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În 1989, în Beaux-arts et archétypes. La religion de l’art

arhetipologia

passim). În 1984, Ioan Petru Culianu 

Imaginarul levantin 
în literatura română 

Călin Teutişan 

, Gilbert Durand apela la 
ideea unui model oscilatoriu de evoluţie a sistemelor culturale, pe care-l raporta la 
destinul istoric al unei discipline ştiinţifice, . Lectura lui Durand asupra 
acestei evoluţii a arhetipologiei ne arată o imagine fracturată, oscilând, pe piaţa ştiinţelor 
umaniste, între refulare şi "întoarcerea refulatului". Primele pagini ale volumului consti
tuie o pledoarie ferventă pentru reabilitarea şi refuncţionalizarea conceptului de arhetip, 
mascând de fapt pledoaria implicită în favoarea direcţiei de interpretare arhetipologice, 
capabilă încă, în opinia lui Durand, să configureze hărţi semnificative ale umanismului 
la scară continentală (2003, pp. 7-10). La origine se află o teză teoretică a lui Ioan Petru 
Culianu, privind ciclicităţile istoriei gândirii (1994, 
elabora, în Eros şi magie în Renaştere. 1484, modelul de tip oscilatoriu de analiză 
arhetipologică a spaţiului mentalitar european, conform căruia sisteme religioase, precum 
Reforma sau Contrareforma, sisteme filosofice, ca raţionalismul iluminist, sau, pe de 
altă parte, scientismul tehnologic al secolului XX funcţionează, toate, ca nişte „cenzuri 
ale imaginarului". Cel puţin la o primă vedere, alăturările de mai sus pot părea stranii 
sau chiar discutabile, câtă vreme modele de gândire/de cunoaştere din epoci şi cu mize 
foarte diferite şi valorile moderne, mult mai terestre, ale unui comportament antropologic 
contemporan se combină pe aceeaşi asimptotă. Justificarea vine tocmai din funcţia 
antropologică a acestor curente, dincolo de conţinuturile lor ideologice, atât de diferite 
în sine. Teoria îi serveşte bine lui Durand pentru o demonstraţie privind necesitatea 
revenirii în avanscenă a arhetipului/a arhetipologiei, cu un argument în plus adus prin 
invocarea explicită a mitului eternei reîntoarceri, sub forma post-Eliade a "recunoaşterii 
«disimultaneităţii» revenirilor posibile ale istoriei ca modalitate de eliberare a omului şi 
de re-generare a culturii şi a societăţii" (Durand, 2003, p. 16). Arhetipul devine astfel, 
la Durand, un model epistemologic de fundamentare, dar şi de hermeneutică a lumii/a 
istoriei/a umanului, având ca domeniu de definiţie Arta. Aşadar, o utopie substan
ţialist-estetică, permeată de metafizic, definită dinamic în termeni de funcţii (istorice şi 
transistorice), ameninţată uneori de entropie şi recuperabilă prin instrumentalizare 
teoretică. 

Reinstalată ca atare în peisajul hermeneutic, arhetipologia nu întârzie să genereze, la 
Durand, concepte operative. O hartă a „climatelor culturale" (Durand, 2003, pp. 20-21) 
îi va releva cercetătorului realitatea "obsedantă şi repetitivă a unui stil ce marchează o 
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arie sau un anume moment cultural" (Durand, 2003, pp. 20-21), pe care morfologul 
culturii îl numeşte „bazin semantic". El va reveni asupra conceptului în 1996, dezvol
tându-l până la ultimele consecinţe teoretice în capitolul al treilea, ,,Noţiunea de «bazin 
semantic»", din Introducere în mitodologie. Durand pleacă de la Eugenio d'Ors, cu 

, din 1936, care propune noţiunea de „eon", o „entitate" repetată în timp, pe 
care Durand o caracterizează drept o „realitate morfologică" (Durand, 2003, p. 59), o 
acceptă sub forma ei dinamică, în fluxurile şi în refluxurile ei istorice, şi o redenumeşte 
„bazin semantic". Luată aşa, noţiunea pare o recuperare sub altă formă a unui mai vechi 
concept teoretic. La o privire mai atentă, însă, accepţiunea pe care i-o dă Durand e 
lărgită faţă de cea a predecesorului său spaniol. Durand însuşi pare să creadă că a 
redenumit doar, cu un nume mai inspirat, vechea noţiune (aceştia sunt, mereu, explicit, 
termenii pe care francezul îi foloseşte), pe când, de fapt, el operează cu o inovaţie a 
conceptului, prin faptul că adaugă în structura lui operaţională o dimensiune geografică 
mult mai pronunţată. Eonul lui d'Ors circulă prin istorie, în timp ce bazinul semantic 
al lui Durand circulă atât prin timp, cât şi prin spaţiu, formatând semnificativ geografii 
mentalitare şi, mai ales, estetice. Bazinul semantic va cuprinde, aşadar, anticipările de 
dinainte, dezvoltările din timpul şi revenirile de după epoca de manifestare a unei structuri 
morfologice culturale, într-un areal extins peste marginile geografiei lui determinate istoric 
de vârful „de şcoală" al acestor manifestări. Exemplificările lui Durand vin preponderent 
din sferele barocului (cum altfel!) şi ale decadentismului. 

Orientalism, bizantinism, balcanism 

În raport cu numitul decadentism, analiza mitemelor constitutive ale acestuia, şase la număr, 
prilejuieşte un decupaj interesant al lui Durand, mai ales în ce le priveşte pe primele 
trei. Acestea sunt „subversiunea, plictisul orientalizat, fascinaţia morţii" (Durand, 2003, 
p. 154). Într-un bazin semantic occidental pătrunde, iată, ideea orientală. Ea apare, 
desigur, din perspectiva „exotistă" a intelectualului vestic, iar Durand asumă deschis 
postura de analist al ceea ce va numi, în primele pagini din Introducere în mitodologie 
„civilizaţia noastră occidentală" (s.n.). Apoi, nici fascinaţia morţii nu e străină de natura 
şi de atmosfera unui orientalism tematizat literar. Sub ce auspicii s-ar putea configura, 
aşadar, un bazin semantic oriental într-o literatură est-europeană, precum literatura 
română, şi care sunt categoriile prin care el s-ar putea defini ? 

Un prim răspuns ar fi acela că o subdiviziune geografică 
are relevanţă din perspectiva atmosferei literare româneşti, respectiv aceea a balcanis
mului, ca „decupaj" sud-est-european al orientalismului. Şi atunci, cum arată bazinul 

din perspectiva scriiturii literare? De unde putem pleca pentru 
justificarea unui bazin semantic levantin, care presupune nu doar o atmosferă imaginară, 
ci şi o anume geografie, ca substrat şi suport al predispoziţiei antropologice şi artistice 
către acea atmosferă? Ambiguităţile teoretice şi stereotipiile de semn negativ care 
grevează imaginea Levantului, mai ales în discursul cultural occidental, obligă la o 
analiză, mai întâi, a imaginarului teoretic asociat geografiei culturale şi mentalitare 
balcanice, şi abia apoi la studiul imaginarului literar. Aşadar, ce înseamnă Levantul, în 
judecata teoretică a celor din afara lui, dar, mai ales, în a celor din interior? 
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Începând cu Orientalismul, volumul lui Edward Said din 1979, discuţia as 
se reorientează către constructele imaginare şi antropologice, culturale şi politice, care 
construiesc o imagine mai degrabă ficţională a acestei geografii. Între paradis exotic şi 
coşmar ideologizat, Levantul fascinează gândirea occidentală în primul rând prin ceea 
ce aceasta percepe ca fiind precaritate, incongruenţă şi exces. Levantul se sustrage 
categoriilor raţionaliste ale modelului cultural vest-european, arătând ochiului interpre
tativ forme descentrate ale unei dinamici mentalitare sau ale unor norme etice greu de 
citit, în chei multiple. Adevărurile unice sau definitive se refuză privirii, iar hermeneutica 
de orice fel e silită să lupte pe toate fronturile cu relativismul neliniştitor al unui sistem 
entropic, cuprins mai mult de extazul mişcării decât de finalitatea ei. ,,Ficţionalizarea" 
Orientului, implicit a spaţiului levantin (deşi acesta nu este particularizat), era deja una 
dintre problemele fundamentale dezbătute de Said. El semnala cu insistenţă, în cercetările 
orientaliste de până în deceniul al optulea, o atitudine textuală greşită, în sensul 
construcţiei unei imagologii a Orientului aproape exclusiv pe baza unor , generând 

