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imaginarul folcloric imaginarul istoric, imaginarul religios face parte 

hipercategorie

 
Daciei literare

literaturii române.

bazinului semantic al imaginarului 
religios în locul celui mai restrâns al literaturii religioase

Distingem aici 

 predania.

Imaginarul religios în literatura română 

Laura Lazăr 

Alături de şi 

din ansamblul celor trei macrostructuri recurente în literatura română de la origini şi 
până în contemporaneitatea imediată. Subiect, sursă de inspiraţie sau continuă referinţă 
tematică şi motivică încă de la primele ei manifestări, această particula
rizează şi defineşte, în fapt, originalitatea literaturii române de-a lungul istoriei şi 

evoluţiei sale. Mai mult decât simple bazine semantice, cele trei hipercategorii devin, 
prin omniprezenţa lor sistematică, indiferent de perioadă sau paradigmă culturală, o coor
donată constitutivă şi identitară a literaturii române, un fel de ADN cultural şi artistic, 
şi asta chiar înainte ca ele să fie postulate ca atare de Kogălniceanu în "Introducţia" 

, ce configurează programatic, după model romantic, bazele unei „literaturi 
naţionale" originale. 

Dacă primele forme ale literaturii orale sunt, bineînţeles, materializări ale creaţiei 
populare activând întreaga constelaţie de simboluri şi imagini folclorice, în cele dintâi 
ipostazieri ale sale literatura scrisă va fi tributară prin excelenţă imaginarului religios şi 
istoric, fără însă a elimina sursa populară, rămasă evidentă nu doar în tradiţia Bisericii 
primelor secole, ci şi în cronici şi letopiseţe (prin mituri şi legende, invocată pentru 
valoarea sa probatorie sau ca potenţială dovadă evenimenţială sau lingvistică, precum la 
Miron Costin ori Dimitrie Cantemir), iar această triadă va reveni continuu în evoluţia 

În ce priveşte constanta religioasă, obiectul articolului de faţă, considerăm mai per
tinent să identificăm şi să interpretăm materializările 

, pe care, de altfel, îl integrează 
şi îl subordonează. Pentru că, dacă literatura religioasă ar limita analiza exclusiv la 
textele cu miză religioasă (sau chiar dogmatică) declarată şi, implicit, trăire mistică 
obligatorie, excluzând astfel autori importanţi, precum - doar două dintre cele mai 
remarcabile şi mai controversate exemple - Tudor Arghezi şi Lucian Blaga, unde referinţa 
religioasă este foarte prezentă, fără însă ca textele lor să poată fi realmente integrate în 
cadrul literaturii autentic religioase, urmărirea ocurenţelor imaginarului religios ar eli
mina aceste condiţionări reducţioniste, putând reconfigura/recapitula practic întreaga 
istorie a literaturii române, deoarece sunt aproape inexistenţi scriitorii la care referinţa 
religioasă să nu fie prezentă, uneori fie şi numai pentru a o nega sau a o resemantiza 
(ca la avangardişti, spre exemplu). 

două tipuri de constelaJii simbolice în măsură să organizeze întregul 
imaginar religios literar : pe de o parte, ideea credinJei ca formă de legitimare identitară 
a unui fntreg neam, pe de altă parte, imperativul continuităJii şi transmiterii, 
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IMAGINARUL RELIGIOS ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

ort cu acestea se ordonează tot patrimoniul de imaginar religios, ai cărui 
invarianţi revin în texte în funcţie de tipologia şi miza lor : 

- ipostazele lui Dumnezeu Tatăl : Elohim, Creatorul, Dumnezeul începutului sau Cel 
vechi de zile, cu toate elementele ce ţin de Facere (Cuvântul-Logos, lumina, despărţi
rea apelor şi crearea elementelor, crearea vieţuitoarelor şi a omului etc.), lahve, Cel 
ce este, Rugul Aprins sau Dumnezeul revelaţiei (cu imaginarul căutării, ascunderii 
şi invocaţiei, al sfâşierii în pustie şi al nerăspunsului) ori al epifaniei, filoxeniei şi 
imnului de slavă etc., Dumnezeu Savaot (Dumnezeul Oştirilor, Pantocrator sau 
Atotputernicul) cu imaginarul chemării la luptă, al revoltei şi deşteptării naţionale ; 

- ipostazele lui Dumnezeu Fiul : om şi Dumnezeu deopotrivă, Cuvântul întrupat, 
Profetul, Învăţătorul, Regele, Mesia, Hristosul sacrificiului, al Răstignirii şi morţii, 
dar şi Mântuitorul - Iisus al Învierii ; 

- intercesorii: Fecioara Maria, Ioan Botezătorul, îngerii, cei patru evanghelişti, apos
tolii, sfinţii; dar şi obiectele simbolice : biserica, turla, clopotul, candela, lumânarea, 
Biblia, Scripturile, cartea ; ori virtuţile şi gesturile rituale : credinţa, nădejdea, 

dragostea, mila, rugăciunea, psalmul ca rugăciune pentru sine şi propriul neam etc. ; 
- tot ce tine de istoria divină receptată la nivel uman : parabolele evanghelice, faptele 

apostolilor, minuni şi miracole. 

Imaginarul religios al identităţii 

Pentru prima dintre cele două constelaţii - credinţa/confesiunea religioasă ca formă de 
legitimare identitară a neamului -, referinţa absolută, credinţa ortodoxă, este mai mult 
decât o religie, şi asta încă de la primele texte copiate şi recopiate pentru a fi răspândite 
în manuscris sau, mai târziu, traduse şi tipărite. Ea este o marcă identitară 

legea pravoslavnică , poate demonstra şi susţine, alături 
de limba română, unitatea de neam a locuitorilor celor trei ţări române. 
poate asigura o dată în plus dezideratul de diferenţiere netă şi intangibilă la nivel de 
identitate naţională ( chiar dacă utilizăm formularea ) şi spirituală în raport 
cu marile puteri vecine mereu dornice să-şi „lăţască" graniţele şi asupra teritoriilor româ
neşti şi toate potenţialele pericole nu doar politice, ci şi religioase. 

Cu multe secole înainte ca negociatorii Proiectului Tratatului de instituire a Constitu
ţiei Uniunii Europene să propună, în 2003, reaproprierea „identităţii creştine europene", 
ca liant şi bază a ideii de „unitate în diversitate", cu tot ce presupune acest lucru la 
nivelul programului de creare a unei imagini de sine unitare a Europei ca spaţiu cultural 
şi spiritual complex şi omogen deopotrivă (Kalinowski, 2008, pp. 297-305), Ţările 
Române îşi cultivau şi apărau identitatea ortodoxă ca garant al unităţii de neam, în cadrul 
unei „diversităţi" teritoriale şi administrative în care se găseau mai degrabă de nevoie 
decât de voie. 

De altfel, această identificare a „legii strămoşeşti" cu naţiunea, pe care Eminescu o 
incrimina (,,un viciu al istoriei noastre a fost confundarea confesiunii cu naţiunea" -

, 14 martie 1880), iar Iorga o nuanţa (,,între ideea creştină şi între naţiunea noastră 
s-a făcut o strânsă legătură. Dar în această legătură ceea ce a dominat a fost naţiunea" -
,,Ideea naţională în decursul istoriei universale", în Nicolae Iorga, Sfaturi pe întunerec. 
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, vol. 2, 
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lui Ilie Miniat, cu titlul 

Psalmii lui Dosoftei, poezia 

 

 

 (1935), 

Conferinţe la radio 1936-1938, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol 11", 
Bucureşti, 1940), este un laitmotiv nu numai al literaturii, ci al înseşi istoriei şi culturii 
româneşti, instituit în perioada veche, la apariţia primelor tipărituri adresate, încă de la 
Coresi, către „toţi oamenii cine-s rumâni creştini" (Evangheliarul românesc 1561) şi 
reactualizat în fiecare moment de criză sau de construcţie istorică şi identitară. 

Modelul s-a constituit odată cu primele cărţi tipărite în limba română, unde se 
configurează, prin predoslovie, spaţiul totalizant al dialogului cu cititorii tuturor celor 
trei ţări româneşti cărora, în sfârşit, li se puteau defini într-un cadru concret, de largă 
circulaţie, unitatea şi identitatea de neam. Adeseori, ca să nu rişte să fie incriminată ca 
act politic explicit, strategia era atenuată alegoric prin crearea unui cronotop imaginar 
al întâlnirii, unde timpul simbolic era cel al învăţării şi înţelegerii - deci al edificării 
intelectuale-, iar spaţiul, cel al comunităţii spirituale. Teza recurentă se realiza prin foca
lizarea asupra unui destinatar colectiv exemplar în măsură să recupereze tocmai această 
unitate esenţială, participând, simultan, la propria ameliorare spirituală, concepută fie 
ca o scoatere din întuneric, fie ca o vindecare de neştiinţă. Regăsim toposul în precizarea 
scopului, ca la Coresi (,,să înţeleagă, să înveţe Rumânii cine-s creştini" -
românesc 1561), sau a interlocutorului însuşi, ca la mitropolitul Varlaam al Moldovei, 
adresându-se către „toată semenţia românească pretutinderea ce se află pravoslavnici 
într-aceasta limbă" ( românească de învăJătură 1643) ori „tuturor pravoslavni
cilor creştini, carii sînt născuţi întru limba noastră rumânească" ca în „Predoslovia" 
scrisă de un alt Varlaam, ,,Arhiepiscop şi Mitropolit al Târgoviştii şi al Scaunului 
Bucureştilor, Exarh al plaiului şi a toată Ungrovlahia", la Cheia înJelesului de Ioannykij 
Haleatovskyj (1678). 

Unul dintre cele mai frumoase texte, în măsură să sintetizeze imaginea rolului de 
catalizator spiritual şi naţional al scrierii de cult, a apărut pe cheltuiala lui Neofit I 
Cretanul, mitropolit al Ungrovlahiei între 1738 şi 1753. ,,Cu multă dorire din călduros 
suflet", acesta patronează traducerea şi tipărirea din greacă în româneşte a 

Caymiile de prăznuire (Bucureşti, 1742), notând în „Predoslovie", 
ca o profesiune de credinţă, motivaţia şi obiectivele actului său de mecenat, realizat 
„pentru folosul tuturor de obşte, spre adăpare şi lecuire sufletelor acelor ce o vor citi 
cu bună înţelegere, şi ale celor ce cresc întru buna credinţă a Pravoslaviei patriei aceştiia, 
şi alţii dupre împrejur pravoslavnici, carii grăesc tot cu aciastă limbă Rumânescă". 

În cadrul primei constelaţii, cea a religiei ca legitimare identitară, temele şi simbolurile 
recurente dezvoltă elemente care ţin de invocarea psalmică a lui Dumnezeu (Dumnezeul 
războinic, al oştirilor) în scopul binecuvântării, luminării sau salvării poporului; de 
imaginarul revoltei şi luptei, dreptăţii şi libertăţii, Ţării făgăduite, călătoriei şi exodului, 
străinului sau pământului înstrăinat ori cel al Paradisului pierdut şi izgonirii din Rai ; 
de imaginarul escatologic, al căderii şi ruinelor, al crucii, Drumului Calvarului, al 
somnului şi al morţii, dar şi al resurecţiei şi al reprezentării lui Hristos ca salvator, în 
ipostaza mesianică. În această categorie intră unii dintre 
patriotică şi de meditaţie religioasă a paşoptiştilor (şi nu este lipsit de relevanţă că două 
poeme vor fi imnuri de stat: ,, Un răsunet" I „Deşteaptă-te, române ! " şi „Imnul regal", 
cu versurile scrise de Vasile Alecsandri chiar în acest scop), imaginarul psaltic al 
„Doinei" lui Mihai Eminescu, poezia mesianică a lui Octavian Goga, unele dintre 
poeziile lui George Coşbuc, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr şi Nicolae 
Militaru, ,,Psalmii" traduşi de Mihail Sadoveanu şi anumite fragmente din FmJii Jderi 



49

 
Simion liftnicul 
Matei Brunul

,

predaniei, datinii, datoriei 

. 

predaniei. De altfel, etimonul cuvântului Tora însemna 

transmiterea sensurilor revelate). 
De neamul moldovenilor

Scripturilor

Facerii 

 

 

IMAGINARUL RELIGIOS ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

,,Psalmii româneşti" ai lui Aron Cotruş, poezia religioasă a foştilor fracturişti călugăriţi, 
de Petru Cimpoeşu (2001), romanele lui Radu Aldulescu, fragmente din 

al lui Lucian Dan Teodorovici (2011), Amorţire de Florin Lăzărescu (2013), 
Acasă pe Câmpia Arma,ghedonului de Marta Petreu (2011). 

Imaginarul religios al continuităţii 

În ce priveşte cea de-a doua constelaţie simbolică - imaginarul 
continuităţii şi transmiterii -, textul exemplar nu numai pentru literatura română, ci, 
probabil, pentru întreaga literatura parenetică sud-est-europeană este Învăţăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul său Theodosie (1519-1521) Cultura iudeo-creştină este una 
prin excelentă logocentrică, a Cuvântului creator şi a unei naraţiuni fondatoare, care, 
însă, element fundamental pentru modelarea acesteia, se transmite în scris. De la Tablele 
Legii unde era înscris Decalogul la Pentateuhul dictat atribuit lui Moise (Tora) ori 
Evangheliile insuflate celor patru apostoli, sub inspiraţia Sfântului Duh se desfăşoară o 
întreagă istorie sacră ce stă sub semnul revelaţiei şi, implicit, al imperativului transmiterii 
adevărurilor revelate, adică al 
tocmai „a preda, a învăţa". De aici importanta covârşitoare a Scripturilor şi posibilitatea 
de a accede (adesea prin lectura lor intermediată de un iniţiat) la istoria divină în 
integralitatea ei şi la semnificaţiile sale încifrate (prin 
În „Predoslovia" la , Miron Costin dă o memorabilă definiţie 
a scnern ş1 ca forme de acces la cunoaşterea integrală, presupunând 
deopotrivă cunoaşterea de sine, cunoaşterea lumii de aici şi a aproapelui, ca şi a tainelor 

divine prin intermediul Logosului, într-o magistrală rezumare a invarianţilor 
imaginarului religios (Dumnezeu Atotputernicul şi Creatorul, Facerea cu elementele 
sale, Cuvântul creator, Fiul lui Dumnezeu şi Cuvântul întrupat, fire divină şi fire umană, 
credinţa, taina Sfântului Duh etc.): 

Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minţii omeneşti, scrisoarea, dintru care, 
daca va nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va putea şti şi oblici. Şi nu numai 
lucrurile lumii, staturile şi-ncepăturile ţărâlor lumii, ce şi singură lumea, ceriul şi pământul, 
că suntu zidite după cuvântul lui Dumnezeu celui puternic. Crezu, din Scripturi ştim şi din 
Scripturi avem şi sfânta credinţă a noastră creştinească şi mântuirea noastră cu pogorârea 
fiilui lui Dumnezeu şi împeliţarea cuvântului lui, cel mai denainte de veci în firea omenească 
(denafară de păcatu). Scriptura ne deşchide mintea, de ajungem cu credinţa pre Dumnezeu, 
duhul cel nevăzut şi necoprinsu şi neajunsu de firea noastră, Scriptura departe lucruri de 
ochii noştri ne face de le putem vedea cu cugetul nostru. 

