. 237.
5
Idem, p. 234.
6
Petru Dumitriu, Omul – un singur tot, articol apărut în iunie 1956 şi reluat în Op. cit., ed. cit., p. 33.
3
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Temelia, de Eusebiu Camilar sau Bărăgan, de V. Em. Galan, în tipologii exacte precum
muncitorul turnător (în ambele sensuri posibile), colhoznicul şi agitatorul de partid.
Se pare, însă, că şaizeciştii reţin doar îndemnul cuprins în cuvintele lui Petru Dumitriu
(la data debutului romanesc al acestora, plecat de mult din ţară) că „principala artă a
povestitorului este aceea de a crea figuri vii, cărora le ţii minte faţa, gesturile, hainele,
apucăturile, le înţelegi suferinţele şi nu te-ai mira dacă le-ai întâlni pe stradă”7, dând naştere
astfel unor adevărate tipologii umane precum Chiril Merişor, Grobei, chiar Antipa. În ceea cel priveşte pe George Bălăiţă, hotărâtoare în felul în care îşi construieşte personajul devin
întâlnirile cu proza lui Marin Preda (motiv pentru care Ioan Holban îl şi aşază în rândul
„Generaţiei «Preda») şi cu cea a lui Mateiu Caragiale, întâlnire care se petrece în anii
studenţiei şi care se soldează cu o lucrare de licenţă despre opera acestuia, notată maxim de
profesorul Constantin Ciopraga.
2. Nevoia de istorie
Crezul artistic exprimat de George Bălăiţă în romanele sale este acela de a se strădui să
redea omul adevărat, cel lipsit de armonie, dar visând la aceasta, omul care nu are niciun fel
de legătură cu utopia avansată de literatura deceniului şase şi, mai presus decât existenţa
acestuia, o supra-existenţă, cea a personajului capabil să creeze lumea, istoria acesteia, căci
„Eu însă nu vreau să mai aud nici de vremuri noi, nici de oameni noi şi cu atât mai puţin de
omul nou (subl. în text). Măcar vreo sută de ani de aici încolo”8. Personajul pe care prozatorul
îl poartă cu sine în toată opera sa, dar care capătă consistenţă abia în volumul Ucenicul
neascultător, reprezintă un deziderat al epocii în care s-a afirmat romancierul, se naşte dintrun impuls întâlnit la majoritatea membrilor generaţiei ʼ60 şi a fost surprins foarte bine de Ioan
Holban: „romanele generaţiei «Preda» şi, cel puţin parţial, ale promoţiei «Ivasiuc» încercau să
se substituie manualului de istorie, documentului (suplinindu-le lipsurile), reconstituind o
epocă şi urmărind în chip obsedant relaţia (subl. în text) insului cu textura politică şi socială a
perioadei deceniului şase”9. Din punctul nostru de vedere, aceasta reprezintă explicaţia pentru
accentuarea obiectivităţii acestui supra-personaj din romanele lui George Bălăiţă.
Întruchipările acestei existenţe romaneşti, care asigură specificul prozatorului,
individualizându-l în peisajul literar românesc, sunt, aşa cum bine observă criticii (în special
Nicolae Manolescu şi Lucian Raicu, primii comentatori ai operei lui Bălăiţă şi, din punctul de
vedere al autorului însuşi, cei mai apropiaţi de adevărul acesteia), judecătorul în romanul
Lumea în două zile şi scribul în Ucenicul neascultător, adică Alexandru Ionescu în primul caz
şi Ilie Palaloga în cel de-al doilea. Însă, punctul de plecare pentru înţelegerea acestuia este
reprezentat de o nuvelă extrem de bine primită de critica occidentală, în special de cea
Idem, Alte observaţii despre fenomenologia creaţiei, rticol apărut în ianuarie 1957 şi reluat în Op. cit., ed. cit.,
p. 146.
8
Între omul care vorbeşte şi omul care scrie este un gol de netrecut, în George Bălăiţă, Opere III, Marocco II,
Iaşi, Editura Polirom, 2011, p. 345.