asupra realităţii empirice, până la eliminarea ei din ecuaţie (Said, 
1979, pp. 92-93). Este ceea ce Said numeşte „orientalizarea Orientului", în sensul 
învestirii cu adevăr a unei ficţiuni. Jn sistemul cunoaşterii despre Orient", afirmă Said, 
„ Orientul este mai puţin un loc, cât un , un set de referinţe, un conglomerat de 
caracteristici, care par să-şi aibă originea într-un motto, ori într-un fragment de text, 
ori într-un citat din lucrarea altcuiva despre Orient, ori în vreun fragment de imagine 
anterioară, ori într-un amalgam din toate acestea" (Said, 1979, p. 177). Ceea ce rezultă 

ipoteză occidentală, definibilă în termenii raporturilor de forţă ale 
comentatorului faţă de spaţiul comentat, deci o lectură politică. Said însuşi, în ciuda 
bunelor intenţii, cade în capcana pe care o denunţă : cartea lui, în cea mai mare parte, 
numeşte şi analizează bucăţi literare, ori paraliterare, deci ; configuraţia de putere 
se sprijină, în cazul lui Said, pe stilismul acestor texte, interpretabile critic. 

Va fi de datoria cercetărilor mai recente, din ultimele două-trei decenii, să particu
larizeze Levantul în contextul general oriental, deşi procesele de coagulare imagologică 
a Balcanilor în conştiinţa europeană şi stereotipiile ataşate acestui sunt aidoma 
celor comentate de Said în Orientalism, alimentate din aceeaşi relaţie ficţionalizantă, 
bazată pe aceleaşi raporturi de putere între Occident şi periferia sud-estică. Ipotezele de 
analiză sunt două, în funcţie de reperul istoric şi politic pe care fiecare dintre autori îl 
privilegiază. Pe de o parte, paradigma otomană, propusă de Maria Todorova, în 
şi balcanismul, din 1997, e fundamentată pe un studiu de istoria mentalităţilor şi de 
imagologie comparată. Autoarea are câteva mize importante. În primul rând, ea angajează 
un discurs polemic la adresa stereotipiilor peiorative ataşate balcanismului în discursul 
cultural, politic şi istoric occidental. Apoi, autoarea e interesată de construcţia din 
interior a identităţii/identităţilor balcanice, în sens geografic, istoric, politic, mentalitar, 
cultural şi mediatic. În sfârşit, un loc important îl ocupă tocmai descrierea moştenirii 
otomane a Levantului - istorică, identitară, politică, demografică şi culturală (Todorova, 
2000, pp. 253-281), cu rol fundamental, consideră autoarea, în formatarea culturilor 
sud-est-europene. 

Pe de altă parte, prin lucrările lui Mircea Muthu, în câmpul cercetărilor balcanologice 
îşi face loc ipoteza paradigmei . Levantinismul ţine, pentru cercetătorul clujean, 
de marea traumă din 1453, a căderii Imperiului Roman de Răsărit, lăsând moştenire 
„romanitatea orientală" (Muthu, 2002, pp. 24, 39). Ipoteza fusese introdusă de Nicolae 
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Bizanţ după Bizanţ (1935), iar Mircea Muthu o amplifică, distingând două 
valuri istorice ale bizantinismului în lumea levantină : Bizanţul după Bizanţ (păstrând 
sintagma lui Iorga), perioadă în care lumea postbizantină se adresează imaginii Bizanţu
lui, o păstrează, exaltând-o, mitologizând-o ; apoi Bizanţul fără Bizanţ, când reflexele 
antropologice bizantine şi postbizantine persistă, dar cu o conştiinţă explicită a 

lor, dublată de o privire lucidă şi obiectivă 
Literatura română şi spiritul sud-est european 1976; Permanenţe literare 

româneşti din perspectivă comparată, 1986; Balcanismul literar românesc, 2002, 2017; 
2002-2007, 2017), Muthu defineşte balcanismul, din perspectiva morfo

logiei culturii, drept un câmp semantic cu motivaţii filosofice, ontologice, sociale şi 

estetice, ale cărui caracteristici antropologice vor fi „sentimentul hipertrofiat al istoriei 
vitrege", ,,dimensiunea parodică" (Muthu, 2002, p. 24) şi poziţionarea pe frontieră 
într-un spaţiu al pragului dintre două modele radicaliste, care se manifestă uneori con
vergent, alteori disjunctiv (modelul occidental european şi modelul orien-

- Muthu, 2002). 
O secţiune transversală prin studiile contemporane de balcanologie ne arată, aşadar, 

că acest câmp de cercetare e departe de a-şi fi epuizat resursele analitice, după cum 
subiectul însuşi e departe de a-şi fi epuizat resursele de interes şi, de ce nu, de fascinaţie 
culturală. Otoman şi/sau bizantin, Levantul este, în teoriile actuale, mai departe ca ori
când de imaginea cristalină pe care Occidentul postiluminist încerca să o impună, uneori 
forţând realităţile istorice, interpretările mentalitare şi lecturile estetice. În schimb, marele 
câştig al hermeneuticii actuale este tocmai interesul acut pentru valorile ambiguităţii 
spaţiului levantin, gustul teoretic pentru tensiunea care decurge din această ambiguitate, 
precum şi diversitatea disciplinelor invocate în actul analizei. 

Dificultăţile în a descrie şi a analiza bazinul semantic levantin al literaturii române 
provin din faptul că balcanismul nu este un curent literar în sine. Spre deosebire de 
baroc, de romantism sau de alte curente cu program, ale căror fişe teoretice şi tehnice 
cuprind o gramaticalizare normativă a fundamentelor imaginare pe care se sprijină 

practica estetică, balcanismul nu propune asemenea grafice ale creaţiei. În calitatea lui 
de atmosferă a spiritului, de reflexie mentalitară a unor condiţii extraestetice concrete, 
profilul estetic al levantinismului se poate circumscrie plecând de la o istorie internă a 
imaginarului literar, dublată de o istorie a formelor care participă la comunicarea 
categoriilor imaginare. Sunt de văzut, de asemenea, interferenţele pe care 
balcanică a imaginarului le are cu ale unor curente literare istorice, într-un 
proces de permeaţie reciprocă. 

