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Abstract 

Not only in the poem, the title of which is borrowed from the bilingual anthology 

("Inorogul". Chisinau: Prut Publishing House, 2013), but also in its entire creation, Leonida Lari 

depicts herself as a hostage of her own calling, in order to calm her lyrical enthusiams in order to 

assure the role to the revival of the historical and creative time itself. The hypothesis is even more 

obvious if we consider the teleological, inexorable orientation, that, due to its nature, is a dramatic 

one, the poet facing obstacles of ideological, geopolitical, aesthetic, etc. The aforementioned signs 

are noticeable both in the original work and in the translated version (in Spanish). The poet applies 

the serene style, the ‘bright’ language, acting characters, as mythical, fabulous or otherwise, as 

well as conclusive in terms of the expected goals. 

 

Rezumat 

Nu numai în poemul, titlul căruia e împrumutat antologiei bilingve („Inorogul”. Chișinău: 

Editura Prut, 2013), dar și în întreaga ei creație, Leonida Lari se prezintă ca ostatică a propriei 

chemări, în sensul calmării elanului ei stihial, cu scopul de a garanta contribuția la revirimentul 

timpului istoric și al celui de creație propriu-zis. Ipostaza e cu atât mai evidentă, dacă luăm în 

calcul orientarea teleologică, inexorabilă, care prin condiția ei este una dramatică, poeta 

confruntând obstacole de ordin ideologic, geopolitic, estetic etc. Însemnele amintite sunt sesizabile 

atât în original, cât și în varianta tradusă (în limba spaniolă). Poeta aplică stilul senin, limbajul 

„luminos”, personaje actante, pe cât de mitici, fabuloși sau de altă natură, pe atâta și de 

concludenți în perspectiva țelurilor scontate. 

 

Keywords: hostage, teleological, calling, mythical, fabulous. 
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Antologia Inorogul poate fi concepută ca o carte de vizită a Leonidei Lari. Spaniola, în care 

a fost tradus volumul bilingv, e recunoscută ca una dintre cele mai răspândite limbi de pe 

mapamond, așa încât poezia poate fi gustată de către cititorul străin, măcar parțial, în limitele ei 

conceptuale și estetico – artistice generale. În cazul dat, poezia, ca „ambasador” al unei literaturi 

naționale, reclamă un nivel de cultură sau un mod de gândire și trăire, de prestanță artistică, cel 

puțin la nivelul unei generații, cum este cea șaptezecistă, cu „drumurile” ei „răzlețite” și 

„particularizate” (Cimpoi, 1998, 43), dar și cu un fel aparte de a „modela lumea” (Lotman, 1970, 

16-17). 

Compozițional, Inorogul alcătuiește o selecție de texte, în versuri și în proză, parte extrase 

din volumele anterioare – Piața Diolei (1974), Dulcele foc (1989), Anul 1989 (1990), Al nouălea 

val (1993), Lunaria (1995), Aldebaran (1996) ș. a. Structural, culegerea se axează pe câteva poziții 
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vizionare, toate sprijinindu-se pe un fundal filosofic inițiatic, nelipsit și în celelalte antologii, atâta 

doar că,  de data aceasta , poeta pune accent pe un insolit incitant, pe o formă conținutistă, menită să 

resurecționeze gândul și sensul, eul poetic rămânând ca și cum ostatic al acestei condiții.  

Ostatică a propriei chemări, dar și a unei responsabilități profetice, ca să „lumineze” și să 

încurajeze lumea, să-și asigure încrederea, poeta își construiește, totodată, un univers al său, cu 

scopul de a rectifica sau a simplifica „modelul” desuet al aceleiași lumi. Pentru a implimenta o 

asemenea incursiune teleologică, se recurge la o artă procedurală insolită. Dotată cu o fantezie, care 

iese din limitele unei reprezentări avansate, poeta are libertatea de  a resurecționa, a remodela 

fondurile mitice, fabulești, precum și alte forme de expresie ale înțelepciunii populare, clasice sau 

moderne, și, principalul, pe insolitul obținut să dee o nouă apreciere timpului, în care ne aflăm.  

