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Întrupări de vis în arta
lui Rabindranath Tagore
R

Ramona L. Ceciu

abindranath Tagore (1861-1941), adesea numit Kabiguru,
este unul dintre cei mai faimoşi autori indieni, laureat

al Premiului Nobel pentru literatură în 1913. Pe lângă vasta

sa operă literară, cuprinzând versuri, proză, eseuri literare şi
filosofice, critică socială şi culturală, traduceri şi piese de teatru,
Tagore a fost şi un compozitor prolific; el a creat un sistem de
note muzicale specific pentru cele peste 2000 de cântece compuse
de el, numite Rabīndrasangīt. De asemenea, Tagore a avut un rol
important în reformele din învăţământul şi cultura Bengalului,
statul său natal, şi a fondat o şcoală în aer liber la Śantiniketan –
devenită Universitatea Vishva-Bharati (denumirea universităţii
înseamnă „lumea / universul şi India”) – simbolizând idealul
poetului pentru umanitate şi unitatea cultural-artistică în mod
practic şi în relaţie directă cu natura. În acest sens, cursurile se
ţineau în campus, în aer liber, la umbra copacilor, şi erau menite
să unească studenţi şi izvoare de cunoaştere atât din Orient,
cât şi din Occident. Ne amintim, desigur, că Mircea Eliade se
numără printre studenţii de la Śantiniketan care au purtat mereu
stindardul cunoaşterii şi valorii culturii indiene în lume.

Tagore, Autoportret
De-a lungul vieţii, Tagore a călătorit în multe ţări din
Europa, Asia şi America, unde a ţinut conferinţe pe diverse
teme literare, filosofice şi culturale, a cunoscut intelectuali şi
artişti din toată lumea, contribuind la schimbul cultural efervescent care a existat între Vest şi Est la sfârşitul secolului XIX
şi începutul secolului XX. Tagore a vizitat România în timpul
domniei Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, în noiembrie
1926, fiindu-i înmânat Titlul Onorific de Doctor al UniversităRabindranath Tagore
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ţii Bucureşti. Printre erudiţii şi scriitorii români pe care Tagore
i-a întâlnit în Europa se numără Anna de Noailles (născută

Ana Brâncoveanu), Ion Marin Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu,
Victor Eftimiu, Otilia Cazimir, Ion Pillat etc.

Arta plastică a lui Tagore se caracterizează în principal prin

reprezentări enigmatice, uneori suprarealiste, alteori expresioniste – ce ar putea fi comparate cu viziunile şocante şi combinaţiile stilistice şi ideatice impresionante ale lui Salvador Dali

ori Eugen Ionescu. În unele tablouri pot fi identificate chiar
accente cubiste, iar imaginile oglindesc anumite procese psihologice şi cognitive specifice actului creativ tagorean.

Artistul indian a demonstrat un interes avid de a descoperi

secretele fiinţei umane, ale femeii, ale naturii, ale fizionomiei

şi emoţiei, fără a se teme să pună în lumină chiar urâtul ori
aspectele negative. Aceste elemente se manifestă în picturile
sale fie prin contrastele abrupte de culoare, în cromatica intensă – indigo, roşu, negru, galben, maro etc. – ori în excesul de

umbre şi în figurile deformate, fantasmagorice care populează

spaţiul vizual. De la acuarele până la schiţe şi desene, inclu-

zând designul mâzgălit peste multe versuri (doodle – ilustrat

în manuscrisul bengali), Tagore a experimentat diverse stiluri,

concepte şi viziuni onirice, realizând un limbaj artistic original,
chiar avangardist în peisajul cultural indian.1

Tagore, Femeie cu voal, 1928

Poem dintr-un manuscris bengali
cu un design desenat (doodle) de Tagore

Tagore, Figură
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O descriere asemănătoare ne oferă Suzanne Karpelès în

opera intitulată Rabindranath in the View of the French People
(Rabindranath în Viziunea Francezilor), care menţionează graţia şi determinarea neobişnuită a contesei în încercarea de a-l
fermeca pe poetul indian prin prezenţa şi poemele sale: „Cu o
voce suavă Anna de Noailles i-a cerut lui Tagore să recite nişte

poezii; apoi a fost rândul Annei să recite versurile proprii. În
final, Anna a fost învinsă…” (S. Sengupta 507-08).