Este cazul, de pildă, al imaginarului levantin pe care ni-l propune poezia romantică 
(1877). Suntem aici într-o izotopie imaginară 

între extravaganţa alogenă a levantinismului şi tematizarea exotismului din fişa curentului 
romantic. Bolintineanu devine reprezentativ pentru paradigma de secol al XIX-lea a 
inspiraţiei exotice, bazate pe un criteriu „emotiv" al poeticităţii, servind unei „utopii a 
frumuseţii" comunicată prin „gestul afectat şi tonul patetic" (Scarlat, 1982, pp. 346-347), 
precum şi unui „simţualism" (Simion, 1980, p. 146) derivat din explozia subiectivistă 
a descătuşărilor idealiste romantice. Gestica auctorială merge, în 
două direcţii. Pe de o parte, poemele mărturisesc o obsesie estetic-contemplativă 
hedonistă, un rococo oriental seducător prin opulenţă şi debordantă, prin prolificitate şi 
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fluiditate (,,Esme", ,,Insola Prinkipo") (Teutişan, 2005, pp. 55-56). Pe de altă parte, o 
pulsiune „narativă", s-o numim aşa, duce la inundarea imaginarului poetic cu situaţii 
extreme, tragice sau dramatice. Răpiri, crime, execuţii, sinucideri, adultere sunt scenariile 
excesu.lui de vitalitate turbionară, incontrolabilă, în care eroi excepţionali şi dialoguri 
alerte iau locul tropilor nobili (,,Rabie", ,,Leili", ,,Mehrube", ,,Kîz-Culesi", ,,Naide"). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. l al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 l 4 

Jocuri de putere, ambiguităţi etice 

În materie de atmosferă a textului literar, ca fundament al grafiei estetice a bazinu.lui 
semantic levantin, una dintre caracteristicile principale este 
până la ontologic, întreg spectrul funcţionlrii (colective sau individuale) a umanului 
relevă un efort de depă1ire a acestui handicap, prin toate mijloacele. Iar primul reflex 
al unei lumi în luptă cu precaritatea este obsesia , care devine, în transcriere 
literari, o temi predilectă a imaginarului. Foarte adesea, literatura levantinl este o ficţiune 
a istoriei politice, sau o contraistorie politid, dominată de violente lupte pentru putere. 

în periodizarea morfologid a lui Mircea Muthu, balcanismul literar românesc 
cuprinde doul vârste. Prima, medievală, tragică, este dominată tematic, în toate formele 
de artă, de o dimensiune religioasă ortodoxistă, caracterizată printr-un „antropocentrism 
teologic", printr-un „umanism creştin", ca valori de opoziţie în raport cu dominaţia 
otomani, iar tipologic şi stilistic, prin obsesia paremiologiei. Textul reprezentativ pentru 
etapa medievali este lnvdJăturile lui Neagoe Basarab cdtre fiul sdu Theodosie 
1519-1521 în slavonl, tradus în 1650 în română. A doua vârstă, parodici:!., barocl (Muthu, 
2002, pp. 24-36), mlrturiseşte întru câtva influenţa umanismnlui occidental (Muthu, 
2002, pp. 44-52). Prima ficţiune literad notabilă din literatura română, Istoria ieroglifică 
a lui Dimitrie Cantemir, scrisă între 1704-1705 la Constantinopol, aparţine acestui al 
doilea balcanism (Mut.hu, 2002, pp. 24-36) şi reprezintă deopotrivă prima punere în 
scenl a unei acerbe lupte pentru putere. 
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Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

O retoricii. flamboaiant! inund.li. spaţiul , prin „saturaţie stilistic.I", 
,,impresii instabile, caleidoscopice.,., ,.supraabundenţl", ,,teatralitate", ,.sintaxl arbo
rescentă", într-un „teatru al lumii" redevabil, Ia rândul lui, spiritului baroc (Pop, 20CJ'/, 
p. 406). Sunt discunivi7.ate pe rând, în roman, personaje, întâmplm, idei şi relaţii, dar 

, în rllzboiul vocal dintre pllrtlle implicate în negocierile pentru tronul 
Moldavei, la 1703. Alegoria animaliera mascheazJ. cu greu (intenţia e, tocmai, demas
catoare) scenariul politic recognoscibil istoric, ce li opune pe Dimitrie şi Antioh Cantemir 
lui Mihai Racoviţă, prin int.ercesoriatul ambiguu, alunecos, al lui Constantin Brâncoveanu. 
Vocea naratoriall descrie, cu imputlri etice, o antropologie a crimei, a uneltirii, a 
11.comiei insaţiabile. Mai mult chiar declt un teatru baroc, lswria il!roglifici1 
rând un teatru de luptl 1i, adesea, un tribunal de rhboi, pus în sluJba intereselor politice. 
Textul dezvlUuie şi acuzi, retorica devine o annl de atac în slujba stabilirii Iegitimitlplor 
etice, ca mijloace de legitimare politicii. Romanul este, qadar, un denunţ pe scena isto
riei, un dosar instrumentat manierist printr-un joc al măştii.or şi al convenţiilor estetice. 

Ambiguitatea , iatl încă unul dintre pariurile literaturii levantine ; o ambiguitate 
com.pensatl prin excesele stilistice ale obiectului de artă (deci prin estetism formal) 
sau printr-o perversă cazuistici a răului tolerabil (deci printr-o ideologie morali 
manipulatoare). Pe cea din urm! o descoperim în ascensiunea fn]minantl{ a parvenitului 
Dinu Plturicl, din Ciocoii vechi şi noi 

Dincolo de ezitlrile stilistice, romanul propune un joc al puterii interesant pentru 
vârsta literara pe care o reprezintă. Scenariul se sprijinl pe doul personaje negative, 
Pituri.el şi Andronache Tuzluc, unul adjudecâlldu-şi poziţia celuilalt, într-un proces de 
substituţie care angajeazl vaste energii manipulative, ambiţie instinctualii şi cinism 
procedural. Desigur, la 1863, realismul lui Filimon are şi o puternic.I dimensiune 
naţionali. Dintre cei doi parveniµ, fanariotul Plturicl va fi, desigur, rlul cel mai mare. 
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Reglsim. scenariile puterii fi elasticitlţile eticului şi în 
Sadoveanu. Kesarion Breb, ultimul „decheneu" din cultul lui Zamolir.is, pleacll în Bizanţ 
pentru a studia o noul religie, creştinismul, care ameninţl să inunde spaţiul mistic al 
Daciei. Pc coridoarele puterii din marea capital! im.pcriall, Breb descoperi sursa forţei 
de expansiune a creştinismului. Ea vine din instmmcntarea religiei ca politid1 de stat, 
din transfurmarea ei în instrument de putere. Tradiţia centralizantl bizantini (în care 
liderul politic este, deopotrivi, şi liderul religios) este tratatl de Sadoveanu drept motor 
al dezvrljirii hunli, al pierderii substanţei mistice, metafizice, din ecuaţia religioasll. 
între mit şi istorie, Bizanţul din o serveşte pe cea din urmă. Romanul 
transmite, în subtext, o uriaşi nostalgic a vbstei de aur pierdute. O stranie iniţiere are 
loc aici, nu în adevărurile oculte ale unei doctrine mistice, ci în manipullrile oculte ale 
unei doctrine politice. La întoarcerea în Dacia, Breb ftic cil în fata unei asemenea puteri 
nu exiBtl stavill. Se poate citi însll, în structura însllşi a romanului, un detaliu important. 
Cartea fuloscşte schema clasică a manuscrisului g!sit. Povestea lui Kesarion Breb este, 
aşadar, o poveste în poveste, ceea ce atrage atenţia asupra materialului furmal, a 

însuşi. Trebuie sll deducem de aici că, daci imaginarul 
romanesc din comunici o fabulă a eşecului, în care mitul este sortit 
ciderii, Sadoveanu propune o compensaţie estetică, printr-un mit al modemitlţii, 

O alt! formă a jocului de putere, de esenţă eroticll, dar şi politicll, se desfllşoarll între 
messer Ottaviano şi Princcpele din romanul omonim al lui Eugen Barbu. din 1969. Nu 
doar substanţa imaginarului e legată de politic în cazul acestui roman, ci şi funcţia lui 
culturali, în calitatea lui de aluzie transparentl la narcisismul toxic şi la autoritarism.ul 
delirant al unui regim totalitar din rlslritul Europei. O lume crepuscularll, supusă voinţei 
demonice a unor CODJtiinţe scelerate, funcţionează ca fundal al unui scenariu de seducţie, 
în care acedia unui Princcpe decadent îl face vulnerabil în faţa seducătorului sfetnic 
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străin. Prin intermediul Princepelui, Ottaviano controlează însuşi Statul, cu rezultate 
tragice în ordinea istoriei, dar şi a destinelor individuale ale personajelor. Umbra morţii 
planează mereu asupra acestei lumi tulburate. Ea e compensată printr-o dinamică a 
excesului, a excitaţiei senzoriale extreme, ca formă de uitare temporară a constrângerilor 
realului, de punere a lor între paranteze. Fantasma puterii absolute este întreţinută, 
cumva paradoxal, printr-o sumă de gesturi ale negaţiei. Îi cad pradă raţiunea, spiritul 
religios, inteligenţa politică, datoria familială, toate faţete ale Eticului. În penumbrele 
Levantului, subiectul uman citeşte puterea ca pe o stranie idee de libertate, cu sensul de 
asumare îndreptăţită a Răului. 