Volumul s-a intitulat Inorogul – titlu fabulesc, sugerând din start o intenție plurală a unui 

spirit de creație, avântat spre taine și mistere, cu anumite abilități, pe care și le vrea insolite, ca și 

obiectivele neabordate ăncă. În fond, este vorba de poezia unei solitudini dramatice, întrucât cel 

înzestrat și intenționat rămâne cu sine însuși, cu abilitățile sale native, ieșite din comun, nesesizate 

de conjunctură, ceea ce îl face să sufere, dar tocmai această suferință, provocată de propriile 

înzestrări, îi promit visul împlinirilor, în numele marilor seneuri ale vieții și existenței. 

Și aici, ca și în celelalte antologii, poeta își declanșează o „filosofie a spiritului”, specifică în 

felul ei, o ontogeneză a sufletului, vizualizat „sferic”, trăiește un sentiment al ubicuității spiritului, 

ca început și continuitate a lumii, un amestec de „ape prunce”, de „vânturi neîmblânzite”, într-un 

întuneric inițial, cu „aburi ancestrali”, când „soarele nu se vede, luna nu s-a născut” (Semănarea 

apelor). 

Adâncindu-se în miezul problemelor, în complexitatea lor nelimitată, poeta  are nevoie, 

bineînțeles, și de „spații învingătoare”, largi. Apelează la dimensiunile, dar și la rezervele strategice 

ale poemului, la o uluitoare inventivitate și inovativitate vizionară a personajelor create. Prin prisma 

lor autoarea scoate în prim plan esențe de importanță vitală, istorică, națională, psihologică, estetică 

etc. Ca să fie și mai aproape de intimitatea și sinceritatea locutorului, eul poetic apelează la serviciul 

„îngerilor” – personaje inofensive, inventive prin prestanța și îndemnul lor, ca cei din poemul 

Orașul luminilor. 

„Insul alb” din poemul amintit îndeamnă la o insolită ispășire a păcatelor, comise de către 

„frații noștri de sânge”: „...să ne scufundăm sub oraș, / să alunecăm prin canalele / sale de scurgere, 

/ să ne confundăm / cu vagabonzii, câinii..., / să ne macine răspunderea / pentru greșelile fraților / 

noștri de sânge...” În acea condiție de ostatic, eul poetic reduce din aventura fanteziei dictatoriale și 

adoptă proza vieții cu antipoezia ei: „Îngerul alb / mi-a tot arătat / că Orașul Luminilor / e deschis 

deocamdată numai / pentru politicieni de trei parale, / pentru așa-zișii analiști politivi, / pentru scribi 

de bâlci, / pentru top – modele și hoți... / Cuvântul sacru / era lipsă în Orașul Luminilor. / Cuvânt ul 

sacru, care / le-a dat viață / tuturor acestor enumerați. Autoarea versurilor citate vizualizează 

limbajul: „Zicerea lor se compunea din unde, / Care, în creierul meu, se făceau / Cuvinte”. 

Ca să demaște timpul totalitar, tabuizat, se recurge la un procedeu baudlairean, deloc în stilul 

poetei, dar bine venit în cadrul mesajului. Și aici, poeta își durează un  tip sau chip, ca în poezia 

intitulată în stil haiku, Străinul – o întruchipare a frigului nu numai din societate, dar și din sufletul 

omului. Poeta se expune unei transfigurații ostatice. Este conturat aici portretul totalitarismului, mai 

bine zis, emblema lui stalinistă. Poezia își reține, pe un moment elanul, se abate de la conduita 

stihială,  neoromantică,  se zălogește în numele unei necesități ideologice sau psihologice – aceea de 

a curma spaima de un regim care se transformase într-un viciu contagios: „Fior de abur, ceață 

vineție, / Vârtej de vânt năpraznic – toate – acestea / N-ar lămuri din ce era – nchegată / Acea 

nesănătoasă întrupare, / Nedeslușită cum se arăta./ Și doar un zâmbet înghețat și sraniu, / Ce se 

