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CUVINTE CHEIE 

 

Simbolism, mental, psihocritică, Charles Mauron, structură, obsesie, metafore 

obsedante, Jean Burgos, schemă, imaginar. 

 

 

REZUMAT 

 

 

Pentru simbolism, istoria noastră literară manifestă întrucâtva o simpatie aparte. Este, 

din multe puncte de vedere, primul nostru moment de sincronizare, chiar dacă doar parţială. Şi 

mai mult, formele fără fond par să reuşească a-şi umple conţinutul în mod original. 

Simbolismul a însemnat salvarea de un anacronism ce tindea să se generalizeze. Oricât de 

mari poeţi, Coşbuc sau Alecsandri nu mai puteau rămâne etaloanele poeziei autohtone într-un 

sfârşit de veac în care în restul Europei se forja un nou limbaj poetic.  

 Simbolismul a trebuit, în mod firesc, să înfrunte toate obstacolele unui conservatorism 

literar bine înrădăcinat. Lipsa de coerenţă a teoriilor care, în mod discontinuu, treceau graniţa 

precum şi atmosfera pe care o răspândea – în care se amestecau deopotrivă „greaţa” sfârşitului 

de secol şi o vitalitate mai apropiată de trăiri panteiste decât de exaltări tradiţionaliste –, toate 

acestea au fost resimţite la noi drept semnele… decadenţei – o plagă ce tindea să sufoce tot ce 

era „frumos” în artă.  

 Pentru a observa în ce fel simbolismul s-a distilat la noi – şi care sunt tiparele stabile 

în care a curs – trebuie mai întâi să aruncăm o privire în laboratorul originar. Tabloul va fi, 

indiscutabil, eclectic şi bizar. Dar numai o sintetizare a grefei franceze ne poate edifica asupra 

a ce şi cât vom regăsi în curentul românesc. Înţelegerea mentalului autohton – ca reacţie la 

transplantul realizat – se poate face numai după o astfel de privire. 

 Am realizat, prin urmare, în primul capitol al lucrării o privire asupra mentalului 

simbolist francez şi a influenţelor care l-au modelat, transformându-l în terenul propice 

simbolismului. Între chestiunile luate în discuţie încă de la început am considerat-o 

indispensabilă pe cea care vizează decadentismul. Ceea ce iniţial a constituit o acuză – 

etichetarea unor grupuri de artişti cu acest apelativ care vroia a trimite la ideea de corupţie 

morală şi ancorare în non-valori – a devenit treptat un blazon pentru artiştii (în special poeţi) 

care îşi plasau voit destinul „sub o stea potrivnică”. Principala discuţie se axează în jurul 

decadentismului ca revoluţie ce aduce pentru prima oară în mod serios în lumină chestiunea 
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„esteticii urâtului”. Departe de a fi semnul unei istoviri sterile şi al punctului cel mai de jos al 

pantei, decadentismul a însemnat de fapt prăbuşirea unor forme în cea mai mare parte clasice 

şi romantice şi naşterea din cenuşa acestora a unor structuri moderne. 

 Dincolo de suflul decadent, simbolismul se concretizează – asemenea altor curente 

culturale – în urma  unei sinteze de teorii şi în urma unor neîntrerupte conflicte ideologice. 

Astfel, pe lângă romantismul care se încăpăţâna să supraviețuiască (şi să combată noua 

„şcoală”), orientări efemere (şi doar parţial legitime) ca naturismul ori romanismul vin să 

alimenteze efervescenţa ideologică. În afara acestor conflicte – care au un indiscutabil rol 

modelator – simbolismul stă sub semnul ideilor baudelairiene care transformă poetul din 

versificator în „mag” capabil să capteze şi să transcrie şoaptele „pădurii de simboluri”. Poezia 

tinde să devină o formă particulară de cunoaştere, abandonând descriptivismul. Sugestia este 

principiul de bază şi nu picturalul. Îndepărtarea de ut pictura poesis lasă loc noului crez: 

„De la musique avant toute chose”. Apropierea dintre muzică şi poezie – proiectată a se 

îndrepta înspre o contopire –, făcută şi prin exploatarea intensă (şi abuzivă, în multe privinţe) 

a lui Wagner duce în principal la sensibile modificări de formă (se caută acum o „muzicalitate 

internă” în detrimentul celei externe – mult prea facilă) dar împinge şi la un experimentalism 

bizar. Teoria instrumentalismul lui René Ghil ori „audiţia colorată” a lui Rimbaud nu au totuşi 

un impact hotărâtor. 

 Dincolo de multiplele teorii vehiculate (care au întreţinut permanent o doctrină 

simbolistă compozită) am considerat necesară o privire sumară asupra a trei individualităţi 

creatoare: Baudelaire, Rimbaud şi Mallarmé. Chiar dacă raportările acestora al simbolism sunt 

sensibil diferite, prin filtrul creaţiei acestora se poate înţelege mai bune cum a funcţionat 

concret maşinăria simbolistă. În urma analizei am încercat o privire de ansamblu şi o schiţă a 

principiilor importante ale curentului care s-au constituit, printre altele, într-un corpus care a 

fost importat şi la noi. 