9
Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1987, p. 21. Se impune o
lămurire pe care o datorăm cititorului, şi anume diferenţa dintre cele două generaţii pomenite în citat, „Generaţia
«Preda»” şi „Promoţia «Ivasiuc»”. Ioan Holban numeşte în acest fel două tipologii distincte de prozatori,
cuprinzând în prima clasificare aşa-numita generaţie ʼ60, cea care descoperă, pe urmele lui Ilie Moromete,
importanţa personajului în opera epică, străduindu-se să transfere lumea în text. În cea de-a doua categorie sunt
plasaţi prozatorii apropiaţi de postmodernism, influenţaţi de modelul prozei lui Ivasiuc şi care se caracterizează
prin efortul de a transforma lumea în text.
7
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italiană, care îi consacră comentarii10, pe care autorul o datează 1967, anterior apariţiei
primului roman, dar o publică mult mai târziu.
Analiza arată că imaginea suprapersonajului pe care, de aici înainte, îl vom denumi
scribul, suferă influenţe multiple. Întâlnim şi marca lui Faulkner, continuator al modului de a
scrie al lui Joyce, dar şi procedee specifice Noului Roman francez sau romanului politic sudamerican, toate preluate, în stilul caracteristic al prozatorului, ca urmare a unor note de
lectură. Eugen Simion este cel care arată preluarea modelului Joyce prin intermediul receptării
lui Faulkner (prezent, în traducere, în peisajul literar românesc, spre deosebire de Joyce,
tradus mut mai târziu), în lucrarea Scriitori români de azi: „Modelul Joyce îi stă și lui (lui
George Bălăiţă, n.n., E.P.) în față. În Ulysse sunt transcrise 18 ore din viața unui mărunt
funcționar din Dublin (în ziua, celebră de acum, de 16 iunie 1904). Butor descrie în Passage
de Milan (1959) o noapte într-un imobil parizian, iar Malcom Lowry reconstituie în Sub
vulcan (1947) ultima zi din viaţa unui diplomat englez în Mexic (2 noiembrie 1938). În
Moartea cotidiană (1946), Dinu Pillat descrie, după acelaşi model, viaţa personajelor într-o
singură zi. R. M. Albérès vede în astfel de cazuri o ordine secretă şi o sugestie iniţiatică. Dar
înainte de orice este o convenţie epică nouă” 11. Criticul român evidenţiază nevoia de istorie a prozatorilor şaizecişti şi
o înscrie într-o nevoie a epocii lor de a recupera cât mai mult din memoria individuală. În acelaşi timp, exacerbarea microcosmului personal
face posibilă raportarea nuanţată la ceilalţi, la societate. Ori tocmai în limitele acestui raport se înscrie dialectica puterii, care îi preocupă pe
şaizecişti.

Prima trăsătură a scribului este localizarea sa în istorie. Locuitor al unui spaţiu fictiv, el
reuşeşte, urmând modelul lui Faulkner, să atribuie realităţii veridicitatea ţinutului
Yoknapatawpha. Acesta este singurul spaţiu care îi permite detaşarea imparţială de tot ce
înseamnă trăitul şi ascenderea la istorie, ca vis al memoriei colective obiectivate. Fie că se
întoarce la Modra sau la Dealu-Ocna, ori se exilează în îndepărtatele ţinuturi australiene, el se
distanţează de viaţă pentru a o putea consemna cu obiectivitate. Delimitarea de tumultul
existenţial este esenţială pentru definitivarea operei sribului deoarece, în axa care domină
romanul lui Bălăiţă, formată din trei timpuri principale, corespunzând celor trei activităţi
primordiale, TRĂITUL, ÎNVĂŢATUL (ÎNŢELESUL) şi SCRISUL, el se poziţionează în
ultimul, cuprinzând cu mintea esenţa lumii ficţionale: „Nu cunosc bucuriile paşnice ale
traiului liniştit, nici plăcerea violentă şi trecătoare a desfrâului. Pământul nu mi se pare nici
mare nici mic, nici mic, nici sferic nici ca o tipsie. Cerul se sprijină pe patru stâlpi? Poate!
Nu i-am văzut. Am străbătut deşertul. Am trecut marea. În vârful muntelui am trăit un an. Am
văzut şi zăpada, e albă şi inconsistentă”12.
