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Cu ce citim poezia

                           Nora Iuga

cu sensibilitatea nu

 cu inteligența nici atât

 cu bunul-gust ai spus și te-ai micșorat

poezia se citește

cu ce se scrie:

fața nevăzută a lunii

În cele ce urmează ne propunem să conturăm succint portretul unui posibil răspuns

adresat în direcția subiectului extrem de delicat și spinos al receptării textelor poetice. Tema

acestei expuneri nu a fost și nu este nicicum privată de atenția cuvenită, ea aflându-și soluții și

nuanțări în special, dar nu exclusiv, pe teritoriul teoriei literaturii. Considerațiile ce urmează se

detașează însă de pretențiile unei eventuale seriozități exacerbat-patologice.

Se cuvine să începem parcursul încercărilor noastre pornind de la figura evidentului aflat

la îndemână. Vom stărui pentru o clipă în preajma celor „ascunse la vedere” în „imediata

apropiere” a gândirii cotidiene general acceptate. Probabil că cea mai accesibilă abordare pe care

o are la dispoziție cititorul de poezie al zilelor noastre rezidă în abandonul în fața peisajului

ilustrat de conținutul propriu-zis al celor exprimate. Vizarea dinamicii narative regăsite dincolo

de vers poate oferi o versiune de material interpretabil, valorificabil ulterior. Cu toate acestea,

urmărirea imaginii ce capătă treptat contur în spatele textului este sinonimă cu un proces de

trans-punere care limitează liricul la un domeniu străin esenței sale. Asistăm în acest caz la ceea

ce se poate numi „prozificare” a poeziei, o reducție a complexității poeticului la statutul de

simplă povestire.

O altă specie de „interpretare intrinsecă” a textului poetic este descrisă de fenomenul

proiecției subiective. Lectorul aduce cu sine o serie de pre-interpretări personale pe care le

aruncă în jocul hermeneutic. În cazul de față nu facem referire la prejudecățile utile, necesare

oricărei interpretări în genere, ci mai curând sesizăm apariția unor blocuri de sens ermetice, pur



subiective, lansate în direcția textului. Proiecțiile subiective ale cititorului sunt sur-veniri – sosiri

ulterioare – care obturează și calcifiază peisajul inițial al textului. Ele nu aparțin sferei

interacțiunii dintre text și individ, ci îi sunt anterioare acesteia. Atunci când are loc o proiecție

subiectivă, privirea cititorului se încețoșează, iar textul poetic devine un simplu pretext, o pânză

albă ce îndeplinește cu succes rolul unui mediu optim de proiecție pentru materiale personale,

deja gândite, fără legătură efectivă cu versurile în cauză.

Cele două metode interpretative facile prezentate anterior pot coexista în planul definit de

o rezultantă inevitabilă a conexiunii dintre cititor și text. Acestea se alătură altor elemente și dau

naștere unei reprezentări cinematografice intra-mintale ce se derulează în momentul lecturii.

Constituirea imaginară a unui „fir cinematic” pornind de la cele oferite de text, ulterior

îmbogățite de nuanțe și profunzimi personale, reprezintă o metodă de interpretare răspândită ce

se instalează de cele mai multe ori de la sine în procesul hermeneutic. Povestea pe care o

zugrăvim în imagini împlinește planul arhitectural pe care versurile îl dictează, preluând din seva

lor intensitate, tensiune, diversitate și un strop din ingeniozitatea ctitoririlor de ordin poetic.

Alăturările insolite ce alcătuiesc cadrele filmului imaginar se întrepătrund cu reprezentări și

referințe proprii cititorului. Tonalitatea de fundal dobândește prin sinergie „înălțimi abisale” și

adâncimi vibrante.

Este limpede însă faptul că implementarea celor două metode în complexul „filmic”

intra-mintal aduce cu sine și neajunsurile acestora dintâi. Poziționarea în lumină a evenimentului

de constituire a peliculei imaginare este însă importantă pentru traseul discursului nostru. Pentru

moment ne mărginim doar la a spune că deși filmul derivat din textul poetic se derulează uneori

independent, dincolo de textul însuși, scopul hermeneuticii pe care o propunem nu se rezumă la

dezvoltarea „filmului” cu iz poetic construit prin lectură.