mișca prin aer parcă singur / Ce tremura – n perdele sfidător...” A păstra suflul sănătos din om, care 

consolidează viața și destinul, a ocroti inclusiv poetul, cel care veghează la temelia existenței 

spirituale, este ideea axială a poemului de față. 
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Înzestrată cu har, bine instruită la școala literaturii universale, poeta e o emanație de cultură; 

ea reprezintă, în ultima instanță, o strategie spirituală. Fidelă ideii scontate, ea se expune, conștient, 

unei deconspirări, nu cu alt scop, decât pentru a propune anumite orientări în materie de inedit, de 

insolit, atenționând sensul și prețul sacrificiului sufletesc, cum  anume se dobândește o valoare, or 

nu în ultimul rând cea artistică. În termeni deja enunțați, poeta devine ostatică propriei conștiințe, ca 

exemplu pentru „ceilalți”. 

Bineînțeles, realizarea nu poate avea loc altfel,  decât la modul fictiv, și în limitele unei 

figurații convenite. Leonida Lari a preferat perspectiva mitică, apropiată vocației sale 

fantasmagorice, practica spirituală a „copilăriei lumii”, dar modelată conform propriei  fantezii și 

propriului gust vizionar, așa cum îl ilustrează și poemul Centaurul. Se înscenează mitul relației 

dintre cel tentat de insolit și insolitul însuși, tăinuit în umbrele inefabilului. E o dedublare a eului 

poetic: în eul creator, căutător de inedit, de insolit, de noua autenticitate, și eul transgresat în 

insolitul propriu-zis, în ceea ce se cheamă ispita cugetului de creație. În poem, acesta din urmă este 

înfățișat în chipul „centaurului” – ființă imaginară, mitologică, jumătate om, lumătate cal,  adică în 

rațiune umană și muză. În mitologia greacă „pegas” înseamnă „inspirație”, „calul – zburător... iubit 

de muze pentru că a creat izvorul Hippocrene de pe Muntele Helicon, izbind pământul cu copitele 

lui după care a zburat în ceruri” (Ferber, 2001, 47). 

Enigmaticul Centaur e dotat cu patima „vegherii” echidistante, pândind din umbră, din 

„nepătrunsul ascuns”, cum ar spune Lucian Blaga cu referire la divinitate sau ifinit, deci „căutându-

și înzestratul (înzestrata), fără, însă, a se descoperi ca enigmă, ca insolit. Nu e ocolit, totuși, de ispita 

adamică, acceptată ca un fel de „pharmacon”, menit să-i atenueze întrucâtva patima: „îmi aruncă-n 

cărare scorpioni, / dar asta n-o face din răutate, / pesemne singur nu știe ce vrea...” Gestul vrea să 

spună, că ineditul sau insolitul artistic nu e răzlețit cu desăvârșire; el își caută sau își așteaptă 

posesorul într-un mod delicat: fascinează din enigmă, dar nu admite să fie cunoscut. Mai mult : să 

fie cunoscut cu condiția de a rămâne în enigmă – iată o fidelitate pe care trebuie să o respecte poetul 

(poeta), ca lege a artei, ca jurământ „hipocratic”, așa încât căutătorul de inedit, de insolit să trăiască 

și să realizeze, având ochiul neadormit în subconștient. 

Întrevederile dintre cei doi sunt temerare, nocturne, „lunare”, și, totodată, mistuitoare. Are 

loc o competiție dintre „a se vedea” și „a nu se vedea”. Revelația insolitului are culoarea inocenței, 

tot astfel cum starea eului e de vis real, cu consecințe dramatice, întrucât  insolitul se desparte de 

sine, ca enigmă, în virtutea unei dăruiri subconștiente; el transcende într-o lume  de vis, a candorii, 

ferită de lumea obișnuită: „Nebuna noapte m-a chemat din casă, / m-a dus să-l caut, să-l găsesc în 

ierburi, / dormea, iar păru-i negru, lung, / sălbatic / îmi deschidea o față de copil. / Ce liniște pe 

fruntea lui!.. / Vreodată / vi s-a întâmplat să râdeți înăuntru, / neauzit...” 