Astfel interpretate lucrurile, însemnarea în scris a istoriei propriului popor (integrată 
uneori prin structura cronografelor începând cu Facerea lumii, în chiar continuitatea 
acesteia, pe filiera Cărţii Regilor, a „Răsipitului Troadei" şi „Urzitului Râmului", spre 
a demonstra descendenta divină ca formă sacrosantă de legitimare, precum la Miliail 
Moxa ori Nicolae Costin) se citeşte nu doar ca act gnoseologic şi ontologic necesar, în 
sensul păstrării şi transmiterii adevărului despre povestea şi fiinţa (,,firea") neamului, 
ci şi (sau mai ales) ca ritual act de predanie. Ideea este omniprezentă în textele vechi. 
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, traducerea din 1592-1604, în capitolul „Iubirea" există următorul 
fragment: ,,De se va omul sui în ceriu şi va vedea slava şi obrazul lui Dumnedzău şi 
lumina soarelui şi a Iuniei şi a stealelor şi toate bunătăţile ceriului, şi, cându se va 
întoarce, priiatnic să n-aibă să-i povestească, ca şi cum n-ară fi vădzut nemică" Aşadar, 

dacă după izgonirea din Rai visul cel mai mare al omului - să urce la cer în trup - i 
s-ar împlini şi ar vedea din nou, deplin, toate splendorile creaţiei şi pe Dumnezeu însuşi, 
„faţă cătră faţă" şi apoi s-ar întoarce, dar s-ar regăsi singur, fără „priiatnic", şi n-ar 
avea cui să povestească, ar fi „ca şi cum n-ară fi vădzut nemică" Cunoaşterea fără 

împărtăşire cu celălalt, aproapele iubit (nu întâmplător fragmentul este citat ca argument 
în capitolul dedicat virtuţii ) , este un act ratat, oricât de mare ar fi darul revelat. 
Legea iubirii este însăşi legea creştinismului, fără de care orice cunoaştere nu mai este, 

decât „aramă sunătoare şi chimval zăngănitor". 
Prezentă şi în imaginarul iconografic, tema privilegiază reprezentările Sfântului 

Evanghelist Ioan însoţit de ucenicul său Prohor, insistând pe simbolurile inspiraţiei divine 
şi ale dictării mesajului revelat către discipol. Pentru adaptarea invarianţilor imaginarului 
religios la cel cultural este interesantă modificarea în timp a poziţiei evanghelistului, care, 
odată cu perioada umanist-renascentistă, înlocuieşte ipostazierea apostolului ca simplu 
releu al transmiterii cuvântului inspirat cu aceea a cărturarului în plină contemplaţie şi 
reflecţie înainte de a transmite mesajul revelat, amintind 

Inventarul motivic şi tematic al în literatura română înre-
gistrează tot ce ţine de crea/ie căutare revela/ie şi 
Regăsim astfel împletite istoria divină şi istoria umană, de la Facerea lumii şi omului 
de către Dumnezeu Tatăl (cu atributele privilegiate aici de Creator, Dătător de viaţă, 
Atotputernic), trecând prin istoria veterotestamentară, cu modelele sale exemplare de 
intercesori (îngeri, proroci, împăraţi etc.), şi până la Naşterea lui Iisus şi parabolele şi 
revelaţiile Evangheliilor ; sunt incluse tribulaţiile credinţei, dar şi căutarea de sine şi de 
celălalt, prin invocarea lui Iisus sub diferitele sale atribute (Înţelept, Învăţător, Păstor, 
Pescar de oameni, Cale, Adevăr, Lumină etc.) ori a intercesorilor neotestamentari (Fecioara 
Maria, Ioan Botezătorul, apostolii, sfinţii). Continuând catalogarea elementelor imagi
narului predaniei, identificăm: monologul interior sau dialogul, interogaţia de sine şi de 
Dumnezeu, rugăciunea inimii sau imnul de slavă ; virtuţile şi păcatele, lupta şi sfâşierea 
de sine ori exultarea victorioasă a sufletului izbăvit în Lumină ; tradiţiile, obiceiurile, 
datina şi legea străveche, marile sărbători, părinţii şi strămoşii ca garanţi şi transmi
ţători ai lor ; spaţiul şi timpul trăirii împreună, cronotopul ciclicităţii, ritmurile şi riturile 
vegetale recuperate din zona precreştină şi resemantizate ori pur şi simplu trăite sincretic, 

În ceea ce priveşte operele literare care valorifică acest imaginar, se integrează aici 
majoritatea textelor sapienţiale, parenetice, născute din observarea şi elogierea tradiţiilor 
spirituale, lirica mistică, meditaţia religios-filosofică etc. : ÎnvăJăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Theodosie ; de Dimitrie Cantemir ; 
Ivireanul; unele poezii de Grigore Alexandrescu şi Bolintineanu; cele câteva poezii 
eminesciene cu ecouri religioase ; şi Ivan Turbincă de Ion Creangă ; 
O făclie de Paşte de Caragiale; ,,Psalmi moderni" de Macedonski; poeziile cu temă 
religioasă ale sămănătoriştilor Şt.O. Iosif, Vlahuţă şi Coşbuc; unele proze scurte ale lui 
Delavrancea; de Sadoveanu; ,,Psalmii" arghezieni; scrieri ale criterioniştilor; 
poeţii Gândirii sau cei ai Grupării Rugul Aprins, de la Vasile Voiculescu la Daniel Sandu 
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Tudor; poemele cu imaginar religios ale lui Blaga, Ştefan Augustin Doinaş, dar şi cele ale 
şaizeciştilor Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Marin Sorescu ( 
şi trilogia dramatică ) ; poeme ale Ilenei Mălăncioiu ori ale gru
pului oniric ; poeme ale lui Daniel Turcea sau ale postmodernistelor Marta Petreu şi 
Aura Christi, până la romanele Florinei Ilis ; dar şi scrieri precum Ţiganiada şi 
ori texte ale avangardiştilor, la care imaginarul religios este prezentat parodic sau 
răsturnat, dar rămâne o referinţă imuabilă. 

Imaginarul religios al literaturii române vechi 

Dacă analizăm cele două categorii ordonatoare şi din perspectivă diacronică, în funcţie 

de paradigmele semnificative ale istoriei literare româneşti, se decantează cu preeminentă 
perioada veche, pentru că aici imaginarul religios organizează nu doar conţinutul majo
ritar al textelor scrise, ci şi viata de zi cu zi a protagoniştilor ei, care trăiesc în vecinătatea 
imediată a sacrului, în funcţie de care îşi rânduiesc şi valorile, şi acţiunile. Este, de 
altfel, spaţiul literar care sintetizează anticipat toate imaginile şi simbolurile reluate în 
perioadele următoare. 

Pentru a distinge elementele de imaginar religios literar, vom delimita însă literatura 
eminamente religioasă, de cult (liturgică, a textelor sacre, dogmatice sau patristice) de 
literatura de influenţă religioasă. Aceasta din urmă preia şi prelucrează din textele de 
cult tocmai elementele de imaginar sacru ce definesc o identitate de grup, într-un context 
spaţio-temporal coerent, contribuind la vulgarizarea unor imagini şi simboluri religioase 
adeseori adaptate şi resemantizate, în măsură să construiască un bazin semantic repre
zentativ şi distinctiv al unei comunităţi. În consecinţă, nu vom analiza, spre exemplu, 
Psaltirea pre verşuri tocmită a lui Dosoftei, şi nici 
unor prelaţi în exerciţiul funcţiunii lor religioase folosind virtuţile estetice şi literare ale 
cuvântului cu scop persuasiv şi modelator. Dar vom putea identifica la ei 

, aşa cum vom putea fi interesaţi de temele şi motivele 
evanghelice prezente în predosloviile originale ale cărţilor de cult tipărite în epoca veche 
ce creează adevărate locuri comune ale perioadei sau de legendele apocrife din cărţile 
populare, pentru că toate vorbesc de un imaginar religios prelucrat la nivel literar, prin 
mecanisme imaginative, de construcţie simbolică, dar şi de concepţie estetică asumată. 

Textul exemplar rămâne, din nou, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său 
(1519-1521), unde se regăseşte deja inventarul complet al imaginarului religios 

preluat din spaţiul dogmatic creştin ortodox şi altoit cu structuri mitico-religioase din 
alte culturi şi civilizaţii, într-o prelucrare reprezentativă pentru literatura română, de la 
începuturile sale până în contemporaneitatea imediată. 

Operă parenetică din categoria configurând modelul domnului 
creştin, lucrarea are la bază ideea dualităţii lumii şi a omului, de unde importanta bunei 
alegeri între material şi spiritual, trup şi suflet, ca act uman fundamental. Concepţia 
reflectă, de altfel, structura profund binară a imaginarului religios arhaic, constituit 
dintotdeauna pe o construcţie etică dublă, în oglindă, a ipostazierilor binelui şi răului, 
materializate, în Evul Mediu, din nevoia de a concretiza concepte abstracte în virtuţi 

istem simbolic asimilat lor. Principele erudit armonizează cu o 
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predania
.

, sunt cele care se înscriu 

eţe savantă imaginarul medieval al teocentrismului cu acela antropocent 
Renaşterii, elogiind atotputernicia raţiunii, şi reordonează axiologic valorile esenţiale, 
plasând "mintea" în vârful ierarhiei şi învestind-o cu rolul cel mai important în teleologia 
creştină - redempţiunea. Astfel, în concepţia lui Neagoe Basarab (cca 1459-1521), nu 
faptele ori virtuţile cardinale (credinţa, nădejdea, dragostea) vor reprezenta la Judecata de 
Apoi, ci „mintea cea curată", care "să urcă mai pe deasupra cerurilor şi soleşte dreptăţile 
sufletului şi ale trupului înaintea atotţiitoriului împărat". Discernământul devine capaci
tatea primordială şi impune un model absolut de înţelepciune, cel al lui Solomon, regele 
care, putând să-şi aleagă răsplata pentru dreapta sa credinţă, nu-i cere lui Dumnezeu 
nici bogăţii, nici fală deşartă, nici viată îndelungată, ci "inimă înţeleaptă spre ascultarea 
şi judecata cea dreaptă a oamenilor şi să pricep binele şi răul" ; iar Dumnezeu îi 
răspunde, dăruindu-i „inimă pricepătoare şi înţelepţie", dar şi tot ce nu ceruse, ca semn 
că doar buna alegere ("dreapta socotinţă") poate fi sursa adevăratei împliniri, orchestrată 
exclusiv de forţa divină, ca răsplată: "Şi încă-ţi voiu da şi ce n-ai cerşut: bogăţie şi 
slavă, care nu o au avut nici un împărat". 

este sensul fundamental al lucrării, dar şi al vieţii spirituale a epocii, 
organizându-i imaginarul, cu toţi invarianţii săi, în mare parte de sorginte biblică sau 
generic arhaică şi regăsiţi în contexte spaţio-temporale şi culturale diferite. Teza este 
preluată din „dumneziiasca Scriptură": ,,Dă pricină înţeleptului şi mai înţeleptu va fi". 
Metoda : ca în Antichitatea cea mai îndepărtată, transmiterea directă, 
(,,învaţă-l şi să va alătura să asculte"). Nu alta, în fapt, decât a transferului învăţăturii 
hristice către apostoli, ori a modelului maieutic al platoniciene, sau, şi mai 
departe, a Upanişadelor, pentru etimologia cărora se propune, printre diferitele interpre
tări, aceea a derivării din verbul a şedea), indicând tocmai imperativul proximităţii 
directe în actul transmiterii învăţăturii de la maestru către ucenicul aşezat alături. 
Condiţia a împărtăşirii cu celălalt: dragostea, legea neotestamentară (,, Vă 
rog cu dragoste să mă ascultaţi ca să vă poci spune şi eu cu dragoste"). Obiectivul 
general şi de perspectivă : , transferul neîntrerupt de la o generaţie la alta. 
Legenda Mănăstirii Argeşului, ctitoria lui Neagoe Basarab, subliniază şi ea această 
conştiinţă a necesităţii intrinsece a continuităţii : în actul alegerii „Loc de mănăstire/ 
Şi de pomenire", Negru Vodă caută nu un spaţiu oarecare, ci un "Zid părăsit/ Şi neis
prăvit", tocmai pentru că adevărata creaţie nu se ridică pe/din nimic, ci trebuie să prelun
gească o tradiţie (sacră, istorică). Aceeaşi idee dezvoltă legenda întemeierii Moldovei 
în "Poema polonă" (1684) a lui Miron Costin. Ea consacră sensul descălecatului de-al 
doilea în strigătul triumfător al tânărului domn fondator, postulând încă o dată nu doar 
legea recuperării şi ducerii mai departe a lucrării înaintaşilor (ce trebuie împărtăşită -
perpetuată - cu întreaga comunitate de origine), ci şi obligativitatea indiscutabilă a 
respectării ei: ,,O! tineri - strigă Dragoş - aci e patria noastră, nu mai e nevoie să ne 
sfătuim, eu nu mă mai întorc înapoi de aici. Voi restabili locuinţele strămoşilor noştri. 
Chiar acum jur că o voi face şi trimit de veste acasă. Iar care dintre voi gândeşte altfel 
îl trimit îndată înapoi". În acest fel se întâlnesc şi se intercondiţionează cele două con
stelaţii simbolice ale imaginarului religios românesc, pentru că asigură func
ţionarea ideii credinţei ca formă de legitimare identitară 

Ideea se materializează şi în iconografia perioadei. Portretele care îl reprezintă pe 
Neagoe Basarab sunt prin excelentă elocvente. Pe de o parte 
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a spiritual-politică a frescei votive de la Mănăstirea Curtea de Argeş (1517) 
(mănăstirea Snagov, 1563; Biserica Curţii Domneşti din Târgovişte, 1696-1698; Hurezi, 
1694), unde chipul domnitorului isihast apare în aşa-numitele „portrete de prestigiu 
votiv sau genealogii voievodale" (Văetişi, 2012) alături de alţi domni iluştri (spre exem
plu, Matei Basarab, Petru Cercel şi Constantin Brâncoveanu), pentru a legitima descen
denta dinastică. Pe de altă parte, sunt cele două portrete de la Mănăstirea Dionisiu: unul 
în ipostază de discipol, împreună cu maestrul său spiritual, Sfântul Nifon, celălalt împreună 
cu fiul său, în ipostaza de magister, ce focalizează cu precădere imaginea de domn creş
tin înţelept, a cărui menire este să primească şi să lase moştenire învăţătura primită. 

Un alt text-sinteză al imaginarului religios al perioadei vechi, recurent în epocile 
ulterioare, este scrierea principelui Dimitrie Cantemir (1673/1674-1723) 
Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul Concepută ca 
o dispută filosofică între Înţelept şi Lume şi Suflet şi Trup, dar şi ca o antologie de 
înţelepciune în ideea persuadării cititorului şi modelării sale după normele cunoscute 

este scris de un filosof foarte tânăr şi erudit, încă în plină formare, 
tot ca o carte de învăţătură, sub semnul introspecţiei şi al ospăţului sapienţial, al cumi
necării cu înţelepciune, cum sugerează metaforele din predoslovii prin care principele 
îşi prezintă cele trei cărţi ale lucrării - ,,trei luminoase şi neprăvuite oglinde" şi „trei 
mescioare". Cititorii timpului o receptează ca atare; gravura de la prima tipărire şi 

gravura Ieromonahului Ghenadie din ediţia de la 1816 dovedesc aceasta prin insistenta 
pe proba alegerii, dar şi pe ideea transmiterii (introducerea imaginii tânărului cititor în 
ilustraţia din 1816). În altă ordine de idei, reprezentativ şi prin modul în care 
aglomerează elementele de imaginar religios, după obiceiul vremii şi uzând de înalta eru
diţie a autorului său, prin suprapunerea argumentelor dogmatice de sorginte preponderent 
creştină cu acelea mitice şi filosofice, antice ori contemporane, greco-latine sau orientale, 
recuperate în cheie creştină, strategie anticipată deja în Învăţăturile lui Neagoe ... Exem
plele sunt omniprezente şi evidenţiază nu doar o atitudine, ci o metodă-program (folosită 
de tradiţia patristică chiar de la începuturile creştinismului) de convertire a sensurilor. 
Conştientizându-se că încercarea de eliminare a reperelor imaginarului colectiv deja bine 
ancorate în patrimoniul cultural ar fi o întreprindere sortită eşecului, singura soluţie 
viabilă a devenit resemantizarea în cheie creştină a acestora. Astfel se explică nu doar 
instituirea sărbătorii naşterii lui Iisus Hristos la aceeaşi dată cu celebrarea lui 
ideile socratismului creştin din secolul al Xii-lea sau prezenta sibilelor şi a filosofilor 
antici în iconografia mănăstirilor bucovinene, ci şi motivele ce vor face carieră în Evul 
Mediu, cu reviriment puternic în perioada barocă, regăsite şi în 

ubi sunt ? dar şi teoria corespondentei 
macrocosmos-microcosmos ca formă de (,,trupul lumii, iară 

sufletul ceriului să potriveşte") ori teoria celor şapte vârste ale omului, precum şi 

simboluri de tipul 
Se configurează astfel un caleidoscop de simboluri şi imagini religioase de sorginte 

biblică, patristică sau mito-filosofică, între care putem enumera: 

- lumea : creaţie divină, dar efemeră (prezentă încă din Viiaţa lumii de Miron 
în prima imagine escatologică din literatura română ce opune perisabilitatea creaţiei 
veşniciei divine) şi cu valori iluzorii (,,bogatul lumii sărac"); 

- intrarea păcatului în lume şi degradarea ei ; 
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întâlnirii cu sacrul ori cu o

opoziţiile: celest eluric (,,Dumnezeu lumină, iară lumea-i întunerec"), v1c11 
(lăcomia, zavistia, mândria, ,,desfrânata voie") virtuţi (înţelepciunea, discer
nământul - ,,duh sămăluitoriu" -, cumpănirea, ,,driapta socotială" cu „cântar desă
vârşit", iubirea - ,,Lumea temniţă, şi pentru ce să să iubească?", ,,Adevărata către 
Dumnădzău dragoste, ce pofteşte aceia i să dăruiaşte", nădejdea, credinţa); 

- omul, stăpânul lumii (,,Nu rob, ci stăpân al lumii Dumnădzău ti-au lăsat: pentru 
aceasta, tu pe dânsa, iară nu ea pe tine să stăpâniască"); 

- reperele esenţiale ale vieţii creştineşti (,, Trei lucruri pururea pomeneşte: moartea, 
înviiarea şi dreapta, ce va să fie, judecată") ; 

- scara virtuţilor (,,stepena bunătăţilor"). 