Un ultim popas pe care îl vom efectua în aria delimitată de interpretările intrinseci ale

textelor poetice este circumscris de un aer familiar. Pe filieră instituțională, încă din școală, am

învățat – sau mai curând am fost învățați – să identificăm poeticul utilizând un crez proto-

romantic originar din secolul XVIII1, crez a cărui expunere sumativă susține că opera poetică

este definită de „exprimarea sentimentelor puternice în mod direct”. Sentimentul intens, febril,

1 C.f. Matei Călinescu, Conceptul modern de poezie de la romantism la avangardă, București, Humanitas, 2017, pp.
25-31.



devine astfel, în conformitate cu cele precizate, nu doar o marcă a liricului, ci un criteriu valoric.

Ajungem în  postura de a crede cu tărie că „poezia bună” ne va provoca anumite sentimente

„cutremurătoare”, iar acest lucru îi justifică pe deplin apartenența la genul liric. În umbra acestor

gânduri îndoielnice, fundamentate pe principii preluate eronat și implementate nepriceput, se

dezvoltă diverse formațiuni mutagene care tratează poezia într-o cheie sentimentală. În fapt,

poeticul nu își află esența în exprimare și nici finalitatea în ceea ce „trezește” acesta în

substraturile intime ale cititorului. Textul poetic nu este o carcasă ce facilitează transmiterea

sentimentelor de la autor către cititor și în egală măsură nu este nici pretext pentru

„sensibilizare”. Temeiul textului poetic este departe de superficialul noțiunii descrise de o

presupusă inserare a emoțiilor în persoana celui care citește. Orientarea către dimensiunea

sentimentală a fenomenului receptării și interpretării textului poetic este cu siguranță îmbietoare,

însă în același timp dăunătoare. Limitarea la purele aspecte sentimentale aruncă în nevăzut căi de

acces către esențial. Raportarea hermeneutică permisă de o comprehensiune de sorginte

sentimentală capătă forma unui pasaj îngust brăzdat de fante adânci și discontinuități. Sesizăm o

nouă formă de reducție a complexității poetice la o singură latură.

Discursul la adresa literaturii insuflat în instituțiile de învățământ românesc deschide

posibilitatea identificării unor ramuri de „interpretare extrinsecă” ale poeticului. Pentru

explicitarea pe care o înfăptuim examinarea gândirii de catedră pre-universitară se dovedește a fi

fructuoasă. Din considerente legate de spațiu vom alege să menționăm doar două căi înrudite

prin care se realizează de obicei medierea dintre elev și poezie. În primă instanță aducem în

discuție adevărul reflectat în sintagma deja celebră „ce-a vrut să spună autorul?”. Această

„tehnică” urmărește o reconstituire a intențiilor și o duplicare a gândirii autorului, în interiorul

minții receptorului. Marea eroare pe care practica interpretativă menționată o permite face

referire la asumarea omniscienței autorului în realitate. Poeticul însuși este cu mult mai mult

decât poate fi sau rosti autorul textului poetic. Cuvântul poetic nu este mărginit la figura

poetului. Acest aspect al realității dimensiunii ontologice a poeticului este exemplar și plăcut

așezat în cuvânt de către filozoful german Hans-Georg Gadamer în al său eseu dedicat poetului

Paul Celan:



But is it necessary to have knowledge of what the 

poet himself thought about a poem? All that matters is what the poem actually says, not what its 

author intended and perhaps did not know how to say.2

În bună comuniune cu această primă metodă de interpretare extrinsecă se află și apelul la

o analiză simbolică a componentelor materialului studiat. Cele două modalități menționate nu

doar că se depărtează imens de ceea ce are de spus textul însuși și își construiesc propriile

narațiuni paralele, independente de adevărul și conținuturile poeziei, ci ajung să trateze corpul

textului ca pe un cadavru fără consimțământ, numai bun de disecat și valorificat pe plan extern.

Modelul hermeneutic pe care îl propunem își are originea în reinterpretarea

fenomenologică a  relației dintre text și cititor sub forma unui „dialog”. Fenomen dialogal ce

fructifică poziția Dasein-ului ca Da-sein în legătură cu poeticul însuși, regăsit prin inter-mediul

textului poetic. Ce se manifestă însă cu adevărat în momentul lecturii unui text poetic? Odată cu

lectura suntem luați cu asalt și inundați de dispoziția afectivă aferentă dialogului cu poeticul.