Apelând la aceeaşi formulă a manuscrisului găsit, (1988) lui Silviu 
Angelescu oferă o versiune şi mai "lumească" a sfârşitului de secol al XVIII-lea 
( 1786-1790), sub domnia fanariotului Mavrogheni. Povestea îi opune fiorosului Vodă 
(lipsit de inteligenţă, dar plin de lăcomie şi de cruzime) pe cărturarii Grigoraş Zlătescu, 
Tănase Harmozek şi Neagu Vlăşceanu (poreclit Triglava, ,,trei capete", datorită vastei 
culturi deprinse la şcoli străine); li se adaugă pitarul Sotir Mogoşanu, figură spectacu
loasă de negustor de cai, devenit haiduc, spre finalul romanului, din opoziţie faţă de o 
putere absurdă şi discreţionară. Galeria de portrete ale eroilor principali (buni şi răi), 
cu care debutează romanul, se împleteşte cu un turbion ameţitor de întâmplări, comice şi 
tragice laolaltă, din pasta cărora se nasc urzelile unui complot politic împotriva dom
nitorului, cu sfârşit tragic pentru toate personajele. Dincolo de lupta pentru putere ca 
supra-temă a romanului, o serie de nuanţe, specifice atmosferei levantine, se dezvoltă în 
câmpul epicului, de la ambiguitatea etică a protagoniştilor (inclusiv a celor pozitivi) şi 
de la problematicile morale ale binelui individual versus cel colectiv, până la apariţia în 
ţesătura narativă a personajelor specifice câmpului imaginar levantin, precum parvenitul, 
fanariotul, femeia uşoară, haiducul, înţeleptul, martirul etc. Or, în planurile comunitar 
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şi urban ale imaginarului, culorile tari ale bâlciului (de substanţă orientală), ale calei
doscopului de stări colective excesive, derulate în succesivitate rapidă, ale scandalului 
şi pedepsei, ale formelor de duplicitate, dar şi ale frăţiilor de interese, ale fantasticului 
şi vrăjitoriei, dar şi ale realului abject. (în limba epocii, termenul înseamnă 
"falsificatori de bani", stranie izotopie cu titlul romanului lui Gide din 1926) este în 
egală măsură, cum fusese şi lui Eugen Barbu, un roman cu cheie, atacând 
imaginea despotului totalitar, a societăţii sub dictatură şi a cultului personalităţii, cu 
trimitere oblică spre dictatorul comunist al momentului (acelaşi în 1969, anul apariţiei 

lui Eugen Barbu, şi în 1988, la publicarea 

Identitate si alteritate 
> 

lui Eugen Barbu, parte din puterea fascinatorie a lui Ottaviano 
asupra domnitorului vine din statutul lui de străin, din faptul că 
transformă, în ochii celui sedus, într-o specie nesupusă legilor locului. şi 

sunt dimensiuni semnificative ale bazinului semantic levantin, aşa 
cum apare el în reprezentările literare. Alteritatea etnică, în Ţiganiada 
Budai-Deleanu, stă întru câtva, antropologic şi mentalitar vorbind, la originea alegerii 
ţiganului ca subiect (şi obiect) al satirei epopeice, după cum măştile animaliere din 
Istoria ieroglifică (Leul, Vulturul, Liliacul, Vidra, Hameleonul, Lupul, Corbul, Struţo
cămila şi Inorogul) justificau transferul istoriei reale în i-realitate prin transformarea 

a protagoniştilor în exponenţi ai altor specii. Alteritatea permite deschiderea 
scenariilor către alte forme de adevăr, de dincolo de suprafeţe. Putem înţelege astfel, în 
nuanţe mai precise, recurenţa unor teme precum ratarea mitului, ori pierderea substanţei 
mistice în scenariile literare din literatura levantină. Alte nuclee ale Adevărului şi alte 
straturi de semnificaţii vizează aceste scenarii. Ele ţin de intenfia auctorială de a revela 
sensurile lumii reale, dindărătul aparenţelor ei fenomenale. Autorul e unic zeu al lumii 
textuale şi singur propunător, prin intermediul textului, al propriei idei despre lume, al 
propriei lecturi asupra acesteia, al unui Adevăr individual care vine, aşadar, din afara 
operei şi îi determină, din raţiuni demonstrative, formele şi conţinuturile. 

Dacă alteritatea se leagă de formele nesupunerii, , pe de altă parte, se 
pleacă formelor ambiguităJii. Din perspectiva analizei culturale, Maria Todorova comenta, 

Balcanii şi balcanismul, natura identitară a levantinului. Profitând de conceptele de 
sociologie a religiei ale lui Arnold van Gennep, din , Todorova propune 
ideea de al omului balcanic. O fiinţă umbră 
citat de Todorova, a cărei natură umple de nelinişte gândirea raţionalistă occidentală 
(Todorova, 2000, p. 36). Nu e de mirare, câtă vreme Balcanii sunt, pentru Todorova, 
nu doar o alteritate a Occidentului, ci şi o alteritate a însuşi Orientului, la aceeaşi distantă 
fată de fiecare dintre ele. O dublă alteritate, aşadar, a acestui topos al pragului, care 
pare a se despărţi de ambele modele, reprezentând totodată o punte între ele. 

Pe de altă parte, în practica estetică, literatura cuprinsă în bazinul semantic levantin 
operează cu asemenea umbre din perspective multiple şi cu rezultate spectaculoase. De 
pildă, în chiar interiorul meta-regnurilor alegorice animaliere din Istoria ieroglifică 
supra-alogenare identitară o reprezintă excentricul hibrid Struţocămilă, specie fantastă 
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şi grotescă născută în oglinda deformatoare a ironiei. Sau, dacă ne raportăm la vârste 
ulterioare ale literarului, până la cele mai recente dintre ele, câteva cazuri de manierism 
al ambiguităţii identitare se pot citi, de pildă, în proza lui Mateiu Caragiale. La „porţile 
Orientului", cvartetul straniu al Crailor de Curtea-Veche, din romanul omonim (1929), 
joacă spectaculos cartea identităţilor duble, sub ochiul fascinat al Naratorului, la rândul 
lui identificabil, din semnalmente comunicate chiar de el însuşi, ca „Mateiu Caragiale". 
Umbra naratorială a persoanei biografice a autorului are, desigur, funcţia cea mai impor
tantă dintre toate personajele romanului, căci el este creatorul şi depozitarul poveştii 
fără de care existenţa celorlalţi n-ar putea fi „probată", devenind, deci, ilegitimă. 

Povestea legitimează existenţa, nu neapărat în adevărul ei obiectiv, ci, tocmai, în adevărul 
ficţional. În lumea levantină, ficţiunea are valoare de întrebuinţare mai mare decât 

orice formă a adevărului, căci ea e (şi) funcţie a esteticului, deci a unei investiţii de o 
natură superioară celei pur obiective. 

O sumă de fiinţe duale, umbroase, misterioase ocupă până la saturaţie spaţiul ficţional 
din ( a se vedea şi comentariile lui Ion Vartic din Dicţionar analitic 
2007, pp. 189-191). Paşadia e un dandy sobru şi un istoric de geniu ( a cărui operă ar 
fi schimbat faţa ştiinţei dacă n-ar fi fost arsă de o „mână prietenă", după moartea auto
rului), dar şi un degustător fervent al viciilor nocturne din hrubele abisale ale unui 
Bucureşti decadent de început de secol XX. Pantazi îşi schimbă literalmente fizionomia 
la întoarcerea în ţara natală, începând periplul „crăiesc", pentru a şi-o recupera la finalul 
romanului, când părăseşte din nou geografia autohtonă, după ce consumase, la fel ca 
Paşadia, două registre ale realului (elegant diurn şi vicios nocturn). Nu putem decât 
specula asupra căreia dintre cele două imagini, în cazul ambilor eroi, se aşază greutatea 
adevărului. 