Cu alte cuvinte, este esenţial ca puterea de cunoaştere a scribului să fie
atotcuprinzătoare, experienţa lui extrem de mare pentru a putea crea, cu măiestria cu care a
fost înzestrat, o lume asemănătoare ţinutului faulkner-ian, o lume pe care cititorul nu o poate
pătrunde dacă nu cunoaşte specificul fiinţei care i-a dat naştere: „Dar Melville nu este un
făcător de enigme. El este creatorul unei lumi în care putem pătrunde numai după ce ne-am
conformat legilor ei. După cum nu putem locui în ţara Yoknapatawpha înainte de a ne supune
În anul 1990, revista italiană „Il Cavallo di Troia” publică şi comentează proza Scribul, tradusă în italiană ca
Lo scriba.
11
Eugen Simion, Scriitori români de azi, ed. cit., p. 450.
12
George Bălăiţă, Eu sunt scribul, în Gulliver în Ţara Nimănui, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1994, p.
9.
10
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unicului ei rege fără-strămoşi-şi-urmaşi Faulkner”13. Aşadar, singur scribul, ca existenţă, în
acelaşi timp, supra- şi intratextuală, reprezintă cheia de interpretare a lumii ficţionale pe care
ne-o propune scriitorul. Biografia lui, una alambicată şi niciodată finită, include biografia
autorului şi o transcede, în acelaşi timp.
3. Eu sunt scribul
Din cele afirmate mai sus deducem că, de multe ori, aspecte ale trăitului auctorial sunt
regăsite în modalitatea de construcţie a scribului. Acest lucru se şi întâmplă, fie urmând
modelul joycean, de construcţie a lui Dedalus, fie în maniera proprie a lui Bălăiţă. Dacă e să
vorbim despre prima modalitate, personaje din romanele lui George Bălăiţă reiau, în discuţiile
lor, experienţa, mai ales pe cea livrescă (ea fiind şi mai la îndemâna cercetătorului mereu în
căutare de probe) a autorului. Astfel, Antipa, furnizorul vieţii trăite în romanul Lumea în două
zile, arată, fără urmă de îndoială, preferinţa autorului său pentru Gogol, definind, în acelaşi
timp, substanţa proprie şi pe cea a romanului, într-o discuţie cu Paşaliu: „Îl cunoşti pe
Poprişcin, îmi spune Antipa într-o zi. Care Poprişcin? Cum care? Axenti Ivanovici Poprişcin,
consilier titular, cel care venea dimineaţa mai devreme la serviciu şi ascuţea penele
excelenţei sale. Nebunul? am spus eu, nebunul care scria un jurnal şi încurca datele, scria
anul 2000 şi Martobrie şi mai ştiu eu ce trăsnăi şi se credea regele Spaniei? […] Dacă îl ştii,
îmi spune, atunci n-ai să te miri că eu conversez aşa cum o fac cu tine acum sau cu nevastămea acasă, cu căţeluşa Eromanga”14.
Utilizând acelaşi procedeu ca şi Joyce în cazul lui Dedalus, şi cu acelaşi rezultat,
Bălăiţă îşi transformă romanele prin intermediul scribului, care doar înregistrează bucăţi de
existenţă, în rebusuri greu de descifrat fără cunoaşterea experienţei de viaţă a autorului.
Transformarea acestuia într-o tehnică este dată şi de regăsirea procedeului într-o referire la
Felicia: „Nimeni nu ar şti că în acestă clipă Felicia se gândeşte la o poveste citită demult,
scrisă de un scriitor despre care nu ştia mai nimic şi nici nu voia să ştie, un om numit
Strindberg”15. Referinţa la Strindberg poate trece neobservată dacă nu am regăsi-o, cu statut
de influenţă de lectură, în cronica lui Nicolae Manolescu la primul roman al lui George
Bălăiţă.
Un caz deosebit de amestec al propriei biografii în textura personajelor pe care le
creează este reprezentat de Ilie Palaloga. Pe lângă faptul că acesta este numele sub care
Bălăiţă îşi semnează o bună parte din articolele şi prozele din primii ani de carieră literară (cu
unele modificări, totuşi, el este Gheorghe Palaloga sau G. Teg), Palaloga se diferenţiază de
celelalte personaje prin aceea că el nu preia impresiile de lectură ale autorului, ci exprimă în
text însuşi crezul artistic al acestuia: „Vreau o carte «simplă». În care să simt marea mişcare.