Intrigante, dar o dată în plus elocvente pentru exerciţiul adaptării lor la dogma orto
doxă sunt „Cartea a treia" (,,Ponturi 77"), ce are la bază traducerea unui text unitarian 
(,,eretic") de Andreas Wissowatius, şi „Ale stoicilor porunci dzece" din finalul volumului, 
care postulează condiţiile concilierii Înţelept/Lume, trup/suflet în soluţia păcii cu sine, 
cu celălalt şi cu Dumnezeu ( ce oglindesc, în fapt, concepţia cunoaşterii de sine ca premisă 

a cunoaşterii de Dumnezeu a socratismului creştin mai sus amintit) şi 

concluzionează apoftegmatic, în fraza ce închide lucrarea, esenţa înţelepciunii : ,,Liapădă 
cele rele. Învaţă-te lui Dumnădzău a trăi. Învaţă-te a muri". 

De altfel, cu acuitatea capacităţii sale de analiză comparativă, viitorul istoric şi 

hermeneut al religiilor din (1722) observa această particu
laritate a contaminării imaginarului creştin cu elemente păgâne sau cu eresuri populare 

(1714-1716): pe de o parte, remarca înclinaţia naturală a poporu
lui român spre religiozitate şi credinţă în respectul dogmei, astfel încât nicio influenţă 
,,eretică" nu şi-a găsit locul aici (,,O erezie sau un eretic nu s-au arătat vreodată în Mol
dova şi cu atât mai puţin s-ar fi putut răspândi"), şi, pe de altă parte, excesele (,,Locuitorii 
din Ţara de Sus sunt înverşunaţi aproape până la eres în credinţa lor") şi amestecul 
de superstiţii şi influente precreştine, preluate din panteonul dacic, scitic, greco-roman 
sau din imaginarul folcloric şi enumerând nu mai puţin de 25 de zeităţi locale sau obi
ceiuri explicitate într-un fel de prim minidicţionar al imaginarului religios etnomitologic. 
În fapt, Cantemir identifica astfel unele mecanisme de construcţie a imaginarului reli
gios, prezente, aşa cum el însuşi nota, la nivel general, nu doar în spaţiul românesc. 

În sinergie cu acestea, între sursele ce alimentează imaginarul religios literar, sensibil 
dintotdeauna la materializările transcendentului, se înscriu textele folclorice şi circulaţia 
cărţilor necanonice (mai ales apocrife şi hagiografii), cărţi populare ce, adesea, descriau 
şi explicau în registru compensatoriu elemente despre care textele dogmatice dădeau 
prea puţine informaţii, deşi ele interesau cu precădere, fie pentru că vizau elemente din 
viata umană necunoscută a lui Iisus Hristos ori a Fecioarei Maria (copilăria, adolescenta), 
fie reprezentau viata de după moarte. 

Cât priveşte creaţiile folclorice, atrag atenţia poveştile cu protagonişti divini (Dumnezeu 
şi Sfântul Petru, Maica Domnului) sau malefici (dracul, sub diferite denumiri, ele însele 
elocvente pentru subiectul nostru: Ucigă-1 Toaca, Bată-I Crucea, Încornoratul, Cel negru 
şi cu coarne, Ducă-se-pe-pustii, Cel din baltă, Cel de pe comoară etc.); basmele - cu 
imaginea lumii de dincolo şi simbolurile religioase ale călătoriei iniţiatice : adjuvanţii 
(Sfintele Miercuri, Vineri şi Duminică), spaţiile sacre sau marcate de potenţialitatea 

pusul său (răscrucea, fântâna - aşezată adesea la răscruce, 
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pădurea, izvorul/apa, pustiul) ; textele din ritualurile de trecere. Cântecele Zorilor 
Cântecul Bradului şi unele ori povestiri configurează, spre exemplu, lumea de 
dinainte de naştere din descântecele nou-născutului (concepută după regulile analogiei -
„Caolume") sau cea de după moarte (lumea cealaltă, lumea fără dor) în raport cu lumea 
aceasta (lumea albă, lumea cu dor, lumea cu păcate etc.), marcând reperele drumului 
urmat de suflet, vămile văzduhului, topografia Raiului şi Iadului etc. 

În ceea ce priveşte cărţile populare, se remarcă naraţiunile de tipul apocrifelor din 
(cca 1590-1602), Călătoriei Maicei Domnului 

(cca 1590-1602) şi Cuvântului dă arătare apocalipsis a patriarhului Avraam 
Călătoria lui Zosim la Blajini/Citenie a lu sveti 

Zosim (cca 1676) şi călătoria celor trei sfmti părinti la „locul unde odilmeşte ceriul" 
din ViaJa şi petreacerea sfinJilor (1682-1686) a lui Dosoftei, poveşti ale călătoriilor „în 
trup" la cer ale unor intercesori privilegiaţi, cărora li se acordă dreptul de a vedea înainte 
de moarte spatiile interzise muritorilor de rând şi de a se întoarce apoi pentru a împărtăşi 
cu ei minunarea sau consternarea în fata „dulceţilor" şi „bunătăţilor nepovestite" ale 
Raiului ori a „muncilor" şi „spurcăciunii" Iadului. Mecanismele imaginale care se 
activează sunt similare celor ale ucroniilor şi distopiilor, construind reperele unor spaţii 
dorite sau temute pe baza elementelor familiare din peisajul vieţii „de aici", exploatate 
în regim simbolic. Astfel, regăsim reprezentările idealizate, securizante, ale lumii celeste 
(,,scaunul Tatălui", ,,porta ceriului", ,,sadurile raiului şi pometele raiului", ,,carul 
heruvimilor", ,,locul svintilor"), pe de o parte, şi, pe de altă parte, cele teribile ale 
Tartarului, sub toate materializările ignicului (,,râu/iazer de foc", ,,noru de foc", ,,smoală 
cu unde de focu", ,,pature în parâ de focu") şi cu nelipsitul imaginar al torturii 
(,,spurcăciune împuţită şi iute şi muncă amară şi scârşcare de dinţi, şi-i mânca viermii 
neadormiţi câte cu doauă capete", ,,copaciu de fieru şi stâlpurele lui de fieru, şi de 
stălpurile iara spânzuraţii nărod multu, bărbaţi şi mueri, de limbi"). Declarându-se 
întotdeauna incapabilă să aşeze în cuvânt inefabilul Raiului, ce rămâne preponderent o 
stare de spirit sub semnul indicibilului şi inimaginabilului (,,ceea ce ochi de om nu văzu 
şi inimă de om nu poate gândi cu gândul"), mintea umană excelează în concretizarea teri
fiantului cu o apetenţă interpretată de Hasdeu, în siajul lui Shakespeare, ca o formă de 
receptare proprie spiritului popular a acestei categorii estetice : ,, Teribilul e frumos 
Poporul aleargă nebun după ceea ce-l îngrozeşte" ( Cuvente den bătrâni CărJile 

poporane ale românilor fn secolul XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă. 
Studiu de filologie comparată) ; ideea e menită să releve orientarea imaginarului creştin 
al transcendenţei cu precădere spre materializările angoasante şi, implicit, cu mai mare 
forţă de control. 

Mutaţiile imaginarului iluminist 

Miza temelor religioase este întotdeauna aceeaşi, moralizatoare şi cu rol de punere în 
stare de alarmă, şi ea nu va fi relativizată în textele literare de autor înainte de Ţiganiada 
lui Budai-Deleanu (1760-1820), cel care, de altfel, nu face decât să exploateze magistral 

ice, găsind deriziunea ca soluţie 
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mimesis antimimesis. 

 
 

loci communes

pentru detabuizarea locurilor comune ale imaginarului transcendentului. Prin distanta 
creată de ironie, umorul de grad secund şi integrarea discursului critic (şi autocritic) ca 
moduri de susţinere a ideii, a informaţiei, dar şi a formei, Ţiganiada este prima manifes
tare spectaculos modernă din literatura română, care, mimând respectarea tuturor con
venienţelor de până la ea, se rupe de toate modelele anterioare, dezvrăjindu-le sistematic, 
printr-un joc de şi Cu atenţia concentrată să nu piardă din vedere 
niciunul dintre topoii reprezentativi ai perioadelor anterioare, de la Antichitate la locurile 
comune ale Renaşterii ori barocului (invocarea muzei, ceremonialul dialogului cu 
cititorul, declararea surselor, lista canonică, imperativul veridicităţii, omul în centrul 
lumii, angoasa morţii etc.), Budai-Deleanu le deconstruieşte programatic prin discursul 
dublu sau le reinterpretează (sub continua armură a parodiei vocilor critice din note) 
pentru a-i oferi lectorului libertatea de a înţelege lumea, dincolo de dogme sau coman
damente, prin propria-i reflecţie. În acest spirit, secvenţa călătoriei - iniţiatice, bineînţe
les, cum o cere clişeul - lui Parpangel în iad şi rai devine exemplară. Regăsim aici toate 

proprii imaginarului religios al călătoriei pe celălalt tărâm, cu reperele 
cunoscute ale parcursului iniţiatic: catabasa; spaţiile de trecere spre "baia lume" 
("peşteri afunde", "groape, vârtoape întunecoase", "lacuri puturoase"); călăuza (,,purtă
toriul", "ducătoriul", "povaţa"); neputinţa de a pune în cuvânt experienţa văzută, 
asemenea lui Moise din textele cronicarilor, "faţă cătră faţă" (,,Dar o! cum voi spune 
toate ahele/ Ce văzui ş-auzii faţă dă faţă") ; dar şi topografia şi scenografia vieţii de 
după moarte, etalând tot ce am găsit deja în textele populare. Astfel, în iad, spaţiul stă 
sub semnul absenţei reperelor apotropaice ale lumii creaţiei iniţiale (,,Niciun soare acolo 
lumineză/ Nici pă ceriu sărin lună cu stele"), ignicul luând locul Luminii celeste (,,Ci 
numa văpăile fac rază") şi desfăşurându-se în toate ipostazele sale ("râuri dă foc", "focul 
nestâns", "nori dă fum să rădică/ Şi ploaie dă scântei arzând pică") pentru a reconfigura 
cadrele de referinţă (,,Iar pe zios, în loc de iarbă moale/ Jar şi spuză fierbinte răsare"). 
Timpul este cel al ispăşirii, iar protagoniştii sunt "dracii în pielea goală/ Cu coarne în 
frunte, cu nas dă câne ... " şi păcătoşii. Aceştia sunt enumeraţi într-o lungă listă, pe cate
gorii, şi supuşi la „muncile iadului toate" şi chinuiţi, după gravitatea vinii, pe "tronuri 
înfocate", cu "tăciuni aprinşi", "înfocate frigări" ori „Hrănindu-i cu cătran şi, în loc 
de apă,/ Ci fiere mult amară" sau cu „Păcură, smoală, răşină aprinsă/ Şi cu topită piatră 
pucioasă" în loc de „băutură întinsă". În compensaţie, Raiul (,,grădină desfătată/ Între 
ceruri şi între pământ sădită") recuperează întregul imaginar al luminii şi al creaţiei 
desăvârşite (,,tot zile sărine/ Şi ceriu limpede fără nuori,/ Vântucele drăgălaşe line/ 
Dulce suflând prin frunze şi flori/ Tot feliu dă păsărele ciudate/ Cu viersuri cântând pre 
minunate"), configurând perfecţiunea sub semnul moderaţiei ("Acolo Dumnezieu aşa 
fece/ Să nu fie vara zădufoasă/ Nici iarnă cu ger, nici toamna rece,/ Ci tot primăvară 
mângâioasă;/ Soarele încălzeşte şi desfată,/ Însă nu pripeşte niciodată"). Reapar toate 
elementele imaginarului temei prezente în cărţile populare sau textele folclorice, ca 
într-un inventar minuţios: ,, vămile văzduhului", ,,luminoasele poarte", Sân-Pietru ca 
paznic al intrării şi Sân-Mihai ca garant al dreptului de a fi primit în Rai, interdicţia de 
a pătrunde aici „în trup păcătos", la care se adaugă, parodic, aşa-numitul (în note) "rai 
al ţiganilor", cu celebrul său imaginar culinar compensatoriu, ajustat la noul ideal de 
fericire individuală a popoarelor etc. 

Ceea ce modifică însă complet raportul cu aceste locuri comune sunt comentariile din 
note. Mutaţia fundamentală este produsă prin intervenţiile paratextuale atribuite diferiţilor 
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participanţi la dialogul critic al lecturii adnotate, unde Budai-Deleanu deconstruieşte siste
matic întregul eşafodaj de credinţe şi simboluri al imaginarului religios colectiv, prin 
mai multe metode. Una dintre ele este explicitarea mecanismelor de creare ale imaginaru
lui transcendentului şi identificarea surselor diferite ale mecanismelor în cauză. Prima : 
exploatarea concretă a materialului realului imediat şi descrierea necunoscutului în 
funcţie de reperele cele mai familiare (,,ţiganul bârfeşte, căci socoteşte că raiule îngrădit, 
ca şi casa ţăranilor", decretează Criticos). A doua: citarea referinţelor livreşti dogmatice 
(,,Asta-i care la carte/ Să zice Gheena", le precizează Parpangel ascultătorilor săi uimiţi. 
„Parpangel, precum s-arată, au avut mai multă cunoştinţă decât un om deobşte, când 
ştie el şi de Gheena", îi reperează imediat statutul privilegiat acelaşi Criticos) ori 
iconografice, marcând influenţa imaginarului pictural asupra capacităţii de reprezentare 
a omului simplu(,, Tocma aşa-s zugrăviţi dracii şi pă păreţii besericii noastre", exclamă 
surprins Onochefalos în câteva rânduri, în note. ,, Ţiganul, auzind multe despre muncile 
iadului şi văzând pe la une beserici zugrăvit iadul , întru fierbânţala sângelui mintea 
lui i-au buiguit aceste, care el le ţinea aminte şi în urmă însuşi credea că au văzut acele", 
îi explică savant Criticos mecanismul de transfer). A treia: credinţele şi superstiţiile 

(,,Între norod şi acum este crezătoria că, mergând la raiu trebuie să treacă sufletul prin 
nouă vămi") ,,orbeţilor", cei care, neavând acces la educaţie, cred, sugerează notele, 
fără putere de discernământ. 

O altă metodă de relativizare a imuabilităţii invarianţilor imaginarului religios este 
jocul intertextual, prin semnalarea faptului că nu toate simbolurile au ca sursă primară 
textele sacre, ci sunt, în mare parte, creaţie umană, deci subiectivă şi interpretabilă, 
tocmai de aceea părăsind şi ipostaza autorului omniscient al cărui adevăr este de 
netăgăduit. Mai mult chiar, dincolo de faptul că ideea „identităţii religioase" nu apare, 
în fapt, decât tot ironic, pentru criticii. .. români din note, care simt nevoia să-şi marcheze 
propria apartenenţă prin diferenţiere, mutaţia profundă intervine şi în ideea centrală a 
imperativului transmiterii adevărului revelat, a predaniei ca misiune supremă a acestor 
călătorii ale întâlnirii excepţionale cu transcendentul. Iniţial, sensul „răpirii" lui Parpangel 
la Rai pare că rezidă în aceeaşi necesitate a predaniei 
cât cei dinaintea sa „într-adevăr, mai toţi bârfesc" (cu sensul de fantazare). Noutatea 
apare când interpretarea este nu doar autorizată, ci chiar încurajată, sub semnul propriei 
cercetări: ,,Caută! Dă aici fără stricăciune/ Te vei oblici tot ce să face/ Ş-întorcând la 
viaţă vei spune/ La fieştecare cumu-ţi place!". Libertatea de a alege o transmitere a 
sensurilor întâlnirii cu sacrul personalizată (,,la fieştecare") şi subiectivă (după „plăcere", 
şi, de ce nu, implicit, gust estetic) marchează o revoluţie în raportul cu imaginarul 
religios. Din păcate, însă, perioadele culturale următoare nu o vor duce mai departe, 
fără îndoială şi din pricina întârzierii publicării manuscrisului/manuscriselor. Litera
tura română va trebui să aştepte aproape încă două secole apariţia optzeciştilor pentru 
a regăsi atitudinea ludică, tolerantă şi ingenios subversivă, tăcând o profesiune de credinţă 
din dreptul la alegerea personală în raport cu imaginarul religios inclusiv la nivelul 
tehnicii citatului răstălmăcit sau recontextualizat în c Ţiganiada excela deja la început 
de secol XIX. 
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Paşoptismul şi imaginarul mesianic 

Răstimp de avânt revoluţionar şi aşezare în matcă pentru naţiunea în formare, de 
recuperare a libertăţii politice şi ideologice şi de construcţie identitară, debutul secolului 
al XIX-lea şi perioada paşoptistă excelează în exploatarea retoricii religioase. Epoca ce 
stă sub semnul crizei şi al haosului, dar şi al idealurilor salutare de repunere în ordine 
a lumii reactualizează ritualic imaginarul biblic al Facerii şi imaginarul mesianic în 
poezia patriotică şi de meditaţie religioasă. Se naşte o nouă creaţie - facerea unei naţiuni 
care îşi caută şi afirmă identitatea şi legitimitatea ce vor trebui impuse şi recunoscute 
în întreaga Europă, în numele unui trecut străbun ilustru şi al unui prezent eroic, dar şi 
al unui set de valori şi legi, garante ale noii ordini instituite. De aceea, în poezie sunt 
privilegiate atributele divinităţii ce ţin de forţa creatoare, paternitate, atotputernicie ; 
rolul de conducător, dătător şi „îndreptător" de legi (dreptate, adevăr, libertate, egali
tate etc.) este omniprezent, configurând o constelaţie de imagini-locuri comune foarte 
compactă. După acelaşi tipar pare că se configurează o schemă a poeziei de tip odă, 
imn de slavă sau rugăciune, indiferent de autor, inversând doar ordinea, într-o combina
torie liberă : lauda creaţiei ca oglindă a perfecţiunii lui Dumnezeu ; meditaţia asupra 
destinului uman individual sau „de obşte" ; recapitularea valorilor; invocarea divinităţii, 
cu toate atributele sale, spre mântuirea omului sau a neamului ; speranţa împlinirii 
invocaţiei-rugă şi prefigurarea viitorului „în lumină". Spre exemplu, în „Cântarea 
dimineţii" Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) le inventariază pe toate. Poezia debutează 
cu motivul „rugăciunii de dimineaţă" cuvenite celui ce este „Puternic Părinte", ,,stăpân 
a toate", ,,prea bunul tată", ,,Îndreptătorul lumii", dar şi cel care a „sădit dreptatea/ 
Unirea şi frăţia", ,,conştiinţa scumpă", ,,Răcoritoare ploae/ De adevăr", a „slăvit 

noroade" şi le-a dat „legi prea sfinte". Astfel configurate premisele, poemul reiterează 
toate valorile perioadei, de la fericirea individuală la cea a naţiei (,,Să fim preafericiţi") 
şi de la „slava strămoşească" la gloria prezentă (,,Slăveşte şi pre noi"), spre idealul 
suprem (,,flacăra unirii"), condiţionat de cunoaşterea de sine, de neam şi de Dumnezeu 
şi recuperat prin memoria predaniei şi precizarea reperelor identităţii în raportul simbolic 
trecut-viitor (,,Să ştim ce, cine suntem,/ Ş-aşa să nu se uite/ O naţiune slăvită/ Ce-am 
fost, şi ce-am fi noi"), dar şi a unei descendenţe sacre, legitimante, înălţător-inspiratoare 
şi pacificatoare (,,Ne luminează mintea/ Să te cunoaştem, Bune,/ Să ştim că ne eşti tată,/ 
Să te cântăm mai bine/ Ş-aşa să ne-mpăcăm "). 