Polimorfă e şi figura lui Aubrey de Vere, din (1924). Dandysmul e aici 
o teză explicită, cu funcţii în construcţia naratorială a personajului central. Misterul lui 
Aubrey de Vere vine, desigur, din absenţa datelor lui biografice, pe care naratorul refuză 
să le afle, chiar şi atunci când are ocazia s-o facă, precum şi dintr-o atmosferă de 
pe care jocul scenic al personajului de Vere îl comunică mereu. Dar cel mai percutant 
element al eroului matein din este, până la urmă, imaginea lui. Metamorfic 
până la exces, Aubrey de Vere arată de fiecare dată o altă faţă, o altă identitate, iar câteva 
dintre aceste figurări sunt de-a dreptul expresioniste. Între aristocratul elegant, vestimen
tat prodigios şi supra-accesorizat, apoi femeia cu părul roşu şi rochie neagră şi, final
mente, androginul în albastru din ultima scenă a întâlnirii cu naratorul (trei imagini 
definitorii pentru personaj), adevărul fiinţei lui Aubrey de Vere rămâne iluzoriu. Identi
tatea de imagine, identitatea de gen, chiar identitatea psihologică ale eroului rămân, 
până la final, fluide, fixate pe retina privitorului ca momente separate, în flux continuu, 
mai degrabă decât ca o hartă unitară a unei personalităţi individuale. La căderea măştilor, 
din chipul făpturii polimorfe nu mai rămâne nimic. Dincolo de măştile sale, el este 
inidentificabil. Cu alte cuvinte, adevărul unei asemenea fiinţe stă tocmai în prolixitatea 
măştilor ei, în ambiguitatea dinamică a succesiunii lor nesfârşite. 

Deloc diferite şi cazul eroilor din argheziene. Volumul din 1931 
e bazat pe prima dintre experienţele carcerale ale autorului însuşi, dintre 1918 şi 1919. 
Aici, discuţia trebuie dusă din perspectiva naturii duale a materialului poetic, respectiv 
a amalgamului de dramă şi parodie, semnalat de Mircea Muthu, specific formelor 
mentalitare ale balcanismului şi reflectat în literaturile balcanice. Mai exact, în cazul 
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destinul lui literar. Fluxul de tensiune dramatici, specifici poeziei din 
se naşte din acest teritoriu de frontieră, în care jocul poetic mizeazl pe categoriile 
profund contradictorii ale aversiunii etice şi ale empatiei stilistice. Aceeaşi obsesie a 

, definitorie pentru literatura levantini, îşi deruleazl şi în acest caz categoriile. 
Poemele din sunt mici cartuşe lirice impregnate de „narativitate", 
fabule cu final în poanti, care metabolizeazl sub semnul ironiei situaţii, atitudini şi 
destine abjecte, cu valoare de reprez.entativitate pentru o umanitate crepusculară, captivi 
în propriile prejudeclţi, fluctuante, despre sine. 
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este teza fnrularnentalll sub care se înscrie regimul imaginarului în 
volumul lui Arghezi. În „Ucigl-1 toaca", de pildl, o ambiguitate de gen este susJinutl 
de teatralitatea grotescl specifici acestei lumi, într-un joc de mlşti postbaroc în care 
travestiul primeşte valente fantastic-ironice. Iatl imaginea „arătlrii" ucise de clruţafUl 
agresat la drum de câmpie: ,.Ce sl vezi? Putoarea cu brlţară/ Era muiere doar pe 
dinafarl; / Cil pe subt poale/ Avea, ca omul, de toate şi doul pistoale". Travestitul din 
"Ucigl-1 toaca" decade, ca tipologie etici, de la statutul de haiduc, la cel de hot la 
drumul mare, pierzându-şi deopotrivll identitatea de gen şi transformându-se într-o 
., vedenie" stranie şi înspllimântltoare, imagine simptomaticii a inadecvllrii monstruoase. 
Crima şi moartea sunt semnele tutelare ale acestei lumi ambigue, bazate pe relativism 
etic. Pe aceeaşi granitl subţire, dintre doul regnuri, se atlll şi personajul din „Fltlllul". 
De o frumusetc satanicii., figura am.bigul a fătălăului uimeşte prin indeterminarea ei. 
Făptură nefireascll., el s-ar încadra aparent în registrul sublim al androginiei, dar cade, 
la Arghezi, în grotescul hermafroditism.ului. Nefaste sunt şi personajele feminine din 
., Tinca" şi „Rada" , stihii erotice care aruncă în jur o magie senzuali întunecată, 



125

Flori de mucigai propune o 

Chira Chiralina

cu alter ego

Manuscrisul fanariot (2015) 

 (al 

IMAGINARUL LEVANTIN ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

provocându-şi propriul sfârşit violent. Profund deliriciz.atl, dacll e sl ne lulm dupl 
categoriile clasice ale poeticitltii, poezia lui Arghezi din 
altl formă de lirism, impregnatl de categoriile imaginare ale dualitlpi şi ambiguidltii 
levantine, bazate pe competiţia violent.li dintre metaforism şi tranzitivitatea abjecµei. 

O crizl de identitate descoperim şi în capitolul ultim (,,Dragomir") din povestirea 
(1924), a lui Panait Istrati. Textul relateazl epopeea dramatică a 

rldlcirilor eroului prin lumea Orientului apropiat, un spaţiu exotic întins de la Constan
tinopol pAnll la Damasc şi Liban, într-o disperat.li clutare a surorii pierdute. Întreaga 
odisee a personajului stă sub semnul chipului absent, transfigurat mistic, al surorii (Chira 
Chiralina), obsesie ce constituie mobilul fondamental al mişclrii prin lume a lui Dragomir. 
El se află într-un proces continuu de clutare de sine, prin repetate tentative de identifica.re 

-ul sllu feminin, cu sora pierdut.li. Dintr-o atare perspectivll, a dublului, 
rltlcirile personajului Dragomir vor constitui o reflexie a periplului necunoscut al 
Chiralinei, un proces de fiinţare prin procură, în lumina difuzi a unui chip ritualic, a 
unei prezenţe absente. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 
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Mutaţiile identitare bântuie literatura bazinului semantic levantin pAnll în extrema 
contemporaneitate. Personajul central al Doinei Ruşti din 
trece printr-o multiplll mutaţie de acest fel. Vlaş (grec) din Slruoa, obsedat de mitul 
unui oraş etern euforic şi îmbătat de arome şi de cântlri exotice (Bucureştiul, descris 
astfel, pe la 1796, în cântecele de lume de dincolo de Dunăre), Ioanis Milicopu pleacl 
în clllltorie pentru a se aşeza în acest tărâm al flgliduinţei. Pe drum, identitatea lui e 
schimbată de doul ori. Mai întâi, printr-un concurs de împrejurlri, devine Ion sin Radu. 
Apoi, la intrarea în gEllgioasa şi tulburătoarea cetate a Bucureştiului, din nou printr-o 
întâmplare, personajul devine Leun, identitate sub care îşi va continua destinul de rob 
al oraşului, dar şi de rob al iubirii, pAnll la caplt. La fel, eroina din Mll/a Vinerii 
doilea roman levantin al Doinei Ruşti, din 2017) îşi poartă porecla drept identitate primă, 
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ascunzându-şi sub o manta de mister numele real (Pâtca). Într-un Bucureşti de la 1798, 
similar cu cel din , o lume a vrăjitoriei şi a intrigilor dospeşte sub 
faldurile revărsate fastuos ale . Textul, povestea, rostirea ei sunt, până la urmă, 
mizele fundamentale ale romanului, dindărătul întâmplărilor agitate ale dramei de mistere 

Statutul identităţii în literatura levantină reflectă, de fapt, însuşi statutul textului. 
Ambiguitatea identităţii eroilor levantini este o formă de reprezentare a romanului însuşi, 
care nu e niciodată ceea ce pare la prima vedere. Îndărătul scenariilor prime, al formelor 
imediate, al suprafeţelor narative se găsesc întotdeauna sub-scenarii, sub-fete, forme 
secunde, derivate, oblice, care modifică, adesea radical, sensul lumii comunicate estetic. 
Simptomatic este şi faptul că, la fel de frecvent, aceste ecuaţii secunde ale textului preiau 
avanscena narativă, funcţionând ca morale ale fabulei, stranii şi neaşteptate, amestecând 
într-un malaxor comun, tipic levantin, tragicul şi parodicul, drama şi umorul şarjat, 
viata şi moartea, realul şi fantasticul. 