Fără cazuri particulare. O carte adevărată cum sunt poveştile. Care să cuprindă vremea
noastră, fiindcă şi eu sunt un fiu al ei. Şi nu întâmplările unuia sau altuia, bizare,
caraghioase, tragice sau comice”16, afirmă cu patos Palaloga în faţa lui Naum, în timp ce
George Bălăiţă afirmă: „Pentru mine, «intersecţia» asta e un muzeu al timpului care stă pe loc,
le ai pe toate: tramvai, troleibuz, microbuz, basculantă, autocar, tomberoanele de gunoi pe
George Bălăiţă, Gulliver în Ţara Nimănui, ed. cit., p. 249.
George Bălăiţă, Lumea în două zile, ed. cit., pp. 40 – 41.
15
George Bălăiţă, Lumea în două zile, ed. cit., pp. 94 – 95.
16
George Bălăiţă, Ucenicul neascultător, Bucureşti, Editura Albatros, 1977, p. 412.
13
14
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două roţi, poliţia călare, «maşina mică» (...), căruţa ţiganului care colecteză fier vechi şi haine
uzate (...). Nu-mi pot îngădui decât să descriu lumea asta. Să o povestesc, restul îmi scapă.
Sau se află subliminal în povestirea mea”17. În aceste două afirmaţii, puse faţă în faţă, se află
comprimat procesul apropierii de model şi cel al afirmării originalităţii scriitorului. Dorinţa lui
este aceea de a crea, în manieră joyceană sau faulkneriană, o lume vie, care să ţină locul cărţii
de istorie şi care să răspundă cerinţelor noii estetici la care face referire Eugen Simion în
articolul citat. Diferenţa faţă de colegii de generaţie care urmează aceeaşi cale este tocmai
impregnarea epicii cu propria experienţă, ceea ce conferă textului veridicitate şi îi oferă şansa
de a se înscrie în istorie.
Că Palaloga preia toată biografia lui Bălăiţă o demonstrează rândurile în care, în
manieră metaforică, sub forma preluării funcţiei de primar, autorul îşi prezintă intrarea în
lumea literaturii, care, aşa cum singur se confesează18, ţine de domeniul hazardului, dar care
schimbă total teritoriul său ficţional: „După anul ʼ65 m-au chemat şi am venit! (...) Este
nevoie de mine unde sunt acuma, am spus eu râzând. Până la urmă am acceptat să fiu primar
în comuna asta, Iernatec. Au fost propuneri multe şi mai şi. N-am vrut s-o accept decât pe
asta”19. Interferarea planurilor este atât de profundă în proza lui George Bălăiţă, încât îl face
pe Mircea Martin să afirme, deşi referitor la un alt volum al prozatorului, Nopţile unui
provincial: „Povestindu-i pe alţii, Bălăiţă se povesteşte însă pe sine şi în această confesiune –
numai aparent involuntară – stă tot farmecul iniţiativei sale. Comentariile lui nu sunt numai
exemple de lectură, ci şi de creaţie, ele sunt veritabile începuturi de structuri epice” 20, semn
indiscutabil al faptului că prozatorul George Bălăiţă nu poate fi conceput în afara cititorului
înfocat care este.