Invarianţii imaginarului religios revoluţionar revin obsedant, laitmotivic. În pandant, 
în „Rugăciunea de seară" a lui Heliade-Rădulescu, Dumnezeu este „începutul şi sfârşi-

tuturor", ,, Vecinic suflet al totului roditor/ Cârma lumii şi Părinte, Creatore"; 
la Asachi, ,,fântână de viaţă şi lumină" (,,Evlavia casnică"); în „Rugăciunea" lui Cârlova 
cumulează şi atribute ale eroului romantic (,,Fiinţă naltă, lungă vedere,/ Izvor puternic 
de mângâiere,/ Pavăză sfântă ăstui pământ!", ,,naltă Putere", ,,adâncă-nţelepciune"); 
iar în „Rugăciunea" lui Grigore Alexandrescu (1810-1885), aproape identic (,,Al totului 
părinte", ,,Putere fără margini, izvor de veşnicie"). Acestei „puteri creatoare" (Bolinti
neanu, ,,Invocaţie") i se solicită „dreptatea, şi credinţa, şi adevărul sfânt" (Alecsandri, 
,,Cristos a înviat"), Unirea (Heliade-Rădulescu, Alexandrescu), ,,Patriei sale bine, folos", 
„dreptate", ,,mântuire", ,,dreptul uitat", ,,Şi-ndată fă-o mare din mică/ Să lase nume 
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nemuritor", astfel încât definirea de sine în fata celuilalt să instituie tocmai dezideratul 
afirmării identităţii naţionale: ,,Şi patriotul să aibă fală/ A-şi spune vita naţională/ La 
întrebarea unui străin" (Cârlova, ,,Rugăciune"). Acesta este un model naţional grefat 
însă pe un model moral individual ce are în centru „amorul semănat -ai 
şi Lumea dreaptă", invocând, practic, înzestrarea cu atributele divine demiurgice ale 
cuvântului materializat în faptă (,,putere să lucreze prin cuvânt şi făptuire"; Asachi, 
„Evlavie casnică"), cunoaşterea de sine şi iubirea de celălalt (,,Fă să doresc de obşte al 
omenirii bine/ Să mă cunosc pe însumi") ori capacitatea de a spune adevărul (,,La oameni 
adevărul să-l spui fără sfială"; Alexandrescu). 

Se ordonează în versuri o întreagă axiologie. O sintetizează „ Omul frumos" al lui 
Andrei Mureşanu (1816-1863), enumerând virtuţile omului kalokagathic, frumos şi bun 
deopotrivă, ,,cu mintea regină", ,,supus, loial şi drept", ,,nepătat", ,,sincer, nefăţărit", 
,,neclintit", ,,cu generozitate", ,,creştin curat" pe fruntea căruia „dreptatea străluceşte". 
Idealul : venirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ sau măcar instituirea unei lumi noi 
unde să funcţioneze principiile ei - nu altele decât ale Revoluţiei franceze, ce repudiase 
însă complet sursa religioasă dintre valorile sale: ,,De ce nu vine, Doamne, a Ta împă
răţie,/ Când oamenii să şteargă şi umbra de sclavie/ Fiind creştini curaţi;/ Şi-n locu-i 
să domnească dreptatea nepătată,/ Egală-ndreptăţire şi pacea-adevărată,/ Ca între fii şi 
fraţi". Se remarcă astfel aceeaşi constantă creştină continuând să organizeze, dintotdea
una, viata, politica şi imaginarul românesc. Defmirea prin credinţă nu se întrerupe în 
spaţiul românesc nici în marile momente de mutaţie sociopolitică şi culturală, când 
Occidentul eliminase complet şi violent Biserica şi influenta ei din spaţiul aulic, inte
lectual, revoluţionar (umanismul, Iluminismul cu Revoluţia franceză şi secularizarea nu 
doar administrativă, ci şi ideologică şi spirituală, şi într-un mod subsidiar sau colateral 
neprevăzut iniţial, aşa cum vom vedea, nici măcar în perioada comunismului ateu). Stă 
mărturie strofa adăugată (se pare că la cererea lui George Bariţiu; Buzaşi, 2003, p. 32) 
variantei iniţiale de zece strofe a poemului de chemare la luptă „ Un răsunet" de Mureşanu, 
devenit astăzi imnul naţional „Deşteaptă-te, române"; în această strofă se impune versul 
„Preoţi, cu crucea-n frunte! Căci oastea e creştină", ce reafirmă legitimarea identitară 
netă şi nevoia de lideri religioşi care va anticipa şi susţine imaginea poetului mesianic 
din lirica sămănatorist-poporanistă. 

,,Marii clasici" şi imaginarul religios ca simbol mistic, 
decor sau miză etico-morală 

În acest raport de definire prin credinţă, textele clasicilor vor produce o mutaţie. 
Imaginarul religios va continua să fie exploatat, dar mai degrabă ca element de recuzită 
literară asumată conştient, recunoscut ca fundal sau cadru prestabilit al lumii despre 
care se scrie şi devenit fie pretext de interogare a unor probleme de morală, etică (Slavici, 
Caragiale) ori filosofie şi estetică (Eminescu), fie sursă de inspiraţie pentru noi pro
ducţii în spiritul acestui „fundal", şarjat prin umor şi ironie înţelegătoare (Creangă) 
sau denunţat în ceea ce s-a desacralizat prin golire sau pervertire a sensului (Caragiale, 



60 IMAGINAR LITERAR

Popa Tanda Budulea Taichii, 
Moara cu 

noroc Crucile 
Mara

Budulea Taichii  

Mara (1894) 

(1876) 

În timp ce  Ianulea (1909) La hanul 
Calul dracului (1909) 

(1890), (1889) 

(1900), 
(1901), (1901), Duminica Tomii 

Duminica Tomii

Astfel, Ioan Slavici (1848-1925) îl surprinde în raporturile umane, sub semnul 
apodicticului, ca o prezenţă continuă, pe de o parte în legea morală a pământului ce 
recompensează întotdeauna comportamentul etic ( , 1873; 
1880) şi căreia nu i se poate sustrage niciun protagonist fără să fie pedepsit ( 

, 1880; Pădureanca, 1884), pe de alta, în conflictele etnica-religioase ( 
roşii, 1876; Gaşpar Graţiani, 1886; , 1894). Slavici rămâne probabil singurul 
dintre clasici în opera căruia credinţa mai defineşte şi, mai ales, diferenţiază identitar, 
în perfectă congruenţă cu spaţiul său de referinţă, Transilvania secolului al XIX-lea încă 
sub ocupaţie austro-ungară, unde lupta românilor pentru legitimare identitară, eliberare 
şi unire cu ţara rămâne dezideratul suprem. Două sunt principiile esenţiale ce ar trebui 
să armonizeze lumea (creaţie divină perfectă) şi pe locuitorii ei (nu mai puţin bine făuriţi, 
dar predispuşi spre greşeală), unul enunţat în , la sfârşit (,,Tu, Doamne, 
cu nemărginită înţelepciune ai întocmit lumea şi frumoasă ne-ai lăsat-o nouă locaş de 
vieţuire"), altul în finalul romanului (,,Oameni suntem cu toţii, tot creştini, 
creştini adevăraţi, tot un Dumnezeu avem"). Numai că, dincolo de spiritul pacifist şi 
afirmaţiile teziste, realitatea imediată rămâne sub semnul conflictului latent, regăsit mai 
târziu, în forme mult mai puţin temperate, devenite fervente chemări la luptă la Coşbuc 
şi Goga. 

Dacă în Amintiri din copilărie ( 1879), text autobiografic, Creangă respectă încă 
organizarea spaţiului şi timpului satului natal în funcţie de reperele sacrului - biserica 
şi sărbătorile de peste an-, surprinzând imaginarul religios din traiul zilnic al ţăranului 
deopotrivă smerit şi critic în raport cu credinţa şi oamenii ei, în Poveşti fantezia scrii
torului plin de umor, culegător de folclor, redimensionează arhitectura şi ierarhiile 
tărâmurilor de aici şi de dincolo şi ale protagoniştilor lor. În Dănilă Prepeleac 
şi Ivan Turbincă (1878), eroii, personaje ce iniţial aveau un statut marginal, reuşesc să 
repună în discuţie nu doar regulile lumii din care vin, ci şi pe cele ale lumii celeilalte, 
lumi ce comunică permeabil, la fel ca protagoniştii lor : Dumnezeu şi Sfântul Petru 
călătoresc pe pământ, Ivan circulă după poftă între Rai şi Iad şi perturbă ordinea stabilită 
de la facerea lumii a unor personaje ca Moartea şi Scaraoţchi, cu toată pleiada lui de 
draci şi drăcuşori, ca şi Dănilă Prepeleac. Este vorba despre materializarea aceluiaşi 
ideal dintotdeauna - viaţa fără moarte şi suferinţă ori nedreptate şi revanşa hâtră în faţa 
transcendentului umanizat şi aproape desacralizat. 

Adevărata desacralizare se materializează însă în opera lui Caragiale (1852-1912). 
Kir se scrie în acelaşi registru cu poveştile lui Creangă, 

lui Mânjoală (1898) şi în vecinătatea fantasticului popular al 
solomonarilor şi al pactului cu diavolul, iar Năpasta O făclie de Paşte 
şi În vreme de război (1898) explorează, în cheie psihologică, infernul interior al celor 
ce încalcă legile morale sau se tem de cei care nu li se mai supun de mult, păstrând 
aşadar reminiscenţele imaginarului religios tradiţional, texte precum La Moşi 
Moşii (Tablă de materii) Tatăl nostru (1909) focalizează 
pierderea raportului cu sacrul, căderea sa în artificiu, deriziune şi scenariu vid de sens. 
O lume ieşită din matcă transformă sărbătoarea în bâlci şi mascaradă consumeristă, dar 
continuă să invoce şi să declame bombastic reperele imaginarului religios în formule 
clişeizate, unde „credinţa" pierdută şi „măseaua" scoasă devin termeni interşanjabili, 
ca în finalul din . Concluzia generală este, ironic, cea din fraza de la 
sfârşitul listei interminabil-heteroclite din Moşii (Tablă de materii) (ce inventariază în 
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devălmăşie "Turtă dulce - panorame - tricoloruri - bragă - baloane - soldaţi - mahala
icoane - bricege - săpun - lumânări - panglici - prescuri - măcelari 

- lulele - luleaua neamţului - Deşteaptă-te, române ! - cruci - Dumnezei -
fluiere - zamparagii, guvernamentali, opozanţi -

- borangic - ţâri - sardele ... " etc.): ,,Criză 

teribilă, monşer!". Dincolo de sarcasmul replicii doar aparent paradoxale, Caragiale 
semnalează şi amendează deja criza spirituală a modernităţii ce începe să se prefigureze 
şi în literatura română şi, probabil nu întâmplător, în „tabla de materii" apar, între 
icoane, panglici, prescuri, Dumnezei, răcoreală şi zamparagii, şi „lulele, 
luleaua neamţului", posibilă trimitere ironică la Nietzsche şi postulatul morţii lui 
Dumnezeu, după care e repertoriat, hilar-sarcastic, îndemnul imnului paşoptist: "Deş
teaptă-te, române!". 

Criza aceasta va marca, de altfel, opera lui Eminescu şi parcursul său la nivel estetic 
şi filosofie. În tradiţie romantică, recuperând raportul mistico-ezoteric cu poezia şi 
filosofia, Mihai Eminescu (1850-1889) exploatează un întreg imaginar simbolic al 
metafizicului, suprapunând surse creştine, vedice, budiste, de cabală iudaică ori mitologie 
nordică în texte construite în jurul temelor creaţiei şi creatorului (,,Odin şi poetul", ,,Eu 
nu cred nici în Iehova", ,,Geniu pustiu"; Sărmanul Dionis „Avatarii faraonului 
Tlâ"), exersează limbajul eterat şi hieratic al rugăciunii apostatului reîntors la credinţă 
(,,Răsai asupra mea", ,,Rugăciune", ,,Înviere") sau pe cel ekphrastic, al intelectualului 
fascinat, în meditaţie în faţa miniaturilor sau icoanelor vechi (,,Dumnezeu şi om", 
„Speranţa"), ori rescrie istoria lumii desacralizate sub semnul facerilor şi desfacerilor 
succesive (,,Scrisoarea I", "Memento mori", ,,Melancolie"). Singurul limbaj care mai 
poate recupera virtuţile logosului creator este cel al poeziei (,,Odin şi poetul") şi nu 
întâmplător „Epigonii" recapitulează vocabularul imaginarului sacru, unde scrierile 
înaintaşilor sunt „ scripturile române", "spusa" lor "sântă şi frumoasă" , legitimată de 
credinţă (,,voi credeaţi în scrisul vostru") şi, de aceea, inspirată (,,semnelor vremii pro
fet"), dând în final definiţia poeziei ce ar putea reactualiza „ideea romantică a unităţii 
dintre poezie şi religie" (Ioniţă, 2014, pp. 35-36): ,,Ce e poezia? Înger palid cu priviri 
curate,/ Voluptos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate,/ Strai de purpură şi aur peste 
ţărâna cea grea". 

Odată cu perioada clasicilor se încheie şi epoca de configurare a schemelor recurente 
ale imaginarului religios literar românesc, corespunzând, de altfel, evoluţiei cultural
spirituale (teologice, filosofice etc.) şi celei sociopolitice (răstimpuri de pace sau conflict, 
libertate sau represiune) ale societăţii. De aceea le-am şi acordat un spaţiu mai amplu, 
pentru că ele explicitează reluările din literatura următoarelor curente sau mişcări literare. 

Literatura veche ( cu sincronismul ei medievalo-umanisto-baroc) şi literatura populară 
instituie raporturile imuabile cu divinul şi umanul în respectul irefutabil al dogmei creştine 
şi al moralei ei, dar şi al unui „creştinism cosmic", recuperând sistematic şi coerent 
elementele credinţelor păgâne, şi proiectează arhitecturile transcendentului în continuitatea 
celor ale imanentului şi cu instrumentele lui. Iluminismul dezabsolutizează pentru prima 
dată aceste raporturi şi îi permite individului din spaţiul românesc să-şi remodeleze - sub 
semnul libertăţii imaginaţiei, dar şi al propriului orizont de referinţă - relaţiile cu sacrul 
şi reprezentările lui, activând şi redimensionările umanismului occidental ce nu-şi 
găsiseră loc de manifestare în contextul românesc al secolelor al XVI-lea - al XVII-lea. 
Paşoptismul reia elementele ambelor direcţii şi le armonizează în creuzetul retoricii 
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patriotic-mesianice, excelând în reactualizarea imaginarului religios simbolic cu valoare 
funcţională. Clasicii încă exploatează locurile comune ale imaginarului religios tradiţio
nal, dar, cu spiritul critic ce îi caracterizează şi sensibilitatea la tot ce nu mai este 
autentic, sau „formă cu fond", introduc detaşarea şi bagatelizarea prin umor ori temele 
desacralizării şi clişeizării vidate de sens ale finalului secolului al XIX-lea stând sub 
semnul morţii lui Dumnezeu postulate de Nietzsche. Toate curentele următoare vor 
reactiva aceste scheme într-o combinatorie adaptată nevoilor epocilor respective şi 

evoluţiei lor cultural-economice, istorice şi ideologice. 