De altfel, în literatura bazinului semantic levantin fantasticul vine tocmai ca o 
compensaţie pentru criza realului. O criză a supraîncărcăturii senzoriale, care apasă 
asupra percepţiei subiective până la punctul de rupere (nu întâmplător, o suită de nebuni 
populează bestiarul levantin, de la Pena Corcoduşa mateină până la adolescentul diform 
şi bâlbâit din Moş Anghel, 1924, al lui Panait Istrati, de la Constantin Pierdutul din 

a lui Ştefan Bănulescu până la barbienii Domnişoara Hus, ori Riga 
Crypto). Formele fantasticului în literatura levantină sunt, cel mai adesea, funcţii ale 
unei viziuni perceptive prin care realul este învestit cu sens (sau este citit ca atare) dincolo 
de "coaja" lucrurilor şi a fenomenelor. Oarecum previzibil, realismul magic convine 
cel mai bine unor asemenea structuri de creaţie imaginară, iar 
este, probabil, cel mai notoriu dintre exemplele autohtone ale unui asemenea tip de con
struct estetic. Romanul lui Bănulescu propune un conglomerat de spatii imaginare ca 

de real, o proiecţie fabuloasă şi nostalgică a unui topos dunărean în care 
personaje, gesturi, relaţii, stări şi chiar obiecte cuprind, toate, sensuri arhetipale, 
ritualice, descinzând dintr-o (remanentă) vârstă de aur. Pe de altă parte, într-o parodie 
epopeică intertextuală, nostalgia bănulesciană e înlocuită cu ironia, în 
Cărtărescu (1990), încheiat cu ieşirea din spaţiul fabulos al unei călătorii fantastice, 
deasupra ... Giurgiului. Sau, în registrul romanului contemporan de mistere, casele Mâţei 
Vinerii din romanul omonim al Doinei Ruşti dispar de pe strada Murta din Bucureşti, 
din preajma Lipscanilor, pentru a apărea la Leipzig, unde eroina le găseşte la capătul 
unei călătorii recuperatoare şi iniţiatice. 

Mişcare şi teritorialitate 

Pretextul călătoriei vertebrează, de altfel, mai toată literatura levantină. Aproape toate 
personajele care contează din corpusul literar balcanic îşi structurează destinul în jurul 
sau pe marginea unei călătorii. O uriaşă deambulare browniană se petrece în spaţiul 
Levantului, o isterie a mişcării perpetue, ea însăşi formă de negare a morţii sau de 
iniţiere. Kesarion Breb pleacă din Dacia în Egipt, de aici în Bizanţ, apoi înapoi în Dacia, 
închipuind spaţial o Deltă a cunoaşterii, semn pe care îl poartă şi pe frunte. Mistic, 
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eric, politic şi erotic, periplul deceneului îl transformă structural, dându-i capacităţi 
de înţelegere a lumii sub specia absolutului, dar şi a istoriei. 

Mişcarea în spaţiu se sprijină, în literatura levantină, pe o poetică particulară a 
teritorialită/ii crepuscular dintre Răsărit şi Apus. Spre exemplu, 
în miezul lumii imaginate textual de Bolintineanu, în , se află două 
nuclee pe care bazinul semantic levantin al literaturii române le va recupera mereu, 
indiferent de vârstele sale estetice. Pe de o parte, orientală sau postbizantină, geografia 
imaginară din aceste texte capătă valoare simbolică şi mitică. Spaţiul configurat textual 
devine centru al lumii. Restul universului e relevant doar dacă şi în măsura în care se 
raliază categoriilor de „stare" ale Levantului, dar chiar şi atunci el rămâne la o periferie 
a acestuia, privită cu condescendenţă, din tăriile stării de gratie a . Aşa va arăta 
mereu topografia mitică (sau mitul topografic, poate?) a Levantului, extrem de neliniş
titoare pentru gustul clasic al raţionalismului echilibrat. 

Simptomatică pentru formula geografiei estetice/estetizante a sud-estului este, de 
pildă, cetatea lsarlâk din ciclul balcanic al lui Ion Barbu. Neoplatonismul, în interpretare 
barbiană, se traduce nu doar printr-o poetică imaginară a „limburilor", a increatului, 
redevabile Ideii metafizice şi Arhetipului, ci şi prin practica limbajului poetic epurat de 
zgura oricăror reminiscenţe ale estetismului plasticizant din poezia care-l precedă. Aşa 
încât lsarlâk devine o supozi/ie de Grecie „turcită", abstractă, dar efervescentă, amal
gamând principiile constitutive ale unui levantinism târziu, nostalgic, conştient de 
manierismul său „veşted", crepuscular. O ipoteză care elimină din ecuaţia locativă orice 
urmă de determinare concretă; o cetate „La mijloc de Rău şi Bun", în câmpul abstract 
al proiecţiei imaginare „albe" şi „drepte", ,,Pân' la cer frângându-şi treapta". Între „rai" 
şi „raia", deci între sublim şi banal, cetatea levantină lsarlâk este imaginea duală a vie/ii 
(,,varul", calcarul adică, element ce stă la baza cosmologiei imaginare barbiene) şi a 
mor/ii (,,ciuma"). Ea este sinteza dintre dramă (,,târg temut") şi parodie (,,târg 
hilar"), prin imaginea-efigie a înţeleptului Nastratin Hogea, care practică gesturi ritualice 
demne de paralogiile urmuziene. Spectaculoasă, contradictorie, lsarlâk e bâlci şi magie, 
lume-teatru ce îmbină frumosul cu caricatura şi cu grotescul. Mitică, puternic ambigui
zată, cetatea solară a Isarlâkului e, deopotrivă, aristocratică şi vulgară, construită pe 
jocul ambiguu dintre nobleţe şi impur. 

De altfel, Alba Cetate e un topos recurent al imaginarului levantin, cu reflexe 
imagologice în toate vârstele literaturii balcanice şi în toate genurile care o reprezintă. 
Ea e de regăsit, de pildă, şi în balada lui Grigoraş Zlătescu ot Zlata (poet de ocazie şi 
cântăreţ „de lume"), personaj din lui Silviu Angelescu. Un soi de replică 
nostalgic melancolică la Tinere/e fără bătrâne/e ... , poemul vorbeşte despre 

un oştean, 
Fecior de moştean, 
Din neam de boieri 
C-au avut un vis 
Că el va să cate 
De Alba Cetate 
Unde nu e moarte 
Şi e viaţa foarte 
Cu tihnă senină, 
Tot într-o lumină. 
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Oşteanul îşi consumă existenta călătorind către fantasma negrăită, lăsând în urmă 
contingenţele vieţii şi urmărind, precum emirul lui Macedonski din „Noaptea de decem
vrie" (1912), o Meka iluzorie, care se refuză mereu ca prezentă obiectivă. Romanul 
însuşi, prin vocea naratorului ce rosteşte povestea din , oferă o explicaţie a 
baladei construite alegoric pe meditaţia ontologică, filosofică şi psihologică, născută 
dintr-o tipologie mentalitară a sud-estului. Explicaţia desemnează, totodată, şi mărimea 
arealului geografic levantin, întins dincolo de graniţele tulburate ale unei Valahii sub 
teroare fanariotă. lată hermeneutica naratorului, privitoare la balada lui Grigoraş: 

Au vrut să zică dânsul aicea despre întristările sufletului carele, neamăgit de cele lumeşti, 
altă rânduială umblă să afle, mai presus de cele vremelnice. Iară Cetatea cea albă poate să 

un fel de tărâm al curăţiei şi-al neîntinării. Gândesc eu că s-o fi luat după greci, 
că şi aceia au vorbit mult de un ostrov ce i-au zis , care cuvânt, adus pe limba noasgtră, 

s-ar spune. Acolo-şa socoteau grecii că merg după moarte toţi vitejii şi-ntelepţii 
lor, să şază-n tihnă veşnică. 