În rândurile anterioare, pomeneam despre o modalitate proprie lui Bălăiţă de a crea
imaginea scribului, aducând realitatea în propriul text. Este vorba de preluarea unor secvenţe
de reportaj sau a unor reportaje întregi, cumulate de instanţa narativă într-un veritabil „Jurnal
de creaţie”. Procedeul a mai fost utilizat în epocă de Radu Cosaşu, cel care în volumele sale
de reportaje, intitulate Supravieţuiri, face din reporter un adevărat personaj complet legat de
cărţile pe care le citeşte. Făcând oarecum drumul invers, Bălăiţă creează un personaj narator
incapabil să se definească altfel decât prin intermediul bucăţilor brute de realitate care, din
punctul lui de vedere, constituie materia epică a romanului pe care îl scrie, similare cu
discuţiile pe care le poartă Leopold Bloom din romanul lui Joyce pe parcursul unei singure
zile. Regăsirea acestora în ficţiune, sub formă metaforică, are rolul de a amplifica sentimentul
de viaţă trăită cu adevărat, transformând scribul într-un martor obiectiv al realităţii, într-un
istoric consumat de propriul reportaj, asemenea lui Naum sau dominându-şi cronica,
asemenea lui Alexandru Ionescu. Astfel, un pasaj precum „Presa vremii (din Jurnalul
romanului)/ Puncte de vedere/ Industria şi arta/ Omul societăţii noastre socialiste
multilateral dezvoltate este definit nu în contemplare, ci în activitate, transformând dublu –
mediul său natural şi social, pe sine. Revoluţia tehnico-ştiinţifică mondială creează un cadru
Fără harul de a gândi pe cont propriu lumi imaginare, care includ, dar depăşesc cotidianul, te duci numai la
vale, nu urci nicăieri, apud George Bălăiţă, Opere III, ed. cit., p. 379.
18
Facem trimitere la interviul Cubul este gândit. Sfera e ivită din neant, consemnat de Tania Radu, inclus în
volumul George Bălăiţă, Opere III, ed. cit., pp. 319 – 328.
19
George Bălăiţă, Ucenicul neascultător, ed. cit., p. 413.
20
Mircea Martin, George Bălăiţă, Nopţile unui provincial, în „România literară”, nr. 18 (38), din 19 sept. 1985,
p. 4.
17
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în care dialectica auto-depăşirii presupune o eficienţă sporită a conducerii, a fiecărei acţiuni
creatoare, în proiect şi în fapt. În acest context, asistăm neîndoios la o participare tot mai
activă a ştiinţelor şi artelor în elaborarea valorilor materiale”21 pe lângă faptul că preia, în
limbajul de lemn, specificul perioadei, răspunde, în manieră realist-socialistă, atitudinii
burgheze de care dă dovadă Antipa, opunând modelul social existenţei individuale. În antiteză
cu articolul de ziar, distrugând prin ironizare un întreg eşafodaj valoric al perioadei, se află
personajul principal al romanului din care am citat. Astfel, „De multă vreme, Antipa adună
cărţi pe care le aşază în rafturi”* opune gratuitatea burgheză observaţiei că „Omul societăţii
noastre socialiste este definit în activitate”. Apoi „Sunt săptămâni şi luni când nu întinde
mâna să ia o carte, urmate de zile şi nopţi când citeşte fără întrerupere, face sublinieri cu
creionul, notează într-un caiet gros sau pe mici bucăţi de hârtie pe care le aruncă în
sertare”* oglindeşte strâmb ideea articolului, cum că „asistăm neîndoios la o participare tot
mai activă a ştiinţelor şi artelor în elaborarea valorilor materiale”, în timp ce „aveam treabă
pe balcon şi am văzut pagina 252 şi după două ore trec din nou pe balcon, el aplecat
deasupra cărţii, şi văd tot pagina 252, ce faci aici, spun, şi el, citesc, mă perfecţionez acum
într-o metodă americană de citire rapidă”22 dezvoltă antitetic „Revoluţia tehnico-ştiinţifică
mondială creează un cadru în care dialectica auto-depăşirii presupune o eficienţă sporită”.
Aceasta este maniera în care prozatorul ajunge să realizeze cea de-a doua dimensiune a
actului său de creaţie, ÎNŢELESUL, dezvoltând modelul stănescian afirmat sub forma „Spune
Nu doar acela/ care-l ştie pe Da”23.
Deşi considerate modalitatea prin care autorul „fixează naraţiunea pe fundalul
discursului paranoic al regimului stalinist”24, din punctul nostru de vedere ele sunt
fragmentele din roman care îl indică în mod indiscutabil pe scrib şi, poate, adnotări realizate
de Alexandru Ionescu pe marginea textelor moştenite de la judecătorul Viziru. Această
ipoteză ni se pare a fi una mult mai plauzibilă deoarece corespunde dorinţei de obiectivitate
chiar a autorului, dorinţă pe care, în acea perioadă, el nu o putea realiza altfel şi pe care o
transferă naratorului. Apoi, fragmentele de viaţă brută, neprelucrată artistic, pun în practică
nevoia autorului de a prezenta lumea în mişcare, observând printr-o fantă, căreia îi corespunde
metafora ochiului de piatră al scribului, totalitatea detaliilor acesteia. La Bălăiţă, ziarul
(reportajul) devine un fel de autobiografie în care autorul îşi vinde sufletul, întrucât tot ce e
scris, consemnat acolo este apropriat, personalizat de către reporter, nimeni altcineva decât
autorul, scribul lumii obiective. Trimiterea articolului către lumina tiparului, îngăduirea
apariţiei acestuia reprezintă actul faustic de renunţare la interioritatea sufletului pentru
integrarea în istorie.