Curentele începutului de secol şi imaginarul identitar 
al resurectiei , 

Imaginarul sămănătoristo-poporanist de la începutul secolului XX, spre exemplu, acuti
zează retorica resurecţiei şi a lui Dumnezeu Savaot, Dumnezeul oştirilor, cel ce însoţeşte 
în luptă, ,,bun", ,,drept" şi „sfânt", a cărui viaţă este „învingătoare/ El renaşte", precum, 
implicit, este şi viaţa „popoarelor" închinătoare, ca în „Psalm" ori „Spada şi credinţa" 
de George Coşbuc (1866-1918), poem sintetizând întregul vocabular al luptei - sfinte -
pentru eliberare, unde iubirea de patrie şi credinţa se identifică redemptoriu : ,, Ce furtuni 
n-au mai pornit/ Pofta răilor şi ura/ Ca să pieri tu, neam iubit ! / Dar de toţi ne-a mântuit/ 
Spada noastră şi Scriptura". Suprapunerea între cele două planuri organizează întreaga 
poezie, în corespondente şi delimitări de simbolistică naţională explicite (,,Sfântul steag 
ne-a fost altar/ / Să ne batem la hotar"), universul familiar alimentează imaginarul 
combativităţii (,,Ghioagă dă orice stejar,/ Orice coasă dă o spadă"), inima „nu scade" 
„c-aveam în ea/ Scris Hristos ca mângâiere", iar victoria neamului are sonorităţile 
psalmilor davidici (,,Dar ai stat şi-ai biruit,/ Căci prin spadă-ţi a grăit/ Domnul cel ce-n 
vecie tare"). Într-un asemenea context sunt activate toate imaginile intercesoratului, ca 
în perioada paşoptistă : pe de o parte, simbolurile intermediind comunicarea pe verticală 
(sub semnul ascensiunii) şi pe orizontală (sub cel al predaniei) - clopotniJa 

rugăciunea cântarea cântecul şi, mai ales, cuvântul-, pe de 
altă parte, protagoniştii intercesiunii - Duhul Sfânt fngerul 

lăutarul Pentru cei umani, caracteristicile se suprapun şi ele configurează, în 
fapt, sub diferite chipuri, portretul eroului mesianic, cu ipostaza sa integratoare, 

, devenit ecoul tuturor „obidiţilor lumii" (Octavian Goga, ,,E sărbătoare"), unul 
dintre cei învestiţi cu sacerdoţiul cuvântului, Lor li „s-a dat", precum în 
versurile lui Vlahuţă, ,,solia sfântă/ De preoţi ai acestei mari puteri" (,,Cuvântul") sau, 
ca în poezia lui Octavian Goga (1881-1938), misiunea de a recunoaşte chemarea din 
„glasul/ Cuvântătorului părinte", ,,drept vestitorul apostol/ Al unei vremi ce vrea să 
vie" (,,Apostolul"), ori din struna lăutarului cântând în ceruri, în faţa lui Dumnezeu, 
„ vremea lungă câtă jale/ Scris-a-n sufletele noastre" (,,La groapa lui Laie"), pentru a 
deveni glasul „osteniţilor fără nădejde", ,,slujitorilor fără plată", ,,cu fruntea de sudoare, 
cu genele de lacrimi ude", într-o chemare la sărbătoarea „învierii" naţionale : ,, Veniţi, 
căci zvonul meu acuma vesteşte învierea, vouă// Eu cerului vă strig durerea şi 

Dumnezeu din cer aude!" (,,E sărbătoare"). Într-o nevoie de recuperare a modelelor şi 
ii exemplului, asistăm, în termenii paseismului şi retoricii sale de recuzită 



63

   

 Sorcova , 
Arhanghelii

[…]

, 1947). 

  [ ], 

IMAGINARUL RELIGIOS ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

biblică din scrierile lui Şt.O. Iosif, Vlahuţă sau Goga, la sacralizarea personalităţilor 
satului sau neamului, până la instituirea ideii martiriului cultural. Tot ce ţine de tradiţie 
sau de patrie devine sfânt, într-o gesticulaţie a sacrului ca formă de valorizare afectiv-iden
titară, dar şi mesianic-salutară. 

Alături de această coordonată preponderentă, identificăm încă alte trei tipuri de ocurenţe 
ale imaginarului religios în literatura sămănătorist-poporanistă. 

Una este cea gnomică, în spiritul etosului satului; funcţionează după o ordine arhaică 
sau aşază în versuri precepte creştine şi naraţiuni neotestamentare (Coşbuc, "Moartea 
lui Fulger"; ,,Amin, strigară stâncile", ,,Cel mai bun cuvânt"; Vlahuţă, ,,Hristos a 
înviat", "Sfântă muncă"; Duiliu Zamfirescu, ,,Gethsemani" etc.) ori în proză întâmplări 
moralizatoare ce au în prim-plan ţărani săraci, nedreptăţiţi de soartă sau de ordinea 
socială/politică. Îşi duc existenţa însă tot după normele credinţei, măsurându-şi-o, 
dramatic, în ritmurile marcate de timpul sacru (Delavrancea, , 1885; Sultănica 
1883; Agârbiceanu, , 1913). Un articol al lui Agârbiceanu sintetizează, de 
altfel, întreaga filosofie a omului de la sat, ce modelează şi reperele imaginarului religios 
implicit din „adevărurile creştine fundamentale despre Dumnezeu, despre Mântuitorul, 
despre Preacurata, despre nemurirea sufletului, judecată, rai şi iad, că viaţa trebuie 
purtată cu răbdare, că omul e dator să se roage, să postească, să dea milă, să ţină 
sărbătorile, să cinstească crucea şi icoanele, să nu-şi lase copiii să moară nebotezaţi, să 
se spovedească măcar o dată pe an, la Paşti, şi să se cunune, să nu moară necuminecat" 
(,,Sate şi preoţi", Curierul creştin 

A doua ocurenţă este cea de tip idilic, idealizând satul şi tradiţiile lui, într-o viziune 
supratemporală, ce inventariază, ca la Delavrancea (,,De azi şi de demult"), Coşbuc 
(,,Pomul Crăciunului", ,,Pace") şi Goga ("Pace", "Moş Crăciun" ,,Crăciunul copiilor" 
şi chiar „La groapa lui Laie"), elemente de imaginar religios popular de tipul poveştilor 
şi basmului, unde Moş Crăciun are „Colo-n cer, la el în tindă/ Pe genunchi o carte 
mare" şi scrie în ea faptele copiilor „cu condei de-argint", iar „în locaş de mărgărint/ 
Şade Domnul cu Sâmpetru/ La o masă de argint". 

A treia surprinde dimensiunea ekphrastică a textelor perioadei. Regăsită deja magistral 
la Bolintineanu (,,Fecioara Maria") ori Eminescu şi anticipându-l pe Vasile Voiculescu, 
această propensiune spre aşezarea în cuvânt a emoţiei estetice provocate de contemplarea -
în rugăciune - a unei icoane, recurentă şi în poezia lui Şt.O. Iosif (,,Isus") şi Goga 
(,,Mama"), devine pretextul aducerii istoriei hristice în prezentul imediat şi personal, 
unde poetul, "ucenic" al lui Iisus (,,Isus pe valuri"), repetă gesturile sacrificiului divin 
şi îşi identifică reperele propriei vieţi în oglinda sublimată a modelului absolut. 

Imaginarul convergent al extremelor 
între avangardă, tradiţionalism şi modernism 

Suprapunând curente diferite, cu orientări antinomice şi programe concepute adesea „în 
contra direcţiei" adverse, ceea ce unifică neaşteptat începutul secolului XX, extrem de 
heteroclit, rămâne tocmai referinţa continuă la acest model absolut, prezent explicit, prin 
asumare, sau implicit, prin negare şi poziţionare, de frondă, în răspăr cu el. Raportarea 
la modelul hristic (cu toate ipostazierile sale: Logosul creator, sacrificiul, răstignirea, 
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învierea, Mesia, taumaturgul etc.) rămâne omniprezentă, fie că este vorba de „Psalmii 
moderni", egolatri şi ultragiaţi, ai lui Macedonski, ce îşi regăsesc ecourile simboliste 
mai degrabă în tânguirile lui Iov decât în invocările davidice, fie că este vorba de cei în 
respectul tradiţiei iudaice din fervoarea de kalokagathie expresionistă a lui Fundoianu, 
de psalmii modernişti ai lui Arghezi sau de provocările dadaiste sau suprarealiste. 

Avangardiştii români sunt marcaţi de o nevoie vitală de spiritualitate, de un misticism 
intrinsec, profund şi cu atât mai obsedant cu cât se vrea negat la nivel programatic. Deşi 
poate părea surprinzător, acest lucru nu este propriu doar spaţiului autohton şi, chiar 
dacă ideea nu este dezvoltată foarte des, nu este nici ignorată. În 2008, la Centrul 
Pompidou din Paris, expoziţia voia să demonstreze că istoria avangardelor 
este, mai mult decât s-ar fi crezut, în mod esenţial spirituală. În 2019, la 

, redeschis în 2004 la Ziirich, unele dintre cele mai interesante cercetări au în 
centru tocmai misticismul dadaiştilor. De altfel, imaginarul unui poet ca Tristan Tzara 
(1896-1963), care, înainte de exil, scria versuri precum „ Te caut pretutindeni Doamne/ 
dar tu ştii că-i prea puţin" (,,Tristeţe casnică"), ,,Stoarce, Dumnezeu, lămâia lunii/ Să 
se facă simplitatea cerului/ / Când se îmblânzeşte furtuna ca mielul/ Când se aşază 
ruga în genunchi ca mulsul vacilor/ Coboară îngeri..." ori „Cunună de spini înţeapă 
grădina cu lumini" (,,Insomnie"), va rămâne acelaşi şi în anticanonicele manifeste dada. 
Pentru că, oricât s-ar juca în ele sarcasmul şi zeflemeaua profanator-demonstrativă, 
dincolo de asocierile şocante, se caută totuşi „esenţa centrală", o „artă absolută. Absolut 
în puritate de haos cosmic şi ordonat", ,,se dovedeşte ceea ce este esenţial în Dumnezeu", 
,,Dragostea de noutate e crucea simpatică" ,,pentru a răstigni plictisul", ,, viata dadaiştilor" 
este, ,,iată", ,,să fii sala de redacţie şi de baie a lui Dumnezeu", ,,Bunul Dumnezeu 

a creat o limbă universală, şi de aceea nu este luat în serios" etc. În aceeaşi 
continuitate, chiar dacă ironică, a modelului, ,,Dumnezeu îşi poate permite să nu aibă 
succes, Dada la fel", iar de aici, ideea că „dada e o religie" se construieşte coerent, 
deşi „mai degrabă că dada nu este decât o divinitate de mâna a doua". Toţi avangardiştii 
au înscrise profund în imaginarul personal şi poetic referinţa biblică şi modelul hristic, 
cu tot ce presupune el la nivelul naturii sale divin-umane, ce face legătura între lumi 
(precum, asemenea lui, poetul), şi cel al parabolelor evanghelice. 

Copiii teribili, paricizi (termenul va apărea şi în definirea generaţiei Criterion de 
către Eugen Ionescu) ai avangardei, fluturând instigator steagul dinamitării tradiţiei pe 
meterezele manifestelor, sunt bântuiţi de un dor torturant de creaţie perfect orânduită, 
de cosmos armonios, de logos ordonator şi de nostalgia divinităţii securizate, paterne. 
Nu întâmplător regăsim titluri precum „Întoarcerea poetului risipitor" 
„Parabola paratrăsnetului risipitor", cu întreaga simbolistică implicând imaginea artistului 
ca releu ideal al transcendentei şi ca mesager dintre lumi. De aici, predispoziţia pentru 
texte ce se construiesc pe poetica interstiţiului (Gellu Naum, , 1945; Gherasim 

, 1945) şi a reprezentării ideii de intercesorat, precum la Ilarie 
Voronca (1903-1946), unde „Poetul comunică cu Dumnezeu; glasul lui are răsfrângeri 
de dincolo" şi, ,,Asemenea Ioanei d'Arc, aude voci" (Despre poem şi antologie 
ori fascinaţia exercitată constant de imaginarul întrupării şi al cuminecării (în sensul 
etimologic deopotrivă), cu arhetipul Logosului tăcut om. Acesta apare, de altfel, 
răsturnat, la Gherasim Luca (1913-1994), în citarea pe dos din Evanghelia lui Ioan, 
într-un fragment introdus în limba franceză în varianta românească a 
şi menit, evident, să şocheze prin violenta imaginilor şi a ideii abandonării cu frenezie 
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răului, coerentă cu integrarea (în acelaşi context şi tot în franceză) unor citate din 
Liturghia neagră a lui Huysmans: "Et la Chair s'est fait Verbe. Car il a ete dit 

que nous serons sauves par la Chair : il faut marcher nu dans la vie, et aneantir le Mal 
par le Mal en s'y abandonnant avec frenesie". Gherasim Luca are şi poezia „Sfânta Împăr
tăşanie", dar cea mai percutantă reprezentare este regăsită tot la Voronca: "«Poeme în 
aer liber» de Stephan Roll", unde, la fel ca Iisus, poetul are har taumaturgie (,,tămăduieşte 
rănile şi amintirile", ,,ridică din mansardele umede bolnavii") şi apare profesiunea de 
credinţă mereu citată: "Singura certitudine: poemul. Singura cuminecătură: poemul. 
Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul şi sângele nostru: poemul". ,,E sublima cuminecătură 
a revelaţiei şi a miracolului", cum se va continua ideea în „Radiografie", ,,trecerea 
tuturor în poezie", ,,o trecere «dincolo»" resemantizând parusia hristică în variantă 
exclusiv artistic-creatoare, când "ceea ce poetul presimţise şi vestise numai, se va adeveri 
cu adevărat. A doua lumină va urma firească şi nesimţită". 

De altfel, întreaga perioadă interbelică se va coagula în jurul ideii de transgresare 
spre un "dincolo" ce nu mai presupune însă doar transcendere a spaţiului mundan, ci 
şi o "trecere dincolo" de şicanele istoriei imediate, de criza destructurantă a războiului, 
dar şi de idealurile şi modelele politice, filosofice ori estetice ale generaţiei războiului 
şi a Marii Uniri, de prejudecăţile, osificările sau "sleirile" ei (identificate mai ales în 
poeticile sămănătorist-poporaniste). Toate grupările nou-apărute şi textele lor progra
matice, precum „Isus în ţara mea" (Nichifor Crainic, 1923) care dă direcţie "ortodoxis
mului" gândirist, (Mircea Eliade, 1927) care vizează aşa-numita 
Generaţie '27 sau „Manifestul Crinului Alb" (Petre Pandrea, Sorin Pavel şi Sorin Nistor, 
1928) dezvoltă, mai mult sau mai puţin violent, aceeaşi idee a nevoii "rupturii", a depă
şirii unui model obsolet. 

În ceea ce priveşte tema noastră de interes, tradiţionalişti sau modernişti, scriitorii 
interbelici vor păstra religiosul printre subiectele lor predilecte, în mod special în poezie. 
Imaginar religios va exista şi în proză şi eseistică, la scriitori ca Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Emil Cioran etc., cumva ca la clasici, ca 
parte intrinsecă a surselor de inspiraţie ale autorilor (satul românesc: 1930; 

, 1920; Răscoala, 1932; istoria veche românească, având în centru domni creştini: 
Nicoară Potcoavă, 1952; Fraţii Jderi, 1935; sau istoria "poporului ales": De două mii 

, 1934; !ţie Ştrul, dezertor, 1932; mituri, credinţe şi eresuri populare româneşti 
sau europene, spiritualitate orientală, act ritualic religios etc. : Domnişoara Christina 
1936; , 1933; , 1940; Nopţi la Serampore 
1940; Noaptea de Sânziene, 1955). Însă marile lupte doctrinare se vor da în poezie, 
unde se remarcă misticismul gândirist al lui Crainic, convins că poate salva România 
anilor '30 la nivel politic, religios, artistic prin credinţa ortodoxă revenită la originile 
sufletului ţăranului român. 