Cu ocazia expoziţiei organizate la Galeria Pigalle din Paris

(1930) – printre organizatori aflându-se şi Andrée Karpelès şi
Victoria Ocampo – André Gide trebuia să scrie introducerea

despre Tagore şi opera sa de artă plastică, însă Gide era ple-

cat în Germania în perioada aceea. Asfel, după cum precizează
Samir Sengupta (Rabīndrasūtre Bideśirā / Străinii în relaţia cu
Rabindranath Tagore), i-a revenit Contesei Anna de Noailles

onoarea de a scrie prima lucrare europeană despre poetul bengalez în calitatea sa de pictor – un scurt eseu care a fost apreciat de critici şi care l-a făcut pe Tagore cunoscut artiştilor din
Europa. Expoziţia a cuprins 13 picturi şi desene create în anul

1928, 101 acuarele din 1929 şi 11 din anul 1930. Coperta cata-

logului are prenumele artistului – Rabindranath – cu caractere
bengali scrise caligrafic în coloană verticală.

Tagore, Femeie, 1939

*

Tagore a cunoscut-o pe Contesa Anna de Noailles pe data
de 16 septembrie 1920 la vila lui Albert Kahn din Boulogne,
transformată de acesta încă din 1906 în sediu al societăţii Autour
du Monde, unde mari personalităţi, oameni de cultură şi artişti
s-au întâlnit de-a lungul timpului în scopul schimbului cultural
şi intelectual. Presa, criticii bengalezi şi apropiaţii au semnalat
în detaliu întâlnirile dintre Contesă şi Tagore desfăşurate pe
parcursul mai multor vizite europene ale artistului.
Rathindranath Tagore (1888-1961), fiul cel mare al lui
Rabindranath, care l-a însoţit pe poet în turneul european, a
consemnat în jurnalul său că Rabindranath Tagore „îi amintea
Contesei de soare – soarele zilei şi al nopţii” şi că în viziunea ei
„pământul pe care Tagore a păşit a fost sfinţit”.2 Rathindranath
menţiona în lucrarea sa intitulată On the Edges of Time (La Graniţa Timpului, 1958) că înainte de plecarea lor din Paris, poeta
Anna de Noailles l-a vizitat pe Tagore şi i-a mărturisit acestuia
că, deşi iniţial ea venise să îl întâlnească sigură că va triumfa
asupra lui, în final mândria ei a fost temperată şi ea a devenit
un discipol devotat lui (126).3

36

Coperta Catalog, Galeria Pigalle 1930

Studii culturale
nii…» Enunţuri de foc ce aprind întreg viitorul! Un om
are nevoie de timp să se cunoască pe sine însuşi. Alternează
între momente în care ştie clar cine este, şi momente în

care nu ştie deloc. Tagore – un magician care, printr-un
gest al mâinii putea să calmeze furiile teribile ale văzduhului, şi care a reuşit să scape prin intensa lui voinţă de
înţepătura mortală a scorpionului – este modest vizavi de

creaţiile sale, la ale căror eleganţă şi strălucire noi suntem
martori şi pentru care, fireşte, noi îl apreciem. El însă, încă
cercetează, se îndoieşte, ezită şi zâmbeşte respectuos.

În timp ce el îşi scria cărţile presărate cu stele invizibile,

creaţiile vizuale ale lui Tagore gravitau în secret în jurul
lui, precum o mulţime unduind în pas de dans, trăgându-şi

izvoarele din toate colţurile lumii către centru – insula sa

fericită. Socrate ne-a învăţat principiul: «Cunoaşte-te pe
tine însuţi». Fără îndoială, ca urmaşă a grecilor nu aş repu-

dia acest precept care îndeamnă inteligenţa să fie vioaie, să
ia atitudine vizavi de logică, ori să ţină la distanţă fante-

ziile splendide ce se încăpăţânează să se materializeze în
formă artistică. Dar nu există nici măcar o singură poruncă

pentru spirit! Tagore a simţit cum pleoapele spiritului său
Anna de Noailles şi Tagore

universal au devenit grele, somnolente, dar nu a încercat a

fi nimic din ceea ce nu este el însuşi; el a acceptat şi a dorit
să asiste la dezmembrarea elementelor ce compun visele