4. Dualitate. Demonul jucăuş
Multitudinea feţelor pe care le ia această entitate, uneori chiar existenţa lui nenumită în
text, face ca acesta să poată fi explicat drept adevărata descifrare a metaforelor din titlurile
celor două romane, Lumea în două zile şi Ucenicul neascultător. Citindu-le, aşa cum am făcut
ceva mai devreme, pornind de la schiţa care dă tonul volumului Gulliver în Ţara Nimănui,
George Bălăiţă, Lumea în două zile, ed. cit., p. 67.
**22 Idem, p. 17.
23
Nichita Stănescu, Elegia întâia, în vol. Necuvintele, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2009, p. 102.
24
Corin Braga, George Bălăiţă şi realismul magic. Recitiri, în „Steaua”, 49, nr. 4 – 5, aprilie – mai 1998, p. 28.
21

880

CCI3

LITERATURE

vom înţelege de ce autorul consideră că scrierea sa urmăreşte, de fapt, dezvăluirea
personajului pozitiv. Starea lui multifaţetată transpune, în manieră originală, natura duală a lui
Ulise. Acesta este, în interpretare gnostică, zeu şi om, bun şi rău, magistru şi ucenic, perfect şi
perfectibil, însumând atât motivul care îl face nemuritor, cât şi cauza propriei pierzanii.
Bălăiţă îşi pune personajul să afirme: „Un babilonian, un om care a trăit zece ani întrun turn înalt numai pentru studiul stelei Sotis, mi-a spus: ai putea fi asemenea zeului, dacă în
suflet nu ţi-ar licări, când te aştepţi mai puţin rânjetul piticului Seneb, otrăvitorul”25. Această
trăsătură a autoportretului scribului, cu rol de a completa caracterul său ubicuu, înscrie
întreaga construcţie ficţională a lui Bălăiţă într-un cerc al existenţelor. Căci tot ce începe ca
trăit în imediat este redat, prin intermediul scrisului, trăirii ulterioare a ficţionalului. Cu alte
cuvinte, autorul nu-i refuză şansa lui Antipa de a deveni scrib. Ori tocmai dispariţia lui pare să
fie condiţia esenţială pentru accederea la dimensiunea ultimă a existenţei, făcând astfel
legătura cu metafora ucenicului neascultător din titlul romanului ulterior. Moartea lui Antipa
poate fi interpretată în acelaşi registru ca retragerea lui Naum Capdeaur pe munte, alături de
magistrul său, Palaloga (fragmentul din Ucenicul neascultător pare aproape copiat din proza
lui Mann): „Naum Capdeaur şi Ilie Palaloga merg pe un drum singuratec, firul unei ape
repezi, înguste, vuitoare, spumă şi licăriri. Este un drum în Muntele Ou, mult deasupra
oraşului Albala, departe de Casa Zidită. […] Naum, ucenicul neascultător şi Palaloga,
pedagogul în căutarea elevului ideal urcă muntele. Mai au mult de mers. Lumea este mare,
naivă, mişunătoare, înţeleaptă, plină de adjective şi viclenie, urletul bucuriei supreme când
eşti, primeşti şi dai, exişti în teribila, fastuoasa, ignorata eternitate a fiecărei zile. Abia începe
călătoria celor doi oameni”26.