Modelul absolut al lui Nichifor Crainic (1889-1972), teoretizat exaltat în Isus în ţara 
, devine folclorul ; în concepţia poetului, colindele conţin nu doar adevărul spiritului 

şi specificului românesc, ci şi soluţia estetică şi ideologică ideală şi totalizantă a renaşterii 
naţionale, ce ar trebui să recupereze o istorie divină a noastră, "un Hristos al poporului 
acestuia", "coborât din lumina Evangheliei şi îmbrăcat în haina pitorească, de mit idi-

' crescut ca din vlaga pământului românesc". Postulând o „corespondenţă strânsă 
între atmosfera Evangheliei şi atmosfera noastră, între peisagiul ei şi peisagiul nostru, 
între spiritul ei şi sensul înţelepciunii noastre populare", concluzia este, natural, că „arta 
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noastră nu poate să rămână izolată de sufletul poporului, de religiozitatea lui. Începuturile 
ei sunt stropite de botezul creştin" şi, în aceeaşi logică a transsubstanţierilor simbolice 
regăsite la Voronca, textul se încheie, apodictic, cu imaginea cuminecării - hristice -
prin artă: "Ca într-o Cină de Taină nemărginită, vom frânge şi vom turna şi vom gusta 
trupul şi vom bea sângele Domnului. Pâinea vieţii şi vinul artei". Imaginarul evanghelic 
devine aşadar complet românesc şi, transmutat în spaţiul al patriei şi al tradiţiilor 
ei (cu rituri deopotrivă creştine şi precreştine), propune ca metodă poetică autohtonizarea 
lui, într-un fel de sincretism religios etern, noua "creaţie religioasă" pe care Mircea 
Eliade o identifica în spaţiul sud-est-european, numind-o 

creştinism cosmic, pentru că, pe de o parte, ea proiectează sistemul cristologie asupra 
naturii întregi, iar pe de altă parte, neglijează elementele istorice ale creştinismului, 

insistând, dimpotrivă cum, de altfel, observam la avangardişti, la Crainic, şi vom regăsi, 
ca o constantă, în întreaga poezie cu referinţă religioasă, , asupra dimensiunii liturgice 
a existentei omului în lume (De la Zalmoxis la Genghis-Han 

Sub auspiciile Gândirii şi ale spiritului său tutelar, dar şi în afara, ori chiar contra 
doctrinei ortodoxismului se vor înscrie poeziile de inspiraţie religioasă ale lui Ion Pillat, 
Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Lucian Blaga, Adrian Maniu, Tudor Arghezi sau 
pictura şi grafica de revistă ale unor artişti plastici precum Francisc Şirato, Catul Bogdan, 
Şt. Dimitrescu, I. Negulescu, Maria I. Pillat, dar, mai ales, Atanasie Demian, transpu
nând istoria evanghelică şi personajele ei în contextul ţărănesc autohton. 

Crainic însuşi scrie şi este primul, de altfel, care îşi trădează principiile de ortodoxie 
pură, neîntinată de mituri precreştine sau de elemente păgâne, pe care le va sancţiona 
la alţi autori, precum Blaga sau Maniu. Începând cu atât de citatul „Cântecul potirului", 
apare credinţa ca panteism hristic (,,Eşti totul în toate şi toate prin tine") transmis copiilor 
de la bunici şi părinţi, în fiecare gest al vieţii de zi cu zi, încărcat cu semnificaţie 
ritual-sacrală. Predania este, în fapt, liantul scrierilor lui Crainic. În „Isus prin grâu", 
prin ipostazierea unui apostolat perpetuu, în "Unde sunt cei ce nu mai sunt? ", prin 
resemantizarea creştină a motivului antic ubi sunt?, în „Prinos", prin ideea împărtăşirii/ 
împărţirii credinţei, tradiţiei şi a rodului primit ("O văd pe mama, paznică fierbinte/ A 
unei datini sfinte : I O, Doamne-n cinstea rodniciei tale/ Să-mpartă-ntâmplătorilor 
drumeţi"). Similar, ea apare în "Mănăstirea" ("Amintirea scrisă-n piatră şi pe file de 
pomelnic", unde „Se coboară-n mine/ Sufletul străbun"), în aducerea alături, prin 
cinstirea memoriei lor, a „eroilor" neamului, ,, voievozi, popor şi clerici", iar în„ Trudă", 
prin redefinirea lui ca reverberaţie infinită a divinului ("E însuşi Dumnezeu 
multiplicat/ În fraţii mei, în faurii vieţii"). După cum am observat deja în perioadele 
anterioare, transmiterea se face în sinergie cu configurarea repetată a cronotopului 
identitar (,,Peste vatra unei patrii, peste timpul unui neam"), el însuşi receptat ca paradis 
terestru moştenit : "Pământul acesta, lsuse Cristoase/ E Raiul în care ne-a vrut Dumnezeu" 
(,,Cântecul potirului"). 

De altfel, raiul adus acasă este un motiv recurent al perioadei. La Ion Pillat ( 1891-1945), 
"Raiule o casă din Muscel" ("Mreaja") şi chiar şi adversarul declarat al ortodoxismului, 
Ion Barbu, îşi va localiza în „Isarlâk" paradisul personal : "Raiul meu, rămâi aşa!// 
Fii un târg temut, hilar/ Şi balcan-peninsular". Revenind însă la „Mreaja" pillatiană, ea 
este probabil una dintre cele mai apropiate creaţii de ideile teoretizate de Nichifor Crainic, 
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prin transmutarea integrală a istoriei creştine, cu personajele ei fundamentale, în spaţiul 
muscelean, unde, în casa-rai "Maica Domnului stă în pridvor,/ / Iar Dumnezeu, şi 
Duhul Sfânt, şi Fiul ei,/ În casă stau la masă câte trei./ Vorbesc de muncile de pe 
pământ,/ Ca gospodari chivernisiţi ce sunt". Textul este ilustrativ şi pentru că el 
construieşte, în fapt, o escatologie populară, în care se amestecă deopotrivă pitoresc 
rural, legende apocrife, referinţe folclorice şi reprezentări iconografice şi unde, la 
„înfricoşatul judeţ" ,,drepţii vin acuma câte doi,/ În straie albe ca în sat la noi", pentru 
răi „Scaraoschi arde în cuptor/ Foc blestemat, pârjol dogorâtor", iar când Maica aruncă 
„năvodul" ,,pe Calea Robilor", ,,ca scobari şi mrene de pe Olt,/ A pescuit în mreajă 
iadul tot". Poezia ce reconfigurează bolgiile tradiţionale are şi pandantul similar în „De-o 
fi să fie raiul", unde acelaşi exerciţiu de autohtonizare creează pastelul Raiului-zăvoi, 
„lan de grâu/ / Să între-n el arhangheli cu secera în brâu", deal cu vii, "câmp de 
nea,/ / Şi zurgălăi de sănii să sune-cum suna/ În ţara mea". În întreg volumul 
de altădată (1926), de altfel, pe al cărui manuscris pregătit pentru republicare, în 1941, 
Pillat nota titlurile celor patru cicluri incluse ("Drumul Magilor", ,,Povestea Maicii 
Domnului", ,,Chipuri pentru o Evanghelie", "Morţii"), se rescrie o Evanghelie petrecută 
în spaţiul românesc, unde „Pământul sfânt nu e al Galileii/ La noi e Nazaretul, Ioachim,/ 
De pe pridvor priveşte Râul Doamnei", naşterea lui Iisus are loc „Jos, sub poarta raiului,/ 
Pe sub Piatra Craiului", iar intrarea în Ierusalim, de Rusalii, reafirmă reconfigurarea 
geografiei sacre prin aducerea , retrăite 
zilnic în satele şi târgurile muscelene : ,, Târg de munte răsipit printre livezi/ Cu cerdacuri 
văruite de-unde vezi/ Piatra Craiului albastră de departe : / lată tot Ierusalimul tău 
din carte ... ". 

Aceeaşi direcţie a stilizării peisajelor familiare ale spaţiului natal după modelul 
iconografiei bizantine, pendulând între detaliul semnificativ şi uneori de istorie personală, 
şi hieratismul personajelor evanghelice implicate ori, la polul opus, umanizarea lor 
completă, se regăseşte şi în poezia lui Vasile Voiculescu (1884-1963). Nu întâmplător, 
G. Călinescu îi prezenta pe ortodoxişti în Istoria... sa într-un capitol cu subtitlul „Ico
nografia mistică. Doctrina miracolului". Hristos, urcând la Ierusalim, trece prin oraşul 
copilului român de odinioară plecat la şcoală, departe de părinţi, într-un fel de exil etern 
reiterat ("Isus din copilărie"). Ierusalimul pregătindu-se de Cina cea de Taină e asemenea 
târgurilor olteneşti cu „tort de flori alese", unde Domnul priveşte „din foişorul cu şiţa 
înverzită", iar apostolii, ca nişte gospodari, se târguiesc să cumpere ieftin mielul ce va 
fi jertfit pentru Paşti (,,Pregătiri de cină"). Totul repetă ritual parcursul hristic, într-un 
timp sacru nesfârşit retrăit ciclic : "Vineri te prohodeam apoi de-a bine/ / Şi muream 
şi noi toţi cu tine/ Până ce duminica înviam iară". Nu întâmplător, în această neîntreruptă 
comunicare între lumi şi istorii divin-umane suprapuse sunt omniprezenţi îngerii, inter
mediind întâlnirea. Volumul Poeme cu îngeri din 1927 face din prezenţa lor o artă poetică, 
ca întreaga poezie de influenţă religioasă a lui Voiculescu, aglomerând simbolurile 
intercesiunii : rugul aprins, biserica, lumina, lumânările, soarele, crinul, cuvântul, 
sufletul - ,,porumbelul călător al lumii" etc. Dincolo de ubicuitatea sacrului, laitmotivul 
interogaţiilor voiculesciene rămâne dialogul cu divinitatea, căutată, invocată, asumată 
filial, prin revendicarea legitimă de către poet a eredităţii logosului creator (,,Părinte, 
eu fiu bun al slovei / mă-ntorc şi moştenirea-mi cer"), sau strigată cu dramatismul 
apostatului părăsit din versurile argheziene: "Părinte, unde să te caut şi pentru ce 
te-ascunzi mereu?". 



68 IMAGINAR LITERAR

Psalmii Deus absconditus 
Deus otiosus 

[…]

ciclul Tablouri biblice (Versuri de abecedar) 

început în 

[…]
[ ]

Poemele luminii, 

Similar, aceeaşi tensiune creată de absenta lui Dumnezeu şi chemarea nesfârşită 
rămasă tără răspuns apare în lui Tudor Arghezi ( 1880-1967) : un 
şi deopotrivă un retras din lume după finalizarea creaţiei lăsate în paragină 
(,,De când s-a întocmit Sfânta Scriptură/ Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură/ Şi anii mor 
şi veacurile pier/ Aci sub tine, dedesubt, sub cer", ,,În rostul meu tu m-ai lăsat uitării"), 
un Dumnezeu cercetat după măsura umană a apostolului Toma (,,Pentru credinţă sau 
pentru tăgadă,/ Te caut dârz şi fără de folos./ / Vreau să te pipăi şi să urlu : «Este ! » "), 

somat cu exasperare (,,Şi te slujesc; dar, Doamne, până când?"), implorat (,,Trimite, 
Doamne, semnul depărtării,/ Din când în când, câte un pui de înger") ori invocat ca 
sursă nu doar a creaţiei lumii, ci şi a celei poetice (,,Doamne, izvorul meu şi cântecele 
mele!/ Nădejdea mea şi truda mea!"), până la suprapunerea imaginilor sub semnul 
reiterat al cuminecării, de data aceasta cu însuşi trupul poetului prefăcut simbolic la 
Arghezi: ,,Ca să mă frângă-n soare, schimbat prin moarte-n pâine,/ Şi fraţilor din urmă, 
şoptind să mă împartă" (,,Nehotărâre") sau cu inima lui, ca la Voiculescu: ,,Apoi, 
frângând-o bucăţele, cum nu aveam la cină soţi/ M-ai dus tăcut la o răscruce şi-am 
împărţit-o-n zori la toţi" (,,Cina cea de Taină"). Imaginarul religios din opera argheziană 
este însă mult mai provocator în poezii puţin citate, precum „De-a v-aţi ascunselea", 
jocul cu moartea şi iubirea de „Subt coviltirele lui Dumnezeu" sau cele cinci poezii din 

(1944). Aici, sub pretextul rescrierii pentru 
copii a istoriei Facerii, Arghezi propune o nouă poveste, ludică şi cu umor duios-ironic, 
despre cum „Urându-i-se singur în stihii,/ A vrut şi Dumnezeu să aibă-n cer copii" şi 
i-a tăcut astfel - greşind aluatul - pe Adam, ,,parcă şi zbanghiu", şi pe sora sa, Eva. 
Câteva versuri trimit, modernist, direct la problema lipsei „imaginii" primare şi a unei 
memorii arhetipale şi, implicit, la ideea libertăţii creării propriilor elemente de imaginar, 
fie ele chiar şi în cazul celui sacru, dogmatic-religios, şi posibilitatea numirii lor diferite, 
precum numele grădinii iniţiale înseşi (,,Grădina se chemase Paradis şi Rai"), prezentate 
ca un fel de Ţară a lui Mură-n gură, o savuroasă Cocagne autohtonă, în care demiurgul, 
în sensul său etimologic de meşteşugar, îşi aşază oamenii-artefacte: ,,Nu-i vorbă, nici 
o poză nu ne-nvaţă/ Cum ar fi fost omul dintâi la faţă.// Nici unda lacului nu l-a păstrat,/ 
În care se-oglindea la scăpătat". Jocul modern al relativizării reprezentărilor sacrului, 

Ţiganiada lui Budai-Deleanu, este continuat de Arghezi nu doar în raport cu 
imaginarul creştin, ci şi cu acela al mitologiei greco-romane, într-o poezie ireveren
ţios-demitizantă precum „Evoluţii". 

Abordând în mai multe texte teoretico-filosofice ideea suprapunerii straturilor creştine 
şi precreştine din cultura română şi a bisericii creştine care a asimilat şi cristianizat 
păgânismul, Lucian Blaga (1895-1961) aplică şi în poezia sa aceeaşi fascinaţie pentru 
sincretismul religios şi pentru problematizarea armonizării contrariilor aparent ireconci
liabile. Eul poetic se declară el însuşi spaţiu de întâlnire (,,Pe semne - învrăjbiţi/ de-o 
veşnicie Dumnezeu şi cu Satana/ / s-au împăcat în mine" - ,,Pax Magna") şi, dintr-o 
astfel de perspectivă, este coerentă imaginea celui care, ,,beat de lume şi -s păgân", se 
întreabă şi-şi răspunde, ,,ca un eretic", ,,De unde-şi are raiul -/ lumina? - Ştiu: Îl 
luminează iadul/ Cu flăcările lui" (,,Lumina raiului"). Sub influenta expresionismului, 
în căutarea esenţelor primare, arhaic-originare (,,stratul mumelor"), imaginarul religios 
al lui Blaga e configurat din elemente de dogmă creştină sau de influenţă antică şi 

precreştină, credinţe şi superstiţii, erezii, colinde româneşti şi legende populare. Trăiri 
dionisiace în rudimente panteiste şi bogomilice în volumele următoare 
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de poezie sau teatru altoiesc rescrierile istoriei biblice, de la Facere până la Înviere, în 
"Întâia duminecă", ,,Lumina", "Lacrimile", ,,Tablele Legii", ,,Colindă", 

„Alesul", "Ioan se sfâşie în pustie", Jnviere" Divinitatea este ipostaziată deopotrivă 
(anticipând în poezie sistemul filosofie din Trilogia cunoaşterii, unde în centru este 
Marele Anonim, şi a cărui cenzură transcendentă se vrea depăşită nu prin credinţă, ci 
prin cunoaştere, fie ea luciferică sau paradiziacă) în Dumnezeu Tatăl/Elohim şi Fiul/ 
Hristos, dar şi în Pan, Zamolxe ori Marele Orb al creaţiei, care „tace - fiindcă 

orice vorbă la el se schimbă-n faptă" şi a cărui reprezentare schimbă raporturile 
dogmatice om-divinitate: ,,Noi suntem văzători,/ iar Dumnezeu e-un orb bătrân./ 
Fiecare e copilul lui-/ şi fiecare îl purtăm de mână". Mai mult, însăşi imaginea hristică 
este convertită. Simbolul euharistic se regăseşte şi în opera blagiană, însă răsturnat 
pentru că, în (1923), Iisus nu se mai înalţă, ci "s-a întrupat în pământ, 
ca să ne fie aproape", împărtăşindu-se într-o perpetuă cuminecare panteistă (,,Pământul 
tote trupul său, şi noapte şi zi umblăm prin eucaristie") şi reverberând actul redempţiunii 
în toate şi în toţi "Isus e piatra,/ Isus e muntele/ I el pătimeşte în glie şi pom -/ o 
răstignire e în fiecare om". Sentimentul părăsirii şi al sfâşierilor căutării apare şi aici 
("Unde eşti, Elohim? / Umblăm turburaţi şi fără de voie" - ,,Ioan se sfâşie în pustie"), 
reiterând dramatismul din versurile lui Arghezi şi Voiculescu (,,O durere totdeauna mi-a 
fost singurătatea ta ascunsă,/ Dumnezeule, dar ce era să fac?" - L. Blaga, "Psalm"), 
cu suferinţa şi teama vidului unei lumi ce şi-a pierdut sacralitatea ("Ai fost cândva, dar 
unde eşti acum?/ Te-ntreb, căci s-ar putea să fii trecutul, Doamne. / / În golul ce-l 
lăsaşi căzând ceva mă doare" - "Psalmul 151 "). 