Aşadar, în mai 1930, Anna de Noaillles îl descria pe Tagore

sale – şi dintr-o dată ne prezintă o operă prodigioasă ce

„Sunt zece ani de când am avut rara şansă, care mi-a

lumea lui intimă, priviţi surprinzătoarele identităţi ascunse

şi arta sa astfel:

bucurat inima, de a mă plimba împreună cu Rabindranath
Tagore într-o seară liniştită, printr-o grădină minunată
aranjată în stil oriental pe malul Senei. Statura înaltă a

poetului, purtând o robă de bumbac, pasul său delicat pe

ilustrează valenţele sale multiple şi variate. Gândiţi-vă la

în fiinţa sa! Slăvit fie destinul care a făcut ca un copac cu
rădăcini atât de străvechi să facă atâtea fructe proaspete şi
minunate!

Este extrem de interesant cum Tagore, un visător inge-

nisipul auriu, având figura unui profet care nu se frământă,

nios, a ajuns să realizeze creaţii senzaţionale care fascinează

destin; având mâini calme, care păreau să deţină puterea de

ţiile plauzibile par să fie mai adevărate decât realul! A scris

nu se teme, ci acceptă şi îşi modelează el însuşi propriul

a îmbogăţi şi de a consola omenirea – toate acestea păreau
o explicaţie suficientă pentru ca arbuştii de trandafiri bengalezi de pe marginile cărării să îşi ridice fruntea admirativ blagoslovite de prezenţa lui regală! Cât de nobil şi

de generos era acest înţelept în atitudinea sa meditativă,
cât de enigmatic şi totuşi, atât de transparent, ca o mare
cristalină!

Tagore aduce în faţa privirilor noastre fermecate imen-

sitatea visului său, descris deja în multe din versurile sale

binecunoscute: «Pot înţelege şoaptele stelelor şi tăcerea

copacilor. Într-o bună zi, când voi pleca din acest trup,
voi întâlni fericirea ce sălăşluieşte dincolo de vălul lumi-

privirea şi o atrag pe tărâmuri unde posibilitatea şi conceppoezii cu mâna sa graţioasă de culoarea unui porumbel alb,
iar pe marginile manuscrisului, cuprins parcă pe neaştep-

tate de puterea ameţitoare a unui elixir inefabil, s-a simţit
purtat departe de munca riguroasă şi minuţioasă şi predat
forţelor incontrolabile ale imaginaţiei. A făcut mai întâi

schiţe, apoi a elaborat, a perfecţionat comorile necunoscutului şi le-a însemnat precum un student ascultător îndrumat de un călăuzitor divin. Acela ce a primit darul de a

plânge cu lacrimi grele – fără a cunoaşte cauza durerii sale,
simte cum o misterioasă rouă creează pe faţa lui un design

straniu de dantelă lichidă care îi ţine pe îngeri captivi în
vraja contemplării.
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Picturile lui Tagore încep cu mişcări spiralate vagi, de
vis – precum alunecarea spiritului în starea de somn; apoi se
definesc în procesul plăsmuirii lor remarcabile, şi te uimesc
peste măsură prin creativitatea desăvârşită care emerge atât
din detalii, cât şi din imaginea de ansamblu – o pată întunecată, albul zăpezii, diverse nuanţe de roşu, de verde şi
violet izvorăsc din fragmente de trupuri pentru a recrea un
univers viabil. Tagore, ale cărui cântece fermecătoare ne-au
îndemnat la acceptarea unor adevăruri subtile despre atâtea
experienţe fizice, ne prezintă acum misterul pluralităţii şi
complexităţii omului, al influenţelor ancestrale inaccesibile,
dar existente – care transportă urmele paşilor unor fantasme
acompaniate de amuzamentul unui iluzionist!
William James scria: «Noi nu deţinem cheia propriilor noastre tezaure». Ah! Acest gând înglobează mai multă
certitudine decât regret. Oare de ce Tagore, marele mistic,
în mod subit şi fără să realizeze, şi-a lăsat libere acele gânduri care sfidează, ridiculizează şi chiar dispreţuiesc? Fără
îndoială, frumuseţea se ascunde în desenele şi culorile poetului: în feţele nobile, cu o atitudine plină de mândrie, în
ofranda apelor pământului, în nopţile de un albastru închis
intens, în care se pare că cei mai fericiţi iubiţi din opera lui
Shakespeare se întâlnesc toţi la un loc – toate acestea ne
înalţă într-un paradis atât de substanţial încât elimină total