Plinătatea de origine poetică se revarsă în conturul finitudinii noastre inducând o atitudine

existențială de exces, vecină cu anxietatea profundă. Experimentăm lent, dar sigur, o acaparare

totală, urmată de o dis-locare în brațele Nimicului. Cu toate acestea, „substanța” acestei „luări în

stăpânire” a dispoziției afective relevă amprenta unui „dulce paradox poetic”. Acapararea lirică

și dis-poziția aferentă ei nu apasă asupra Da-sein-ului, ci îl eliberează. Acestea dintâi au

capacitatea de a tulbura fără să rănească, în vederea pregătirii unei limpezimi esențiale. Ca

urmare a împlinirii deschiderii de care se face responsabilă dispoziția afectivă, orizontul

existențial al Dasein-ului se îmbogățește. Dialogul cu textul poetic dez-văluie traseul înțelegerii

esențiale, de ordin ontologic, pre-intuitive și pre-cognitive. Poezia locuită de poeticul însuși ne

lasă să fim mai mult decât suntem prin ne-spusul său. Ascunderea ei este șansa noastră.

Înțelegerea pe care ne-o oferă poezia nu are legătură cu un soi de comprehensiune intelectuală

sau practică, ci mai curând ia forma adevărului nevăzut care deschide noi posibilități. Întocmai

precum o idee ( termen perceput aici în sens cognitiv și nu filozofic) – pusă eronat pe seama

„inspirației” – se naște după un îndelung travaliu interior, germinând din materialele inconștiente

avute la dispoziție, extinderea orizontului nostru existențial se îndeplinește în ascundere,

înflorind ca o Regină a Nopții din seva poeticului însuși.  Poezia nu este o formă de cunoaștere

2 „Dar este necesar să știm ce a gândit poetul însuși despre poem? Tot ce contează este ce spune de fapt poemul, nu
ce a intenționat autorul să spună și poate nu a știut cum să o facă.”(t.n.) C.f. Gadamer on Celan p. 68.



inertă care așteaptă să fie dezmembrată într-un mediu septic, golită de substanță și însușită

bucată cu bucată. Ea nu ne „spune” propriu-zis nimic – ci ne spune Nimicul, temeiul dincolo de

temei -  însă prin a ei tăcere plină ne oferă „gânguritul ontologic”, posibilitatea rostirii,

posibilitatea ek-sistenței.

Poezia nu este sens, ci stare, nu înțelegere, ci existență.3

Posibila hermeneutică a poeticului pe care o propunem nu vorbește despre înțelegere în

sensul comun al termenului și nu conține o metodă propriu-zisă sau o sumă clară de „tehnici” ce

vor conduce la un rezultat sigur și incontestabil. Ceea ce ilustrează însă această hermeneutică

particulară este o atitudine sănătoasă și autentică de deschidere în fața textului poetic. Ea nu este

o căutare de sens (înțelegere), ci o deschidere în vederea dăruirii de Sens ( de această dată

vorbind despre sens cu adevărat, referindu-ne la direcție), în vederea dobândirii unei orientări

benefice, a unui „cod de conduită” non-restrictiv al dialogului cu textul.

Punctul central al hermeneuticii poeticului rămâne trezirea dispoziției afective

fundamentale și situarea în mijlocul ei înainte de orice interpretare. Numai acapararea specifică

acestei dis-locări afective ne poate arăta calea autentică de comunicare cu textul poetic. Sarcina

unei bune hermeneutici a poeticului este așadar să surprindă ceea ce ne cuprinde4. Numai o voce

care vorbește din interiorul abisurilor cețoase ale dispoziției afective poate face diferența între o

interpretare forțată, artificială, distantă adevărului textului în sine și o rostire organică, vie, ce

reușește cu adevărat să surprindă spiritul textului însuși și să aducă la lumină noi valențe

interpretative, extinzând altfel ceea ce textul poetic este.

Scopul final al comprehensiunii poetice nu este atingerea unui grad inimaginabil al

complexității, cu alte cuvinte o cât mai mare încărcare cu diverse semnificații, ba dimpotrivă, ar

fi de dorit o privire cât mai „liberă”. O privire plină, însă cât mai apropiată de inocența neștiinței

privirii dintâi. În aceeași notă, „filmul” care se derulează de cele mai multe ori independent de

propria voință în momentul lecturii ar trebui „lăsat să fie” așa cum are a fi, descătușat de

presiunea adaosurilor impuse.
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