Imaginarul religios sub cenzura comunistă 

Lumea în care se scrie literatura de după 1945 este materializarea exacerbată a „paradi
sului tragic" din Trilogia cunoaşterii. Odată cu insinuarea programatică a ateismului 
comunist, păstrând aceeaşi exasperare a absenţei, a interdicţiei sau a izgonirii lui 
Dumnezeu, imaginarul religios va fi un loc comun în literatura de sertar, adesea de tipul 
memoriilor sau jurnalelor, a spaţiului carceral şi exilului. Într-o societate a absurdului 
dictaturii, cu sistemul său de represiune, unde libertăţile şi drepturile legitime pot fi 
anulate violent şi arbitrar, iar demnitatea individului uman este periclitată permanent, 
dialogul cu o divinitate eliberatoare invocată, aşteptată, căutată, interpelată revine ca un 
laitmotiv, uneori ca singură speranţă de supravieţuire şi formă de păstrare a echilibrului. 

Ecourile strigătului din "As' noapte Iisus" de Radu Gyr, intrat în folclorul de detenţie 
(" Unde eşti, Doamne? - am urlat la zăbrele"), şi ale imaginii stigmatelor hristice purtate 
de martirii închisorilor comuniste ("M-am pipăit şi pe mâinile mele/ am găsit urmele 
cuielor lui") revin, în diferite variante, la Nicolae Steinhardt, 
Voinescu sau I.D. Sîrbu. Într-o epocă a dinamitării valorilor şi a haosului, a răului dus 
la rafinament, a imposturii şi minciunii, rezistă credinţa într-o divinitate ce-şi păstrează, 
sub semnul unei teodicee fără tăgadă, toate atributele biblice, ,,Dumnezeul ordinei şi 
bunătăţii, dragostei şi dreptăţii" ce nu poate fi „dus", ,,şmecherit" şi „lucrează amănunţit 
şi cu pricepere, şi când răsplăteşte, şi când pedepseşte", fiindcă "nu e numai bun, drept, 
atotputernic etc., e şi foarte deştept" şi care, pentru că „nu este un Dumnezeu al 
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neorânduielii", va reinstitui ordinea iniţială (Jurnal ). O ordine ce, ca în toate 
perioadele de criză, de la cronicari încoace, trecând prin paşoptişti şi mesianismul sămă
nătorist-poporanist, invocă restabilirea dreptăţii pentru poporul român, ca la Alice Voinescu 
(,,Doamne, e vremea de apoi, când se aleg ai Tăi de ai întunericului. Nu permite să-ţi 
scape vreun român" - Jurnal, vol. I), interpelându-l, în acelaşi dialog al proximităţii 
imediate, pe însuşi Dumnezeu şi exersând modelul luptei lui Iacob cu Îngerul : ,,Azi-dimi
neaţă am avut o mare discuţie violentă cu Dumnezeu. L-am acuzat de nedreptate cu 
neamul nostru, de colaborare cu cei răi şi nemernici. În fine 
impresia că El le ştie mai bine pe toate, dar vreau să ştiu şi eu, şi asta nu se poate 
când nu mişti, nu te lupţi cu El" (vol. II, pp. 168-169). Istoria românească pare să se 
scrie, de secole, în aceeaşi cheie a „cumplitelor vremi", ,,ultimele ale noastre", din 
paginile lui Miron Costin. Ironizate, ele devin, cu umorul lucid al lui I.D. Sîrbu, în 
siajul „Apocalipsei după Ioan", ,,epoca lipsă după Nicolae". De aceea, monologul 
dialogat al scriitorilor interzişi publicării în această perioadă se îndreaptă, cu resemnare, 
cu revoltă sau cu speranţă, ca în incipitul de la Jurnalul unui jurnalist fără jurnal „direct 
spre Dumnezeu, pe care îl iau martor, judecător, confrate sau complice al imensului 
cataclism escatologic la care asistăm neputincioşi, cu dublă melancolie, alături de şarpele 
şi demonul casei, şi al patriei". 

Atitudini similare apar şi în literatura celor ce reuşesc să se sustragă - fizic, pentru 
că prizonieratul originilor, familiei şi istoriei personale părăsite îi urmăreşte, psihic, 
continuu - totalitarismului comunist, plecând peste hotare. Imaginarul psalmic recupe
rează în mod obsedant-simbolic motivul exilului şi, de la Psalmii româneşti 
Cotruş, ,,străin în străinie", purtând „pentru-ai mei pân' la capăt, cununa de spini", 
trecând prin scrierile lui Virgil Gheorghiu (Ora 25, 1949; Marele exterminator şi Marele 
Sinod Ortodox, 1978; Hristos în Liban. De la Moise la Palestinieni, 1979; 

, 1980 etc.) şi Norman Manea ( , 2009; 
şi până la Dumnezeu s-a născut în exil (Vintilă Horia, 1960) şi 

(Monica Lovinescu, 1999, 2001), se regăseşte ca un laitmotiv imaginea pribeagului, a 
„jidovului rătăcitor" (evreu ori român, fără deosebire, sau amândouă împreună), a identităţii 
ultragiate şi amestecate purtate dureros, într-o lume cu sau fără credinţă, în prezenta 
sau în absenta lui Dumnezeu, a izgonirii din Paradis sau a Raiului pervertit, a vecinătăţii 
bolgiilor dictaturii comuniste înscrise în matricea sinelui precum semnele stigmatelor 
hristice, ori a spaimei continue de ubicuitatea diabolică a Securităţii din umbră. 

În ce priveşte literatura publicată în ţară după război şi mai ales începând cu anii '60, 
sub cenzura comunistă, se observă câteva direcţii ale subzistenţei imaginarului religios. 
În proză apare mai degrabă ca trimitere culturală făcând parte dintr-un patrimoniu de 
locuri comune, exploatat fără încărcătură spirituală reală, alături de contexte ce focali
zează fie mituri, credinţe şi eresuri populare, fie exerciţii de morală şi etică, în raport 
cu teme şi motive precum istoria individuală, mică istoria mare, viata şi moartea, 
călătoria, spaţiile trecerii, figurile tutelare (materne, paterne, strămoşul mitic etc.), 
simbolurile intercesiunii. Între ele, unul reluat cu precădere - îngerul Nu întâmplător 
este regăsit printre toposurile recurente în titluri: (Fănuş Neagu, 1968), 

(Nicolae Breban, 1973), (Dan Verona, 1982), 
cu pălărie verde (Adina Kenereş, 1983), Îngeri maculaţi (Maria-Luiza Cristescu, 1990), 
enumerând doar volume de proză. 



71

Dumnezeul creator, , 
), , vederea/orbirea, 

oglinda, chipul, , , . La Cezar Baltag, spre exemplu, 

rilor 

Deus absconditus

Necuvintele 

Epifania lui Daniel 
 

vorba logosului

pe

IMAGINARUL RELIGIOS ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

În poezie însă este unul dintre elementele ce dau profunzime şi rafinament, contri
buind la emanciparea estetică a genului şi a viziunii asupra lumii şi protagonistului uman, 
în tribulaţiile sale dramatice între transcendent şi imanent. Imaginarul religios se dezvoltă, 
practic, pe două direcţii de influenţă : pe de o parte, orfismul şi expresionismul poeziei 
blagiene, pe de altă parte, conceptualizarea şi ermetizarea lui Ion Barbu din „Oul 
dogmatic". Precum în poemul barbian sau în opera lui Blaga, fundamentul întâlnirii cu 
sacrul este cunoaşterea, dar nu cunoaşterea raţională, ci una vizionară, contempla
tiv-introspectivă, ,,sporind" taina ca să se poată parcurge drumul invers spre facerea 
originară, de unde să fie recuperat logosul creator. În aproape toate versurile şaizeciştilor 
ideea este aceeaşi şi ea reactualizează mistica romantică : compensarea retragerii lui 
Dumnezeu după finalizarea operei sale perfecte şi a absenţei lui din lumea rămasă în 
suferinţă nu poate fi soluţionată decât de actul poetic - act mistagogic, în măsură să 
recupereze, prin poezie, limbajul primordial ce reactivează valenţele creatoare. Ales, 
iniţiat, poetul înţelege raţiunea divină, iar întâlnirea lui cu transcendentul se face prin 
interiorizarea simţurilor, care nu mai au rol de a comunica, natural, cu exteriorul, ci cu 
interiorul cel mai profund, unde sunt regăsite prin oglindire urmele „chipului" iniţial, 
prin anihilarea vederii, transformate în viziune, precum şi prin surclasarea cuvântului 
în tăcere. De aceea, ritualic, vor fi omniprezenţi în vocabularul şaizecist invarianţii con
figurând imaginarul religios metaforic al perioadei : Duhul Sfânt 
Logosul/Cuvântul (devenit la Nichita Stănescu necuvânt absenJa 

lumina/întunericul tăcerea îngerul 
semnele inversate ale cunoaşterii senzoriale vorbesc tocmai despre transcenderea sensu-

(,, Ochiul spune:/ De ce te-ai lăsat fără chip/ Doamne,/ ca să pot vedea?// Auzul 
întreabă/ De ce ai tăcut/ ca să pot auzi?" - ,,Nihil sub sole, Domine?"), ipostazierea 
creaţiei/poetului ca mărturie a existenţei lui (,,am fost dovada ta/ şi 
te-am iubit şi nu te-am zărit// şi ţi-am adăpostit absenta") provoacă interogaţia directă 
a divinităţii (reflex fulgurant al umanităţii) - ,,oglindă care dispare/ sau Faţă/ care nu 
se poate privi", iar finalitatea este, în fapt, perceperea acelui „sâmbure al tăcerii depline/ 
de dincolo de cuvânt" ce a participat la facerea lumii. Echivalente găsim în 
stănesciene (,,Acel cuvânt îl visez/ care a fost la începutul lumilor lumii,/ plutind prin 
întuneric şi despărţind/ apele de lumină"), în „tăcerea luminată" din poezia Ilenei 
Mălăncioiu, în vorbirea lui Moise „de-a dreptul fără de cuvinte" de la Ioan Alexandru 
ori în vederea de dincolo, din inspiratul „Cuvânt/ văz-duh" din 
Turcea. Învăţarea tăcerii din „Psalm (I)" a Anei Blandiana (,,Iată, vorbă cu vorbă/ Să 
nu vorbesc am fost învăţată./ Dar, Doamne, îmi făgăduieşti/ Că în tăcerea aceasta/ Îmi 
vei păstra nemoarte cuvintele") poate fi citită în grilă similară : exerciţiul detaşării de 

umană, opusă divin permite acces la inspiraţie (,,nemoarte cuvintele"), 
iar renunţarea la cunoaşterea empirică (,,Leagă-mi urechile cu foşnet de aripi/ Să uit 
mecanicul vuiet de zbor/ Şi pentru a nu mai căuta să-nţeleg/ Acoperă-mi ochii uşor" -
„Elegie") deschide calea spre contopirea cu totul creaţiei, sub semnul combustiei rugului 
„limbilor roşii-ale ierbii", reamintind blagiana stingere a lui Pan (,,şi-a-nchis coşciugul 
ochilor de foc/ Era acoperit cu promoroacă" - ,,Moartea lui Pan"), cu diferenţa identi
ficării simbolurilor noului ev, creştin, pe care îl anunţa de altfel şi „amurgul coborând 
sunetul de toacă" din poemul lui Blaga: ,,Labele păsărilor să-mi pună, pioase,/ Cruci 

zăpadă" (,,Elegie"). 
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parte îl ocupă opera lui Marin Sorescu (1936-1996), prin "deliteraturizarea" 
programatică a literaturii (anticipând postmoderniştii şi douămiiştii) şi îmblânzirea 
metafizicului în vecinătatea căruia trăiesc natural ţăranii din 
personajele din tripticul Început şi sfârşit, viaţă şi moarte, 
moarte şi înviere, vii şi adormiţi coexistă într-o reiterată facere apocaliptică 
creaţiei ca „proorocului care a fugit din faţa Cuvântului" ( 
1968) repune în discuţie o întreagă tradiţie a "inspiraţiei", a predaniei. Ori ca în 
metafora-parabolă din (1976), chintesenţă parcă a unei întregi istorii a literaturii 
române cu imaginar religios : ,,o femeie însărcinată. Adică : echilibru, tradiţie, conti
nuitate. Sfârşit şi început. Matca". 

În paralel, există şi o altă direcţie, de influenţă tradiţionalistă, unde dialogul cu 
divinitatea nu mai caută, abstract şi eterat, dincolo de timpul şi spaţiul mundane, resursele 
mistice ale poeziei ca limbaj originar, ci, coborând în istoria imediată, concretă, 

autohtonizează imaginarul biblic şi personajele sale, precum Ştefan Augustin Doinaş 
invocând coborârea lui Dumnezeu, din slavă, pe pământul ţării ("Doamne, dezbracă-Te-n 
ceruri de soare;/ leapădă-Ţi luna şi stelele; vino să/ batem pe jos amândoi în sudoare/ 
ţara aceasta de cântec şi jale" - ,,Psalmul V"), Adrian Păunescu implorând ajutor să 
scrie „Biblia poporului român" ori Dan Verona, psalmodiind o „Înviere la porţile 
Răsăritului", unde lui Hristos, ,,înviat din morţi/ Uluit să vadă câta rană pe rană/ Are 
de vindecat la ruginitele porţi/ Din Europa Răsăriteană" , i se cere să aibă grijă când îi 
trece pe „amărâţii Răsăritului morţi" ,,de la moarte la viată", pentru că încă simt 
,,răsuflarea ieslei de gheaţă/ Din soarta răsăriteană" (1947). 

Invocaţia lui A.E. Baconsky "Doamne, istoria ... " din „Psalm negru" recapitulează 
o întreagă tradiţie cu reperele legitimării identitare, nu doar cu amintirea proiecţiei 
simbolice a poporului ales, ci şi cu „istoria vechilor mituri, capul de lup, Doamne" şi 
datoria continuării, a predaniei, inclusiv a durerii: "simt în scheletul pe care-mi port 
trupul/ oasele risipite pe câmpuri de înaintaşii apocrifi". 

O tradiţie a suferinţei fără sfârşit, ontologice, din care nu se poate evada, pentru că 
fiinţa umană se defineşte prin condiţia sa tragică, într-o Apocalipsă continuă, de vietate 
izgonită din Grădină, se scrie şi în versurile optzeciştilor. Între ei, Marta Petreu şi Ioan 
Es. Pop, al căror imaginar neoexpresionist aglomerează chipurile unei lumi damnate şi 
scenariile luptei cu îngerul sau cu absenta unui Dumnezeu sleit de puteri, într-o sfâşietoare 
dorinţă de credinţă mereu ratată. La Ioan Es. Pop, în aşteptarea regenerării unui „dum
nezeu tânăr şi sumbru, cu gheare şi solzi,/ care să nu ştie ierta.// pentru că dumnezeul 
de anul trecut picoteşte/ moleşit de căldură, muşchii i s-au fleşcăit", reprezentări groteşti 
îi ţin locul (,,era o păpuşă hidoasă, n-avea mâini, n-avea picioare"), într-un spaţiu-timp 
desacralizat (,,e seara sărbătorii care pe noi ne batjocoreşte mereu") şi al inutilităţii 

rugăciunii (,,şi când mă rog, nu urlu, n-are rost, oricum n-aude") (versuri din „ 
tot anul acesta, în care nu s-a întâmplat nimic ", ,, viata de-o zi ", ,, se zvoneşte că-n 
oraş a apărut amicul, adevăratul amic ", ,, la treizeci şi şase, am învăţat să mă rog. am 
tăcut rost cu chiu cu vai "). Similar, la Marta Petreu Dumnezeu devine "bezna aceasta 
împietrită luminată", ,,întunericul total", e „Stăpânule Măcelarul/ e Hingherul", ,,hoit 
dospit uriaş", ,,Golul. Nimicul", din "abatorul acesta perpetuu/ de vietăţi lucide şi 

vorbitoare", unde om şi divin au ratat împreună şi vor plăti solidar, pentru o vină neştiută, 
ce trebuie însă pedepsită. 
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În registru diferit este ipostazierea divinităţii textualiste, falsul din 
lui Cărtărescu, însuşi, a cărui „uitătură indiscretă între pagine" este 

nu doar o aluzie la toposul scriitorului-Demiurg, ci devine pretext şi pentru jocul cu 
locurile comune ale imaginarului consacrat de la „eterna judecată" (,,un ochiu-n nouri, 
străveziu, căprui, întort", ,, Tronul cu nestemat"), parodiate, aşa cum apar şi elemente 
similare ale reprezentării raiului - ,,hastă lume minunată" - (cu „îngeraşul", ,,Sînpetrea", 
Iosif şi Maria jucând ... stos şi Sfântul Petru arşice pe un nor etc.). Aici se strecoară 
însă, într-un insert deloc parodic, irumperea surprinzătoare a troiţei din Bărăgan, ce 
,,bate-n cuie Hristul schilav, gol, cu pielea ofilită şi verzuie,/ Ce n-a izbăvit pre nimeni, 
ce nu s-au întors nicicând". Amintind un vers expresionist al lui Adrian Maniu (,,Hristos 
ce-n zugrăveală stă slab, urât şi suferind" - ,,Crucile fântânilor"), imaginea pruncului 
Iisus în ekphrasisul eminescian din „Dumnezeu şi om" (,,faţă mică şi urâtă/ Tu Chris
toase, - o ieroglifă") şi răstignirea din pictura lui Griinewald, cu ecourile ei de la Max 
Ernst şi Emil Nolde ori, în spaţiul românesc, din Răstignire la marginea satului 
Hans Eder, imaginea introduce brusc şi violent în atmosfera de carnaval vesel a epopeii 
lui Manoil anxietatea lumii dezvrăjite de absenţa sacrului, convertind burlescul amuzant 
în grotesc angoasant, cum, de altfel, făceau şi expresioniştii cu tema carnavalului. 