Încântarea, senzația de „a râde înăuntru / neauzit...” este dublă, reciprocă: unul se regăsește 

în celălalt, ca o lege a universului. Să nu uităm, că în mitologia greacă „Centaur” mai însemnează și 

o constelație din emisfera sudică. În poem cele două entități „tulburător străfulgerau întinsul / 

frenetic dans în spulberul stelar”. Uimirea, recunoașterea de  sine, beatitudinară, în celălalt, în 

lumină, „trădat de soare”, presupune, în același timp, despărțirea de sine, un sine, acum de 

nerecunoscut, „înnebunit” de propriu chip. În interiorul structural al eului poetic el e vizualizat,  

cinematografic, în cea mai dramatică dispoziție de a nu mai fi cel care a fost, adică taină în sine : 

„Apoi veni și ziua, și momentul, / când soarele-l trădă ... privi cu groază / la trupul său, fără a crede 

încă, / făr-a dori să creadă că-i al său. / S-a ridicat și poate-ntâia oară / a înțeles ce trebuie să facă, / 

și-l auzeam gonind mereu prin codri, / o zi goni înnebunit prin codri / în căutarea unui vânător”.  

    Drama centaurului este drama eului poetic larian. Ea poate fi înțeleasă în două sensuri: un 

sens s-ar referi la cedarea în fața talentului, la căutarea poetului de către poezie, ceea ce ar finaliza 

cu o suferință nobilă. Al doilea sens poate fi referit neglijării insolitului, ineditului artistic, 

brutalizării lui, aidoma unei „dogori solare”, deci fără a se respecta legea tainei aflate totdeauna „în 

zona noapte”. 
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Aplicarea unor asemenea simbioze simbolistico – antropomorfice – izomorfice servește 

poetei la îndrăznețe disecări în plasma realității, la reexaminarea evoluției speciei sau neamului, nu 

fără să aducă amendamentele de rigoare, ca în micul poem „Regina cailor”, inspirat, probabil, din 

poezia suprarealistă a lui Gelu Naum. Din paradisul neantic, „de acolo unde e un foc nemuritor”, 

Regina Cailor vine să revigoreze memoria: cum s-a putut întâmpla schilodirea unui neam, iar pe de-

asupra și încătușarea demnității lui, aidoma unui cal lăsat în vâltoarea „apelor supărate”,  cu tot „cu 

ham și car”, adică lipsit până și de condiția libertății de a pieri. 

În același registru se înscrie și poemul titular, Inorogul, amplă meditație asupra destinului 

dramatic al neamului și al personalității în istoria lui, cum a fost, de pildă, acela al lui Dimitrie  

Cantemir – prilej de a fundamenta mesajul și a revitaliza viziunea, sugerată și de romanul Istoria 

ieroglifică (1705). Leonida Lari preia mijloacele fabulești sau pe cele carnavalești, fără a iniția o 

„polemică” mascată, ca cea dintre domnitori din romanul cantemiresc (Brâncoveanu, Const. Duca, 

Mihai Racoviță), care se zbăteau pentru acapararea scaunului domnesc, ruinând astfel Țara  – viciu 

nelipsind, într-o formă sau alta, și până în zilele noastre. 

Poemul conține două părți. Prima parte se realizează la nivel ontologic și ne apropie de 

spiritul neamului, „La care ajungem doar prin Marele Somn”, adică la modul metafizic, așa cum îl 

exprima la modul extatic Lucian Blaga în Laudă somnului. Personajul liric, în rol de exponent al 

acestui spirit, trăiește o stare onirică („un pic nebun”), de aceea „Nu te-nțeleg semenii, precum ești, 

/ Pe mulți din ei îi cam nedumerești”. 