Tagore, Figură dublă

noţiunea morţii. Dar cum să nu ne temem de acele profiluri de monştri gurmanzi şi senzualişti cu care ne-a obişnuit Cervantes? Cum să nu ne bată inima mai tare în faţa
acelor măşti satanice, scheletice, purpurii, înspăimântătoare
– în perspective oblice, ascuţite precum un cuţit – care par
nişte încarnări ale perfidiei şi tertipurilor ilariante? Dar în
acelaşi timp, cât de fermecător este să descoperi echilibrul
deosebit, executat cu măiestrie, al celor doi porumbei! Cât
de amuzantă şi iluzorie, în postura unei femei cochete ce
împinge dorinţa spre disperare, este antilopa, aşa cum este
ea suspendată, de parcă zboară.
− Tagore, te iubesc şi te apreciez mai mult de când ne-ai
încredinţat nişte mărturisiri atât de valoroase şi în acelaşi
timp atât de brutale; toţi te admirăm. Dar îl voi regăsi oare
din nou pe acel înger ingenios din tine care cândva, când
paşii tăi tăcuţi atingeau nisipul auriu, mă făceau să mă gândesc la păcatele mele, poate imaginare, şi la noutatea inocenţei tale sublime?”4

*
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Tagore, Pasăre cu cioc ascuţit
Anul acesta se împlinesc 100 de ani de când Rabindranath
Tagore a devenit primul autor asiatic distins cu Premiul Nobel,
fiind elogiat pentru minunata colecţie Gītānjali: Song Offerings
(Ofranda lirică), în care Tagore a combinat 103 poezii din diverse
volume de versuri în limba bengali pe care le-a recompus în proză
engleză – varianta Gītānjali care reprezintă sursa nenumăratelor

traduceri în alte limbi străine. Această versiune engleză este şi

sursa traducerilor existente în limba română până acum. Între
varianta originală Gītānjali în bengali şi varianta engleză, opera

literară tagoreană cea mai cunoscută în lume, există o mare diferenţă, atât la nivel de stil, de limbaj poetic, cât şi de conţinut.

În versurile bengali (Gītānjali, cu 157 de poezii), Divinitatea

se întrupează ca o figură misterioasă, uneori fără formă ori gen,
alteori ca o fecioară, ca spiritul fiinţei umane şi chiar ca spirit

al poeziei. Adesea, Fiinţa Divină se concretizează în figura unui

prinţ, a unui copil ori a unui cerşetor, iar poetul i se adresează

câteodată ca unui prieten şi alteori ca unui rege atotputernic.
De pildă, Poemul 90 din Gītānjali (bengali – ofrande lirice), redat

mai jos, este o adresare directă către Spiritul Suprem şi ilustrează
înţelepciunea poetului care a înţeles că spiritul şi caracterul omului se pot perfecţiona doar prin experienţa şi depăşirea greutăţilor

pe care existenţa umană le implică. De aceea, poetul doreşte ca
Divinitatea – pentru care greşelile oamenilor sunt în viziunea

lui Tagore nişte „lovituri” – să îi ofere lui şi lumii întregi binele
şi răul, frumosul şi urâtul, fericirea şi tristeţea împreună, echilibru fără care conştiinţa ar deveni letargică şi viaţa ar fi zadar-

Tagore, Figura dansând, 1930

nică. Acest ansamblu poetic se împleteşte în stilistica limbajului
vizual, adesea prin textură şi paleta coloristică violentă, cu precădere în picturile reprezentând peisaje ori figuri abstracte, ce
poartă amprenta unicităţii perspectivei tagoreene.

Poemul 905
Multe lovituri vei mai îndura,
Le vei îndura pe toate –

Struneşte cele mai grave note
Din ale vieţii coarde!