Pentru a ne detalia ideea afirmată anterior, vom pleca de la a aminti cititorului structura
duală a personajului principal al romanului apărut în 1975. Chiar judecătorul Viziru este cel
care, într-o notă din caietele sale de anchetă, o surprinde: „Între Antipa din decembrie de la
Albala şi Antipa din iunie de la Dealu-Ocna era drumul lung de la omul domestic la omul
furios şi liber. Cât de târziu înţelegeam asta. Şi nu era numai atât. Acum văd, notez pentru
mine, poate exagerat dar adaug: de aici plec pentru a înţelege mai departe. Poate voi găsi
cuvântul potrivit. Aşadar: omul domestic şi omul infernal în coaja lui Antipa”27. Un fragment
care ni se pare hotărâtor pentru înţelegerea substanţei scribului. Pe lângă faptul că nevoia lui
Viziru de clarificare îl încadrează în al doilea palier al existenţelor, pe scara înţelegerii lumii,
nevoia lui de a găsi cuvântul potrivit arată, de fapt, dorinţa accederii la starea imediat
următoare, ultima în logica existenţelor din ficţiunea lui Bălăiţă, cea a scriitorului. Iluminarea
de care este cuprins în faţa descoperirii pe care o face reprezintă bucuria cercetătorului în faţa
soluţiei unei probleme. Ori, cu problema surprinderii dualităţii omului la modul general, se
confruntă, aşa cum singur mărturiseşte, autorul însuşi: „Antipa a fost gândit în acest dublu
registru: banal (kitsch-ul nostru cotidian, «Domestica») şi magic, tentaţia limitelor,
primejdioasă şi de neocolit («Infernalia»), de fapt, condiţia umană, aşa cum m-a bântuit pe
mine (mai degrabă o viziune decât ideea în sine) la un moment dat”28, revenind, în felul acesta
George Bălăiţă, Gulliver în Ţara Nimănui, ed. cit., p. 10.
George Bălăiţă, Ucenicul neascultător, ed. cit., p. 421.
27
George Bălăiţă, Lumea în două zile, ed. cit., pp. 228 – 229.
28
Sunt un produs al lumii inventate de mine, interviu consemnat de Ioana Revnic în „România literară”, nr. 24,
din 2 iulie 2010, apud George Bălăiţă, Opere III, ed. cit., p. 458.
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la ideea caracterului de autoficţiune al romanului lui Bălăiţă, caracter care asigură, într-o
oarecare măsură, şi modalitatea absurdă a universului pe care el îl creează.
Pentru a reveni însă la dualitatea scribului şi la felul în care este conceput romanul lui
Antipa, vom preciza faptul că domesticul şi infernalul care coexistă în coaja aceluiaşi erou
necesită apariţia unor spaţii destul de încăpătoare pentru a le permite manifestarea. Antipa
pendulează mereu între două tărâmuri guvernate de instinct (Infernalia) şi de conştiinţă
(Domestica). Această forţă dominatoare impune şi caracterul ilogic, de nepovestit, respectiv
logic, ordonat, de desfăşurare a faptelor. Cele două femei, Felicia şi Silvia, dominatoarele
celor două modalităţi distincte de vieţuire, se constituie în reperele între care se dezvoltă
Antipa ca devenire, căci personajul pozitiv este reprezentat, în cazul romanelor pe care le
analizăm, de ceea ce devine acesta după moartea lui.
Primul reper, Felicia, este iubirea. Prin caracterul ei de om puternic, în stare să refuze
atât viitorul cât şi trecutul, relativizarea, ea intră în conflict cu propria conştiinţă, îi domină pe
cei din jur şi foloseşte minciuna ca sprijin în nevoia de certitudine, lucru resimţit pe deplin de
propriul soţ: „Dă-i în fiecare zi unui beţiv bolnav de ciroză câte o sticlă de coniac, îi faci şi
bine şi rău. Fiindcă lângă Felicia nu mă simt în siguranţă. Ea mă apără. Mie îmi ajunge, dar
ea vrea mai mult. Cât? Nu ştiu. Încrederea mea în ea nu cunoaşte margini însă asta nu ajută,
fiindcă ea nu are în mine niciun fel de încredere. Spaima de provizorat găseşte un refugiu în
dragostea ocrotitoare a Feliciei dar neîncrederea ei mă înspăimântă mai rău”29. Acelaşi
reper îl regăsim şi în romanul apărut în 1977, sub faţada mamei lui Naum, Ana. Întruchipare a
principiului creator, ea se sacrifică pentru ca fiul ei nu doar să supravieţuiască, ci să cimenteze
relaţia cu familia maternă, Adam.