În dreptul acelei iubiri sau nedumeriri ciudate se arată „sălbăticiunile”. Ele reprezintă, ca și 

în romanul cantemiresc, măștile, sub care se ascund elementele distructive, conjunctura geopolitică, 

marionetele etc. Poemul comunică în limbajul gestual: „Veni o vulpe-ntâi ce m-a privit / Cu ochii ei 

de-un galben otrăvit, / Venirî-apoi doi iepuri, și așa / Găsitu-și-au culcuș in preajma mea... / Veni și 

o ursoaică cu trei pui, / Dar n-o interesa deloc, n-avea / Poftă-a mînca bătrâna carne-a mea. / Cu tot 

cu pui înfuleca din muri...”. 

     În aceeași cheie neoromantică este montată și partea a doua a poemului, care se referă cu 

precădere la „Inorog”. Conceput în opoziție cu celelalte „viețuitoare” ale naturii, el reprezintă, la 

modul simbolic, profetul, idolul conceptual, visul, absolutul, cel care se sacrifică în numele marilor 

speranțe ale vieții, ale neamului, fără să-și etaleze harul, mai degrabă tăinuindu-l. 

     Ostaticul are în poem două semnificații. Una, nu fără prezența fiorului divin („Dar eu strigai 

spre tatăl meu etern”), se referă la reținerea în dreptul problemelor de ordin social-politic sau istoric, 

când eul poetic se istovește în plan ideologic, ca martir, tribun, exilat, diplomat etc., așa cum a fost 

în cazul prințului ostatic Dimitrie Cantemir, căruia îi și es te închinat poemul. Este vorba, în fond, 

despre destinul Țării Moldovei – țară înecată în lacrimile istoriei, care nu s-au uscat de pe fața 

pătimitului pământ nici până în zilele noastre.Poeta transcende în conștiința ancestrală, pătrunde în 

condiția psihologică a timpului istoric, dar și a timpului de creație, în starea sufletului înstrăinat, 

care nu mai este de față, dar se află în cuget, în chipul din vis, unde însuși timpul își pierde măsura : 

„Când eu m-aflam departe, chiar în duh... / Ființă fără trup și fără glas..., / topită-n rugi... / Cum 

clipele păreau că nu au număr...” 

    A doua semnificație a ostaticului ține de garanția eului poetic autentic, pentru apropierea de 

absolut. Ea se manifestă prin strădania de a se depăși, se zălogește, acceptă tor tura, pentru a garanta 

propășirea muzei. 

    Confruntarea finală cu „inorogul” este, de fat, o confruntare a eului poetic cu sine însuși, 

evadat din „sfera sa” și transfigurat în vis, o transgresare a sinelui, când eul empiric, alienat, este 

substituit, absorbit de propria idealitate, cu chip de „inorog”, adică de absolut – o perspectivă și o 

dispoziție ce caracterizează întreaga creație a Leonidei Lari, pe cât de „gravă” și „tandră”, pe atâta 

și de tristă în singurătatea ei ostatică. 
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Concluzii 

    Leonida Lari a fost acuzată uneori, de infidelitate față de legile stricte ale poeziei noi, 

postmoderniste. Abaterea de la normele unei poezii, aflate în vogă, deloc nu înseamnă că autoarea 

Dulcelui foc sau a Inorogului s-a îndepărtat cu totul de spiritul poetic al timpului sau a rămas la 

pragul Pieții Diolei, cum constataseră unii. La o analiză atentă, se poate vedea lesne, că Leonida 

Lari își extinde începuturile „fanteziei dictatoriale”, iar în unele cazuri le și depășește, așa cum am 

observat și în antologia de față – iată un moment important, pe care ar trebui să-l ia în calcul și 

cititorul de limbă spaniolă. De fapt, în drama teleologică a poeziei sale spiritul de creație a ars ca o 

„solară flacără” (solitudinară), cum accentuiază autoarea poeziei omonime, în semn de ostatică a 

propriei chemări. Leonida Lari și-a mistuit eul, asumându-și rolul de vizionară a istoriei, tranziției și 

perspectivei poporolui în care s-a născut, intuind forme și formule alternative, pentru a rezista 

ispitelor vremii și ale poeziei în devenire. 
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