Anca NEGRU

IMAGISTICA ªI SIMBOLISTICA
INFERNULUI ÎN LA ÞIGÃNCI
DE MIRCEA ELIADE
ntreaga nuvelã a lui Mircea Eliade este impregnatã
de simboluri ºi imagini ale Lumii subterane, ale
sacrului latent, ale misterelor ºi secretelor din regatul lui Hades. Onticul lui Gavrilescu este unul oscilant, variabil, plin de semnificaþii ºi sensuri, trecerile succesive din
realul obiectiv în realul subiectiv, din realul obiectiv în realul
potenþial, din realul potenþial în realul subiectiv ºi finalizarea
sau decizia voluntarã ºi în acelaºi timp involuntarã, subliminalã de remanenþã, de subzistenþã în realul subiectiv, în tãrîmul Cîmpiilor Elizee.
Simbolistica trecerilor în diferite realitãþi ºi în diversele
forme ale existentului uman este redatã cu acuitate ºi profunzime de „pãlãria de paie”, pãlãria care este un soi de cascã
magicã a lui Pluto, casca vizibilului invizibil, casca trecerii
dintr-o realitate în alta, dintr-o fiinþare în alt mod de fiinþare.
Tramvaiul ºi birja sînt mijloacele real obiective de trecere dintr-un tãrîm într-altul, sînt „luntrea lui Caron” în care
fie taxatorul, fie birjarul primesc ortul, primesc, acceptã
plata transgresãrii sau a transcenderii.
Imagistica bordelului, imaginea, perspectiva din La
Þigãnci aminteºte de templul Sibilei din Eneida pe care erau
pictate „dragostea spurcatã a Pasiphaei cu un taur cu care sa împreunat cu vicleºug; apoi Minotaurul, corciturã, jumãtate om, jumãtate taur, rodul unei patimi neîngãduite” (En.
VI, traducerea lui Eugen Lovinescu, Editura Tineretului,
1964). Este portalul trecerii, transgresãrii în Lumea subteranã, o lume labirinticã, plinã de probe iniþiatice, o lume a
obstacolelor din care prea puþini pot ieºi (En. VI).
Accesul lui Gavrilescu-Orfeu se face prin grãdinã, grãdina sau livada Corei-Persephonei, locul rãpirii ei de Pluto,
locul trecerii ei în Lumea de jos. Nucii, umbra, rãcoarea,
toate opuse cãldurii ºi arºiþei apropierii Iadului sînt capcana,
sînt ispita cunoaºterii, a revenirii, a reîntregirii cu iubita
Hildegard-Euridice.
Muzica îl face pe Orfeu sã poatã stãpîni, îmblînzi
Umbrele, geniile, monºtrii Infernului; îl sprijinã pe
Gavrilescu-Orfeu, îi permite accesul, intrarea în Lumea subteranã. Fata din grãdinã, „care stãtea la pîndã”, îl simbolizeazã pe Hermes Psychopompos, aducãtorul, emisarul
sufletelor, ghidul lui Gavrilescu în Infern.
„Baba” este însãºi Sibila, cea insuflatã de zeul Apollo, de
Phoebus, liderul Muzelor, maestrul lirei. Ea îi permite accesul lui Gavrilescu-Orfeu, „fire de artist”, în Infern, îi îngãduie reîntîlnirea cu Hildegard-Euridice.
Cafeaua este rodia Corei-Persephonei ºi semnificã necesitatea revenirii, reîntoarcerii în tãrîmul de jos, în tãrîmul
sacrului latent.
Cea de-a doua grãdinã neîngrijitã, plinã de buruieni,
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„bãlãrii”, este semnul sudorii ºi veninului Cerberului, este o
aluzie la legenda ieºirii, rãpirii Cerberului de cãtre Hercule ºi
a apariþiei plantelor veninoase ca urmare.
Cele trei-patru fete, evreica, grecoaica, þiganca ºi
nemþoaica, sînt Menadele, care în urma neghicirii,
nedescifrãrii probei iniþiatice aparent eºuate, dãnþuiesc într-o
horã ameþitoare. Acest dans ºi încercarea eºuatã de a-i îndepãrta gîndul de la marea iubire, Hildegard-Euridice, reprezintã sfîºierea, sfîrtecarea Menadelor, a Bacantelor a lui
Orfeu, mijlocul de a se reîntregi, de a reveni la întregul
Iubirii esenþiale. Prin dans, Gavrilescu-Orfeu moare, este defiinþat, se des-fiinþeazã, devine; un semn al acestei deveniri
este somnul, Hypnos-ul ce îl cuprinde ºi transformarea
îmbrãcãmintei sale, adicã o devenire în formã, o devenire în
aparenþã, o adaptare la tãrîmul exotic ºi la sacrul latent.
Prin muzicã, Menadele dispar, se îmblînzesc, devin controlabile, dar tãrîmul lui Dis devine ceea ce Vergilius spunea
„o peºterã mare cu o sutã de uºi, spre care duc o sutã de drumuri largi ºi de unde se rostogolesc tot atîtea glasuri, rãspunsurile Sibilei” (En.VI); o lume a obstacolelor, a piedicilor, a
obiectelor nedeterminate, de nedefinit, transformabile, o
lume a Umbrelor, a paºilor, a ºuierãturilor, a luptei ºi a
întunericului.
ªuierãturile ºi lupta cu draperia semnificã lupta cu
Cerberul, cu ºerpii de pe cele trei capete ale lui, o luptã ce îl
sufocã, îl sugrumã, îl lasã fãrã realul subiectiv intrînd mai
apoi în realul potenþial.
Realul potenþial nu îl mai acceptã pe Gavrilescu-Orfeu,
nu îl mai îngãduie, îl respinge, îi determinã reîntoarcerea
dupã „muºcatul din rodia Corei-Persephonei”. Baba-Sibila îi
dã o ºansã de a reveni în realul obiectiv, de a redeveni
Gavrilescu, de a ajunge în temporal prin camera cu numãrul
ºapte. ªapte este la pythagoreici, printre altele, viaþã, reprezintã ºi redã ciclurile vieþii, alegerea acestei camere ar fi
însemnat o revenire la profan, la viaþa temporalã, la banal.
Însã Gavrilescu-Orfeu nu ia în seamã, uitã, cautã ºi gãseºte
Iubirea, Iubirea veritabilã, autenticã, esenþialã, „marea lui
iubire”, iubirea purã orficã, Hildegard-Euridice.
Gavrilescu-Orfeu nu se mai întoarce dupã „pãlãria de
paie”, casca magicã a lui Hades. Cei doi pleacã împreunã,
rîmîn în realul subiectiv. Este un mit al reîntoarcerii, al reîntregirii, Orfeu ºi Euridice se reîntîlnesc, devin din nou un tot
în Cîmpiile Elizee, în atemporal.
Kathodos-ul lui Gavrilescu-Orfeu este unul reinterpretat,
este un mixaj de simboluri, imagini, sensuri mitice, este o
variantã, o interpretare a mitului reîntoarcerii, reîntregirii,
este suma coborîrilor în Infern ºi a modificãrilor ontologice
inerente.
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