Ca o compensaţie metafizică a istoriei crude, Cetatea Albă e şi fantasma olimpiană 
a paradisului vrăjit, şi locul magic din lume în care realul se topeşte în aburii mitului, 
dar şi, poate, rămăşita transfigurată mistic şi conotată simbolic a unui Bizanţ remanent, 
trecut din istorie în ficţiune estetică, exercitând asupra prezentului o „fascinaţie a tiparelor 
originare" (cu o sintagmă a lui Constantin Ciopraga, din titlul monografiei despre 
Sadoveanu, din 1980). 

Pe de altă parte, o etică a violentei subîntinde acest topos exaltat. Bestiarul lumii 
levantine e alcătuit adesea din personaje mesmerice, meduzante, dar crude şi răzbună
toare, care asumă aproape exclusiv raJiuni în justificarea faptelor lor. Aceleaşi 
raţiuni afective stau şi la baza obsesiei călătoriei. Personajele lui Panait Istrati, de pildă, 
sunt supuse, toate, unei psihoze a călătoriei perpetue. În , cele trei capi
tole ale textului, grupate sub titlul „Povestirile lui Adrian Zografi", îmbină fascinaţia actului 
povestirii cu supratema călătoriei. Cadrul povestirii îl constituie biografia sumară a lui 
Adrian Zografi, iar trama urmăreşte destinul personajului Stavru (pe numele său real 
Dragomir). În compania acestuia, Adrian Zografi şi prietenul său Mihail întreprind o 
călătorie ale cărei popasuri vor servi drept pretexte pentru revelarea exoticei poveşti a 
existenţei lui Stavru. Fundamentale în sunt, aşadar, călătoria în spaţii 
exotice şi fatalitatea destinului. Spirite nomade, romantice, eroii lui Panait Istrati sunt 
guvernaţi în permanenţă de tentaţia mişcării. Drumul şi „personajul rătăcitor", în tot 
picarescul lor, adesea tragic, caracterizează figurile istratiene ancorate într-o fundamen
tală tentaţie/obsesie a libertăJii, care ia uneori formele călătoriei cu un scop finit, alteori 
ale vagabondajului, ca supremă afirmare a mobilităţii „per se". Calea personajelor este 
întotdeauna iniţiatică. Însă pe drumul căutării de sine este prezentă permanent imaginea 
traumatizantă a solitudinii, căci nevoia de socializare a eroilor este sistematic blocată 
de erorile de conduită şi de eşecul moral ale semenilor, de unde dimensiunea tragică a 
istoriilor existenţiale ale indivizilor. Ca univers compensativ, spaţiul exotic oferă totuşi, 
mereu, măsura frumuseţii lumii, ceea ce poate justifica până la urmă ideea călătoriei în 
sine şi pentru sine. 

Subtilităţi manieriste capătă călătoria la Mateiu Caragiale. În afară de coborârea în 
„ viata care se vieţuieşte", la Adevăraţii Arnoteni, sub ghidajul viciosului Pirgu, alte două 
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dintre „hagialâcurile" romanului se petrec în ficţiune (istoricA, apoi geografici), iar cel 
de-al patrulea este metaficpunea Naratorului (a se vedea, în acest sens, Lovinescu, 1981), 
adică romanul însuşi, care metabolizează ficţiunile personajelor în rama super-poveştii 
epice din . La fel ca în cazul romanului sadovenian 

, insistenţa asupra vehiculului narativ (a discursului, ca suport al imaginarului) este evi
dentă şi atrage atenţia asupra categoriei genului romanesc în sine. F!rl îndoiai! el aseme
nea izotopii îşi au sursa în obsesia modernismului fa.li de roman ca gen, deci într-un 
spirit al epocii culturale, care permeazA, iată, atmosfera levantină din contextul literar 
romJnesc. Chiar da.el strategiile epice diferă de la un autor la celălalt (unul practici 
romanul istoric, altul romanul decadentist), ei împlrtlşesc, voluntar sau nu, conştient 
sau nu, valorile şi mizele unui context modernist mai larg, care-i înglobează şi prin care, 
dincolo de particularităple individuale, ei câştig! accesul la o istorie canonică a literaturii. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7314 

(1968), carte barocă îmbibat! de o teatralitate implicit!, 
Fbuş Neagu propune imagini ale unor destine înscenate în mod fabulos şi organizate 

. O serie dintre locuitorii satului dunărean Plătlreşti migreazl înspre 
„tărAmul promis", Dobrogea, pentru a construi o lume nouă. Motivului cuceritorului i 
se substituie însă, destul de curând, acela al „omului sub vremi". Victime ale istoriei şi 
ale propriilor opţiuni, tlranii dunlreni merg pe un drum pe parcursul căruia moartea 
(în cazul unora) şi eroarea (în cazul altora) se conjugă, distrugând coeziunea gropului şi 
transformându-i, pe câţiva dintre ei, urmmµ cu predilecţie de scenariul epic, în călători 
„de vocaţie". Din această serie a rotdcitorilor, exponentul principal este personajul Che 
Andrei, insul în perpetul clutare de sine, în egall mlsurll strain de universul de adopţie, 
ca şi de cel originar, care nu-l mai „recunoaşte", găsindu-şi temporar locul în tărâmul 
exotic (abstras temporalităţii, precum în 1înere/e fdrd Mtrllne/e ... ) al unei plantaţii 
viticole. Abolirea graniţelor şi obsesia cllltoriei devin a doua natură a personajului Che 
Andrei, care reediteazli mitul picaresc pe temeiurile necesităţii interioare de libertate. 
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Fabuloasa călătorie a eroilor din cărtărescian îi poartă pe aceştia între mările 
Sudului şi porturile dunărene româneşti, cu treceri spectaculoase prin portaluri spaţiale 
(dintr-o insulă din mare în aerul unui oraş de provincie valahă), în goană tulbure, dar 
eroică, după idealuri politice improbabile. Mai recent, în romanele Doinei Ruşti, croitorul 
Leun călătoreşte exaltat spre Mecca Levantului, care e Bucureştiul sfârşitului de secol 
al XVIII-lea, iar Mâţa Vinerii pleacă de la Braşov la Bucureşti, apoi la Leipzig, în cău
tarea unor semne care să-i dezlege misterele unor fapte şi întâmplări din propria biografie. 

Destin estetic levantin 

Purtătorul de cuvânt şi de sens al acestei lumi, cu toate contrastele ei, cu toată dinamica 
ei aparent aleatorie, cu toate valorile ei abisale sau de suprafaţă, istorice sau legendare, 
posesorul de drept al poveştii ei şi, adesea, povestitorul ei fnţeleptul 

înţeleptului permează literatura balcanică românească de la primele ei manifestări 
Învăţăturile lui Neagoe Basarab) până la cele mai recente forme estetice ale ei (Cuviosul 
Zăval din Mâţa Vinerii a Doinei Ruşti). Deocamdată, cea mai celebră figură a galeriei 
înţelepţilor levantini din literatura autohtonă rămâne Nastratin Hogea, proiectat atât 
într-un posibil/imaginabil canon alternativ al literaturii române, prin Anton Pann, cât şi 
în canonul oficial, prin Ion Barbu. 