Rāga6

ce-n viaţa mea ai insuflat

Tagore, Peisaj

În glorie nu s-a înălţat;

Versurile de mai sus în tandem cu picturile lui Tagore şi

Cu-a strunelor şoaptă dură,

Făureşte-i tu celestă făptură.

fragmentul scris de Anna de Noailles ilustrează comparaţiile

Te rog nu-mi hrăni fiinţa

tic. Nenumărate opere tagoreene abundă în întrupări metafo-

Nu îmi zădărnici viaţa

Acestea prezintă valenţele surprinzătoare ale omului Tagore, care

provocatoare pe care poeta româno-franceză le ţese cu fir poe-

rice, metonimii enigmatice şi idei sugerate în prezenta lucrare.

Doar cu pură bunătate,

şlefuieşte concepţii filosofice, emoţiile extreme şi neaşteptate,

În jocul melodiei blânde!

percepţiile onirice şi realitatea telurică în diverse forme – biju-

Distruge suspinele-n flăcări,

terii vizuale şi poetice. În multe alte compoziţii literare, Tagore

Lasă să urle turbate vânturi,

demonstrează miriade de reflecţii fantastice ale geniului său cre-

Stârneşte zori vioi în ceruri,

ator, ale personalităţii unui înţelept-vizionar înzestrat cu multi-

Arată-ţi sfânta deplinătate!

4 āṣāṛh 1317 (18 iunie

1910)7

ple identităţi artistice, şi în acelaşi timp ale unui om idealist şi
realist în egală măsură.
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Note:
1 Materialul conţine o selecţie de imagini şi traduceri din texte

engleză (Gītānjali – Song Offerings, 1912) pentru care Tagore a

material din această lucrare fără permisiunea autoarei. Imagi-

tor versuri în limba română.

bengali efectuate de autoare. Se interzice reproducerea oricărui
nile sunt reproduse cu permisiunea lui Sushobhan Adhikary,

devenit faimos în Europa. Aceasta este prima traducere a aces* Bengali (bānglā) este o limbă vorbită de peste 200 de mili-

curator Muzeul Kala Bhavan; unele imagini apar în cartea

oane de oameni în toată lumea; alfabetul cuprinde cincizeci

Ajānā Galpa (Picturile lui Rabindranath: Picturi Necunoscute,

(vyañjana–varna), unsprezece sunete vocalice între care se

publicată de acesta cu titlul: Rabīndrachitrakalā: Achenā chhabi,
Poveşti Neştiute), Kolkata: Debashis Sawoo Publisher, 2011.

2 Samir Sengupta. Rabīndrasūtre Bideśirā (Străinii în relaţia cu

Rabindranath Tagore), Kolkata: Debjyoti Datta, Shishu Sahitya
Sangbad, 1417 (2010): 507-508.

3 Rathindranath Tagore. On the Edges of Time (La Graniţa
Timpului). Calcutta: Visva-Bharati. 1958. Ediţia 2003.

4 Anna de Noailles. Imaginile Onirice Vizibile ale lui R. Tago-

re (,,Les Rêves Visibles de Rabindranath Tagore”, în bengali
Rabīndranāther Svapnerā. Āmrā-o tāder dekhte pāi). Introducere
la catalogul primei expoziţii de pictură şi desene de Tagore în
Europa, Galerie Pigalle, mai 1930. Articol cuprins în colecţia
bengali Rabīndrasūtre Bideśirā (1417/ 2010: 509-511), Calcutta.

5 Poemul 90 face parte din volumul de poezii bengali (Gītānjalī

[1910]. Ediţia Punascha, 2002) şi nu este cuprins în traducerea
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litere simple (varna) – dintre care treizeci şi nouă de consoane

numără patru semivocale – şi o serie largă de litere combinate
(jukta-varna). În realitate, în pronunţie se folosesc în principal

27 de consoane, 7 vocale şi cele patru semivocale. Muzicalita-

tea limbii bengali se datorează în primul rând vocalelor (svara-

varna) scurte şi lungi, care însoţesc întotdeauna consoanele şi
adaugă o suavitate limbajului greu de redat în alte limbi. Voca-

bularul limbii bengali are la bază în mare parte expresii, cuvinte,
rădăcini nominale şi verbale provenite din limba sanscrită, ceea

ce conferă limbii un set denotativ-conotativ extins şi o dificultate sporită.

6 Rāga este un tip de cântec din genul clasic specific Indiei,
numit Muzică Clasică Hindustani.
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Data la care a fost scris poemul, conform calendarului bengalez, şi echivalentul în calendarul gregorian.