Imaginarul religios al literaturii contemporane 

În perioada postdecembristă, imaginarul religios irumpe din nou în literatură înainte de 
toate ca reflex al realităţii vieţii cotidiene, marcată de câştigarea libertăţii confesionale. 
Bisericile ortodoxe care nu fuseseră dărâmate de planul de sistematizare ceauşist din 1974 
se umplu iar de credincioşi şi se construiesc biserici noi, ce rămân neîncăpătoare pentru 
mulţimea reîntoarsă la credinţă ca la un drept îngrădit şi interzis 
categorii sociale de ateismul dictaturii comuniste represive. Confesiunile scoase în afara 
legii - catolică, protestantă, neoprotestantă şi toate cultele minorităţilor etc. - revin în 
forţă (şi la propriu, şi la figurat, dacă ne gândim la diferendele create de luptele inclusiv 
fizice pentru reintrarea în posesia lăcaşurilor de cult) şi încearcă să-şi stabilească un loc 
cât mai vizibil în societatea românească. Nevoia de recuperare a tradiţiilor spirituale 
suprapuse şi pe necesitatea redefinirii unei identităţii personale şi naţionale, grav deterio
rate de doctrina comunistă, determină un reviriment impresionant al credinţei, al practicii 
şi al educaţiei religioase, prezente nu numai în intimitate, ci şi la nivel sociopolitic (se 
votează introducerea religiei în şcoli etc.). 

Ca o consecinţă naturală, literatura va reflecta această recrudescenţă a religiosului şi 
o va face nu numai prin textele sale, ci, cu totul particular, şi prin scriitorii săi. Când 
tinerii poeţi neoavangardişti ai generaţiei „fracturiste" ce debutează spre sfârşitul anilor '90 
sub semnul anarhiei declarate şi al influenţei beatnicilor dezabuzaţi, partizani ai exceselor 
şi ai extremelor (cu o violenţă nedisimulată de atitudine şi de limbaj, venite din convin
gerea necesităţii irepresibile de a anihila modelele canonice ale momentului - estetice, 
dar şi socio-politice), se călugăresc câţiva ani mai târziu şi-şi schimbă radical, dramatic, 
nu doar aşezarea în lume, ci şi scriitura, fenomenul nu poate fi trecut cu vederea. Gestul lor 
vorbeşte, cu siguranţă, înainte de toate, de un , unul atât de profund, încât 
simpla insurecţie culturală şi încercarea de dinamitare a lumii vechi nu mai sunt suficiente. 
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Se distinge un element important, apropiindu-ide avangardiştii începutului de secol XX. 
După traumatisme socioumane şi politice, cum au fost războaiele mondiale sau dictatura 
comunistă, într-o perioadă de criză, de tranziţie care tinde să se eternizeze, misticismul se 
poate dovedi soluţia de transcendere a răului imediat, iar gestul neoavangardiştilor fractu
rişti întăreşte ideea predispoziţiei spre misticism a antecesorilor cu care au fost comparaţi. 
Conform teoriei lui Gadamer despre arta ca "puternică energie spirituală ordonatoare" 
şi capacitatea ei de „a pune în ordine ceea ce ne dezagregă" ( 
nimic mai coerent într-un univers complet în derivă decât reîntoarcerea prin "recunoaştere" 
la ordinea divină nu doar ca soluţie artistică, ci şi ontologică. Imaginarul poetic al acestor 
tineri ce experimentează eşecul anarhiei şi îşi asumă, ca ultimă soluţie, idealul cosmosu
lui facerii iniţiale devine, după convertire, prin excelenţă religios. El se înscrie - ca la 
Ramona Fărăian şi urmând tradiţia poeţilor preoţi sau călugări, pe linia Sandu Tudor, 
Zorica Laţcu - în tribulaţiile unei suferinţe exacerbate ale căutării lui Dumnezeu şi ale 
mântuirii, ca la Adrian Urmanov ("asta e o dramă live"), între extaze şi damnări, dar 
cu acelaşi vis al trăirii kalokagathice din perioada veche (,,ceva frumos, ceva cald, ceva 
bun" - ,,sushi", 2007). La limita dintre lumi şi alegeri, credinţă şi necredinţă ("eu rămân 
cu jumătate din inimă dincolo/ de linia de siguranţă" - "sushi"), invocarea psalmică a 
tuturor protagoniştilor şi simbolurilor intercesiunii (Fecioara Maria, îngerii, sfinţii, stră
moşii, lumina, cuvântul, ruga, lumina, candela, crucea, icoana, clopotul etc.) se face cu 
disperarea damnatului târându-şi crucea (la propriu şi la figurat, ca în viaţa şi cartea lui 
Marius Ianuş Gânduri de pe Drumul Crucii mele), în speranţa transfigurării finale ("în 
Braşov s-a întors Marius Ianuş/ căruia Dumnezeu i-a şters toate versurile/ şi i-a transformat 
viaţa într-o poezie" - "Poeţii din Braşov"). Un dialog neostoit cu sacrul, cu toate scenariile 
sfâşierii în pustie şi ale transcenderii răului invocate şi aşteptate, ordonează valorile sub 
semnul celor trei mari virtuţi creştine - credinţa, nădejdea şi dragostea -, iar salvarea, 
reorânduirea lumii, nu este cerută doar pentru sine, ci şi pentru ţară şi neam, reactivându-se 
modelul gândirist, uneori chiar din deviaţiile sale de extremă dreaptă. 

Dialogul cu sacrul rămâne, de altfel, constanta poeziei de după '89, fie că este vorba 
de nouăzecişti sau de şaizeciştii şi optzeciştii consacraţi, cu recurenţa ecourilor dezvră
jirii, ale încrederii trădate şi ale libertăţii risipite sau în exces, ca la Ileana Mălăncioiu 
(n. 1940) ("Prea sunt liberă, Doamne"), în versurile căreia " lumii" 
ratată, Jnvierea a fost amânată,/ Pâinea şi vinul pentru împărtăşanie s-au terminat", 
"Nici Infernul nici Paradisul nu se găsesc", ci doar un pustiu plin de morţi, unde, 
în dispreţul tradiţiei, a început însăşi „vânzarea memoriei lor", într-un apocaliptic 
"comerţ cu morţii familiei" şi unde invocarea personajului lui Gogol aduce cu el o 
întreagă istorie a referinţelor lumii desacralizate, suspendate în inerţiile lipsei de valori : 
"O, dragul nostru Cicikov, câte suflete moarte/ Cumpără încă sufletul tău din gubernia 
asta/ Proaspăt eliberată" ("Din nou sufletele noastre"). 

La nivelul jocului poetico-metafizic cu invarianţii imaginarului religios, inedită în 
peisajul perioadei este de Ion Mureşan (1955), citat aproape în toate 
cronicile de după 2010 cu afirmaţia dintr-un interviu publicat în revista : ,,Eu 
cred că poezia e cea mai concludentă, cea mai tare dovadă a existenţei lui Dumnezeu", 
amintind, în fapt, poetica şaizecistă. Translatarea istoriei biblice în jurul mitologiei 
cârciumii, ,,Cârciumile de aici, de pe pământ" nefiind, platonician, ,,decât umbre palide 
ale cârciumii unice din ceruri, cârciuma aceea rezemată cu un perete de peretele Raiului", 
o anticameră de a Raiului mic, unde cei care beau „beau ca într-o iconiţă" 



75

.
Arta Popescu (1994). 

un psalm al lui Popescu

autospovedania

volumul Refuz fularul alb

Amantul 
, 1996, , 1997, 

, 1998, Proorocii Ierusalimului, 2004, Mirii nemuririi, 2006, 
, 

, 2001, Chemarea lui Matei Cruciada copiilor, 
Cartea numerilor, 2018 

Simion 
liftinicul, 

Spovedanie la Tanacu (Tatiana Niculescu 

IMAGINARUL RELIGIOS ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

şi-l văd fericiţi pe Dumnezeu „cum trece înalt şi majestos" călcând „de pe-un acoperiş 
de cârciumă pe altul" redimensionează transcendentul în cheia Ţiganiadei 

O redimensionare similară construieşte şi Personajul lui Cristian 
Popescu, poetul în toate ipostazierile lui, inclusiv tăcând un triplu salt mortal în circul 
lumii, ca să-şi câştige aureola - ,,Ştampila aia de calitate a luminii" -, stă de vorbă cu 
un Dumnezeu de zi cu zi şi de casă, de familie, interpelat intim în textele subintitulate 

cu „Dumneata" sau „Matale". El explicitează într-o memorabilă 
profesiune de credinţă tocmai această familiaritate cu divinul şi arta poetică a scrierilor 
devenite subiectul nostru de studiu: ,,şi bineînţeles că modalitatea acestui fel de literatură 
nu poate fi decât . Numirea continuă (spunerea şi răspunerea) a excre
mentelor mele păcătoase, a durerii", pentru că „atunci când literatura este aşezată în 
categoria rugăciunii, nu se prea mai tine cont de sfatul evanghelic care ne indică o 
formulă unică şi sacră de adresare către Dumnezeu". Tulburătoare şi parcă rescriind 
drama tinerilor poeţi nouăzecişti, afirmaţia „Scrii literatură nu ca să devii mai bun, ci 
ca să nu te sinucizi. Literatura este un mijloc de supravieţuire" ar putea să prefaţeze 

al lui Marius Ianuş şi să devină mottoul sfâşierilor expre
sionist-existenţialiste din poezia optzeciştilor. 

Proza postdecembristă exploatează frecvent ideea familiarităţii cu divinul, cu sacrul, 
a vecinătăţii lui Dumnezeu în sensul prezenţei lui obişnuite, ca un dat inextricabil, ce 
nu poate fi ignorat, ca forţă invocată pentru a apăra, călăuzi, răsplăti sau pedepsi ori, 
câteodată, ca formă de irumpere a miraculosului în profan, însă într-un univers al 
degradării şi urâtului, desacralizat în degringolada şi imoralitatea lui, reprezentare a 
Apocalipsei înseşi sau, măcar, în aşteptarea ei anunţată de semne terifiante şi prorocită 
de profeţi iviţi peste noapte(a) tranziţiei postcomuniste pe care doar un sfârşit al lumii 
pare că o mai poate încheia. Imaginarul religios este ubicuu, începând cu titlurile 
romanelor perioadei (între 1996 şi 2010, Radu Aldulescu publică şase romane ale căror 
titluri creează un orizont de aşteptare cu referinţă religioasă obligatorie : 
Colivăresei Îngerul încălecat Istoria eroilor unui ţinut de verdeaţă şi 
răcoare Ana Maria şi 

îngerii 2010 ; Florina Ilis privilegiază şi ea acelaşi tip de referinţă în trilogia sa cuprin-
zând Coborârea de pe cruce , 2002, şi 

2005, ca şi în etc.) şi continuând cu reprezentările unei Românii 
pendulând între „Grădina Maicii Domnului", bâlciul deşertăciunilor şi „acasă, pe 
Câmpia Armaghedonului", precum în romanul Martei Petreu. O Românie unde un lift 
poate deveni spaţiul de asceză al unui „sfânt al blocului" ce vorbeşte cu îngerii, anunţă 
sfârşitul lumii, face minuni şi refuză să meargă la biserică, pentru că e înghesuială, ,,se 
calcă lumea în picioare" şi „multi se duc la biserică numai pentru că au nevoie de un 
alt Ceauşescu - pentru ei Dumnezeu este înlocuitorul lui" (Petru Cimpoeşu, 

cu inspirata ilustraţie a copertei preluând Aşteptarea lui Felix Aftene) şi cabina 
unui vatman „lăcaş de cult ortodox în miniatură, cu icoane şi iconiţe, cruci şi cruciuliţe, 
un fel de altar mobil pe şine, susţinut de muzica liturgică ce ţâşneşte dintr-un casetofon" 
(Florin Lăzărescu, Amorţire, 2013), în fata căreia, urcând în tramvai, oamenii se închină 
cu evlavie. Una a exorcizărilor, precum în 
Bran, 2006), şi a unui rău care oricum nu mai poate fi eliminat, ca în infernul personajelor 
marginale, alienate şi anatemizate ale lui Radu Aldulescu sau al copiilor traficaţi şi 

abuzaţi care încearcă să corecteze realitatea jucându-se de-a justiţiarii ori de-a Dumnezeu 
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, 2005 ; Feti/a care se juca de-a Dumnezeu 
2014), dar şi a oamenilor "buni ca mierea-picătură", care „se dau de mâncare lumii", 

, 2016, amintind, prin 
Dumnezeu se uită la noi cu binoclul 

Ca noutate, apare imaginarul confesional, al celor altfel, al „pocăiţilor" persecutaţi 
în timpul comunismului, ce se definesc prin identitatea lor religioasă diferită. Îl regăsim 

Acasă, pe Câmpia Armaghedonului 
şi în Cum să ui/i o femeie (2009) de Dan Lungu. Se dezvoltă prin tot ce presupune 
întâlnirea cu o altă lume (de aici sau de dincolo) şi imaginarul alteritătii (cu obsesia 
"misiunii" predaniei, convertite în prozelitism). Memorabile: inventarul de tip „Cine 
ştie câştigă" al dogmei confesiunii neoprotestante din Cum să ui/i ... şi reprezentările 

imaginarului Armaghedonului - Dumnezeul Răzbunării şi al oştirilor, Fiara Stacojie, 
„îngerii mâniei, suflând din trâmbiţele lor de argint" (2019, p. 201), toate anunţate de 

- văzute prin ochii personajelor copii din Acasă ... 
Există apoi literatura memoriei ca formă de aşezare în lume în raport cu sinele, cu 

celălalt şi cu transcendentul : istoria mică, personală, istoria mare (naţională, identitară) 
şi macroistoria, în sensul istoriei universale a cronografelor începând de la Facere, aşa 
cum se configurează ele în AmorJire de Florin Lăzărescu (drama procesului de pierdere 
a memoriei a unui personaj bolnav de Alzheimer - ca dezumanizare şi anihilare a 
raportului cu sine, cu aproapele şi cu Dumnezeu), în Rădăcina de bucsau de O. Nimigean 

(anamneza introspectivă sub semnul dublei suferinţe, de lov, a sfârşitului iubirii 
suprapuse - şi - cu proximitatea morţii mamei, întoarcerea simbolică la 
origini şi laitmotivul rugăciunii) şi în 
istoriei apare ca demers (imanent şi transcendent deopotrivă) de restaurare originară a 
lumii (,,La început a fost tata. Tatăl meu. Ioachim. Dar, mai întâi de tatăl meu, a fost 
tatăl tatălui meu. Gherasim. Bunicul meu. Şi tot aşa mai departe până în ziua fericită 
dintâi" - 2018, p. 9), sub semnul memoriei ca poveste a unui neam, ca predanie, pentru 
că, aşa cum spune autoarea într-un interviu, ,,oamenii îşi spun poveşti pentru ca trecutul 
lor şi-al neamului lor să nu fie uitat", alegând, precum literatura, ,,ceea ce are puterea 
de a dăinui pentru a fi povestit mai departe ... " (" Trebuie să îţi iubeşti toate personajele, 
pentru că, numai iubindu-le, te poţi apropia de ele", România literară, nr. 8/2019). 

În această perspectivă, ce poate figura în loc de concluzie pentru literatura cu imaginar 
religios, se înscriu şi debutul şi finalul romanului de Cătălin Pavel (2017) şi 
interpretarea sensului întregii vieţi ca poveste de spus mai departe, dar nu numai aici, 
„în lumea noastră, jos, în chihlimbar", ci mai ales în , ,,în dimineaţa în 
care te înfăţişezi acolo", intrând „peste Dumnezeu" (p. 7). Pentru că, dacă „La început 
a fost Cuvântul" şi întreaga noastră istorie culturală şi spirituală iudeo-creştină este 
una logocentrică şi grafoforă, definindu-ne ontologic prin nevoia de reactualizare conti
nuă a naraţiunii scrise a Cuvântului făcător de lumi - Scripturile -, se revelează astfel 
sensul căutării într-o nesfârşită zicere şi rezicere a poveştii originare, fiindcă, precum în 

, ,,ştim că nu poţi spune o poveste dacă nu spui mai întâi o poveste" (p. 8). 
Între „Dumnezeu a murit" şi „Secolul XXI va fi mistic sau nu va fi deloc", lumii con
temporane ieşite din matcă i se spun poveşti, pentru că "scriind ordonezi altfel lumea" 
(Petru Cimpoeşu). Este, de altfel, rolul şi soluţia literaturii, de la originile sale, pe care 
continuă să şi le caute în povestea orânduirii perfecte iniţiale, prin excelentă religioase. 