La Barbu, după menţionarea lui pasageră din „Isarlâk", Hogea e dezvoltat ca figură 
estetică în „Nastratin Hogea la Isarlâk". Personajul-sinteză Nastratin devine un cap de 
serie pentru umanitatea care populează Levantul barbian, vedeta lui incontestabilă. Odată 
instituită în deplinătatea categoriilor ei simbolice, ,,alba lsarlâk" este acum fundalul unei 
scene epifanice, în care destinul individual al lui Hogea (făptură deja exemplară, dar 
aparţinând încă regnului „fenomenal", al , în limitarea sa impură) se „mântuie" 
(în sensul barbian al termenului, din „mântuit azur"), se distilează, se înalţă la idee, la 
metafizic, la jocul secund „mai pur" al arhetipului. Deşi pus sub semnul lui Anton Pann 
(mottoul ciclului balcanic e o dedicaţie directă : ,,Pentru mai dreapta cinstire a lumii lui 
Anton Pann"), grafia personajului Nastratin, în poezia lui Barbu, nu mai are nimic din 
jovialitatea parenetică sau din realismul moralist, anecdotic şi didactic al Hogii lui Pann. 
,,Mai dreapta cinstire" înseamnă, la Barbu, supralicitarea dimensiunii simbolice, cultu
rale, chiar textuale în ultimă instanţă, adică transformarea unui personaj literar (fiinţă 
de hârtie, fictivă, reflex estetic al unei tipologii transfigurate imaginar) într-un meta-per
sonaj, ficţiune a unei ficţiuni, o transfigurare estetică de gradul al doilea, intertextuală. 
Figura lui Hogea devine, astfel, un arhetip , epurat, eteric, simbolic, vârf al ritua
lului mistic al rostirii poetice. Nu e un caz singular la Barbu. Domnişoara Hus va trece 
prin acelaşi proces de „supra-textualizare", ca descendentă directă a Penei Corcoduşa din 
romanul matein ( din nou, mottoul poemului omonim oferă sensul intertextual al filiaţiei : 
,,Surorii noastre mai mari,/ Roabe aceleiaşi Zodii,/ Prea-turburatei Pena Corcoduşa"). 

Se întâmplă aici un fenomen de întoarcere a Levantului literar către sine însuşi 
(tematic în primul rând, anticipând întru câtva epopeea lui Cărtărescu din 1990, care 
va conduce acest joc nu doar tematic, ci şi stilistic), o repliere asupra sieşi ca unic motor 
al gândirii şi al imaginaţiei poetice, ca unic furnizor de substanţă imaginară. E o a treia 
vârstă, am zice, matură, a bazinului semantic levantin, manieristă prin proiecţia exclusiv 
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Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/7314 

din sine însuşi a materialului artistic. La Barbu, temele Leva.ntului literar închid, iată, 
un cerc complet, dupl modelul gestului de autofugie pe care Nastratin îl face în finalul 
poemului: ,,Sflnt ttup şi hrană sieşi, Hagi rupea din el". Figurl a fnJeleptului rătăcitor 
tipic levantin, Nastratin Hogea are ceva şi din figura magului eminescian, cunoscător şi 
manipulator al legilor cosmosului. Caicul lui Hogea, destrl:tmat în toate elementele lui 
constituthe, topit aproape în natură, trupul lui Hogea, ascetic şi întors asupra sieşi, 
reînvie imaginea bltrânului crescut din stâncă, cu barba plinl:t de licheni, ţinând în mânl 
un toiag de lemn, cu „ochiul închis afilră", dar deşteptat în , a magului din 
„Strigoii", din „Feciorul de împl:trat fară de stea" sau din 
cel unit, în moarte, cu apa izvorului). ,.Nastratin Hogea la Isarlâk" este proiecpa 
cvasionirică şi simbolică a unei propuneri de „real" livrescă, în care figura unui sfânt 
levantin proiecteazl, prin autofagia sacri, un ritual al vieţii şi al morţii, reprezentat 
estetic printr-un ritual al rostirii poetice. 

lui Mircea CărtArescu, din 1990, rămâne insA cea mai semnif'lcativă mostră 
de întoarcere a literaturii levantine asupra ei înslşi. Parodie a parodiei, dacă e sl judecăm 
postmodema epopee prin recurs la celebra înaintaşă Ţiganiada profit.A spec
taculos de tezele teoretice textualiste, îmbrlţişate de generapa optzecistl românească, şi 
în special de tehnicile intertextualitlţii, venite din necesitatea (teoretizat! şi ea pe larg) 
a recupedrii integratoare a literaturii din depozitul osificat al istoriei textului autohton. 

, Chtlrescu propune un turbion baroc de scheme şi de modele creative 
recognoscibile în datele lor imaginare sau stilistice esenţiale. O ficµune literara ca 
literarl, în fond, cartea funcţiooalizeazl estetic fi subiectiv toate marile direcţii ale 
literaturii române de pânl la sfârşitul deceniului al noullea (textul este scris în 1988), 
dar şi cvasitotalitatea motivelor legate de tematica levantinl în discursul literar româ
nesc de până la momentul respectiv. Agent de mediere culturall între vârstele literaturii 
române, vocea naratorului împrumut.A particu.laritlţi şi accente specifice ale fiecăreia 
dintre ele, configurAnd ironic (iar ironia are, aici, sensul de ) peisajul viu şi 
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sintetic al unei culturi literare aşezate confortabil, după cum o vede autorul, în câmpul 
mentalitar şi imaginar al unui soi de Levant etern şi irepresibil. 

Imaginarul levantin românesc, fără a fi neapărat, în sine, un 
autohtone, reconstituie o tradiţie literară punctată de nume canonice şi de produse estetice 
de valoare. Elementele acestui bazin semantic se regăsesc, de pildă, în povestirile de 
inspiraţie balcanică şi orientală ale lui I.L. Caragiale ( Kir Ianulea 
Efectele lui străbat în romanul obsesiei, realist-psihologic, al lui Gala Galaction ( 

, 1931) ori în spiritul Bizanţului milenar, comunicat în formulă hibridă, între 
Ecleziast şi cartea populară, din (1940) al lui Sadoveanu, în care figura 
înţeleptului domină secvenţele epice, pe toată întinderea scenariilor narative. Îi regăsim 
reflexele de la declinul crepuscular şi pitoresc al lumii lui Emanoil Bucuta din 
Şefki (1927), până la imaginarul colectiv fantasmatic din lui Jean Bart (1933), 
de la lumea decadentă, reprezentată baladesc, nostalgic şi elegiac, din Pajerele 
Caragiale (1936), până la mitologia drumului spre ideal ca drum spre moarte, din 
Mistreţul cu col/ide argint (1945) al lui Ştefan Augustin Doinaş, de la 
modernistă a lui Lucu Silion din (1965) lui Ion Vinea, până la isteria morţii 
din Cânticele /igăneşti (1941) ale lui Miron Radu Paraschivescu, de la onirismul şi 

suprarealismul mistic şi ermetizant al lui Daniel Turcea din (1970) sau din 
(1978), până la parabola alegorică postcantemiriană Adio, Europa! 

lui I.D. Sîrbu. O lume pitorească, în chiar cruzimea ei, şi o umanitate fibrilantă, supra
licitându-şi energia vitală, ca o compensaţie pentru mereu prezenta conştiinţă a morţii, 
se conjugă în faldurile manieriste ale unei literaturi conştiente de sine însăşi, dar şi de 
funcţia ei oglinditoare. În oglinda artei, Levantul se naşte ca imagine în primul rând a 

, mai mult decât a unui spirit al 