Al doilea reper al devenirii personajului este Silvia, expresia haosului şi stăpâna
distopiei. Dacă Antipa trăieşte în spaţiul Feliciei doar atât timp cât visează, în spaţiul de la
Dealu-Ocna el există doar prin jocul cu destinul oamenilor, un joc supus, la fel ca toate
celelalte lucruri în spaţiul la care ne referim, lipsei de reguli. Dacă Felicia e proza, înlănţuirea
riguros logică a evenimentelor, Silvia e labirintul poeziei, misterul, gratuitatea frumosului, a
cărui cunoaştere asigură transcederea personajului către etapa următoare de existenţă. Însă
pentru a înţelege ce i se întâmplă, el trebuie să dispară. Acest ultim act, aparent gratuit, operă
a unui nebun, este previzionată de un alt personaj din roman, o iubită din trecutul lui Antipa,
care simte în el aroma scribului şi care joacă rolul, la fel ca în romanul lui Joyce, Parcelor.
Asemenea lui Leopold Bloom conştient de infidelitatea Penelopei, Antipa ştie, este avertizat,
dar îşi urmează destinul: „Tu minţi. Cine eşti tu? Ai trecut şi tu prin acelaşi timp cu noi (subl.
în text), dar neparticiparea ta, cum spui, nu te-a salvat aşa cum vrei să mă faci acum să cred.
Şi de la ce să te fi salvat?! Şi mai ştiu ceva, în noaptea asta am aflat: nepăsarea ta ascunde
teamă şi dispreţ. Tu eşti deasupra şi glumeşti?! Crezi că ai să scapi cu gluma, Antipa? O, nu,
nu! Crede-mă, plătim tot. Nu scapi. Şi acum tot de teamă fugi. Pleci la o femeie pe care n-o
cunoşti şi care va privi neputincioasă la căderea ta, Antipa!”30. Cu alte cuvinte, singura
trăsătură care nu i se permite scribului, pentru care este pedepsit şi din cauza căreia i se trage
căderea, este gluma, prezenţa acelui „demon jovial” despre care vorbeşte în articolul său
Nicolae Manolescu. Manifestarea dualităţii este specifică treptelor inferioare de existenţă,

29
30

George Bălăiţă, Lumea în două zile, ed. cit., p. 66.
Idem, p. 153.
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trăitului, în timp ce adevăratul scrib trebuie să dea dovadă de sobrietate, de rigurozitate
realistă chiar şi în joc. Sau mai ales în jocul de-a realitatea. Este motivul pentru care Naum
reuşeşte să se salveze, să se integreze în cronică şi să ajungă la o coabitare cu magistrul.
5. Concluzii
Pentru a concluziona, scribul, ca entitate definitorie a lumii epice a lui George Bălăiţă,
reprezintă un amestec de ficţiune romanescă şi de identitate autobiografică. Nevoia lui de
obiectivitate este dată de nevoia autorului de a transcede modelul închis al literaturii realistsocialiste, oferind cititorului posibilitatea de a se regăsi în paginile citite şi de a traduce, în
manieră proprie, dedesubturile, cheile acestui tip de proză. În acest fel, consumatorul de
roman are sentimentul că, deşi nu poate schimba ordinea socială impusă lui, măcar a fost
acolo, a trăit şi a făcut o lume după propriile sale legi. Este modalitatea prin care George
Bălăiţă îşi atrage un lector implicat, gata să se alăture autorului în procesul de construcţie a
romanului.
Felul propriu în care scriitorul se raportează la model, în cazul de faţă proza realistă, de
factură joyceană, a începutului de secol XX, face din George Bălăiţă un scriitor original şi-l
fereşte de mania epigonismului. Ceea ce scrie el nu este o formă goală, un roman schematizat
pentru a da impresia de viaţă, ci o ficţiune veridică, rod al adnotărilor sale de lector şi
impregnată cu trăirea autentică a autorului însuşi. Romanul pare viaţă pentru că se bazează pe
viaţă.
Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism
prin cercetare", număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/132406. Proiectul este cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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