 Al doilea capitol este dedicat transplantului simbolist în cultura noastră. Fiind o 

tendinţă „de import” lucrurile se complică deoarece nu avem o simplă reţetă care va fi urmată, 

ci mai mult o sumă de idei orientative care, precum am încercat să demonstrăm, sunt înţelese 

şi aplicate în grade diferite. „Terenul viran” care era literatura autohtonă a primit cu reacţii 

amestecate „ultima modă” franceză; cu o tradiţie literară autentică de mai puţin de un secol şi 

cu un clasicism şi un romantism încă neconsumate, literatura noastră adoptă cu reticenţă 

simbolismul. Fără pregătirea teoretică necesară, ce se importă este adesea prost sau doar 

parţial înţeles, astfel că în majoritatea cazurilor putem vorbi de imitaţii ale formei. Dar, în cele 

din urmă, simbolismul românesc va aparţine cu adevărat minorilor – celor care au încercat, pe 

alocuri cu exces de zel, să pună în practică doctrina simbolistă, aşa cum s-a conturat ea la noi. 
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Această doctrină (în continuare compozită şi nu tocmai limpede), este la noi rezultatul 

eforturilor teoretice (şi nu numai) ale lui Macedonski şi ale lui Ovid Densusianu. Notele 

specifice ale curentului (şi implicit obsesiile), sunt, pentru minori, în cea mai mare parte de 

suprafaţă. Spleenul bântuie creaţiile acestora împreună cu o întreagă recuzită vizibil 

împrumutată. Simboliştii şi programează şi descriu nevrozele – marele lor „păcat”. 

 Pentru a discuta însă despre obsesii şi structuri stabile subterane textelor este nevoie de 

o înţelegere nu doar a mecanismelor simboliste franceze şi autohtone, ci şi a celor creaţiei 

înseşi – motiv pentru care am dedicat un scurt capitol modurilor în care creaţia poate fi plasată 

între o muncă laborioasă de „arhitect” şi una de interpretare şi transcriere a unul flux care nu 

mai este controlat de artist. Precum afirma Baudelaire, acesta nu face decât să asculte ceea ce 

universul înconjurător îi transmite. Practic i se oferă acces la o cunoaştere superioară. 

Perspectiva nu este acceptată de Mallarmé care vede în poem, dimpotrivă, o creaţie cu 

posibilităţi de rafinare aproape inepuizabile. Poemul este un obiect ce trebuie cizelat şi in care 

emoţiile nu au ce căuta (repudierea emoţiilor în stil romantic este o constantă a 

simbolismului). 

 Pentru că în cele din urmă obsesia este punctul important al cercetării noastre (cu alte 

cuvinte structura relativ stabilă şi recurentă), o stabilire a câtorva concepte operaţionale a 

apărut ca necesară. În Obsesiile artei, obsesiile criticii am realizat, pe de o parte, o clasificare 

şi definire a principalelor tipuri de obsesii care pot influenţa artistul, repercutându-se implicit 

şi în text (în grade şi forme care trebuie analizate cu prudenţă), iar pe de alta, o inventariere a 

metodelor critice prin care s-a încercat determinarea structurilor obsedante ale operei literare 

– cu alte cuvinte găsirea şi clasificarea unor invarianţi pe care aceasta se construieşte. Între 

structurile antropologice ale imaginarului a lui Gilbert Durand (care operează la delimitarea a 

două regimuri de structuri – nocturn şi diurn) şi psihocritica mauroniană (care „păcătuieşte” 

prin insistarea pe o legătură riscantă cu biograficul) am încercat să conturăm o metodă de 

lucru, sau cel puţin să izolăm ceea ce se dovedeşte adecvat unui studiu al obsesiilor 

simboliste. Plasat între Freud şi Jung, simbolismul îl depăşeşte pe primul (implicit o 

psihanaliză freudiană aplicată – cum este psihocritica – se dovedeşte depăşită şi limitativă), 

anticipându-l însă pe al doilea. Ceea ce se va contura ca o compozită metodă de lucru va fi în 

fapt un demers apropiat de cel propus de Jean Burgos în Pentru o poetică a imaginarului, 

completat de elementele antropologiei Durandiene precum şi de frânturi din psihocritcă 

(precum se ştie, până la verificarea cu biografia, metoda denotă un potenţial real).  

 Următoarele două capitole au fost dedicate analizei propriu-zise, prin care am încercat 

să identificăm în operele a doi poeţi reprezentativi pentru simbolismul românesc – 

Macedonski şi Bacovia – structuri subterane recurente şi, în cele din urmă, schemele în care 
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acestea se înscriu (schema fiind capabilă să transceandă nu doar etape diferite de creaţie dar şi 

genuri literare). În cazul lui Bacovia am conturat o schemă de retragere, o mişcare de du-te-

vino în esenţă regresivă, de punere la adăpost. Încercând să acceadă la zone care îi sunt 

refuzate,  eul se vede împins pe un drum a cărui finalitate este găsirea unei fortăreţe, a unui 

spaţiu securizant (casa iubitei sau, mai rar, propria casă) care să îl delimiteze de o lume ostilă. 

Rătăcirile bacoviene sunt întotdeauna regresive – cucerirea nu se manifestă decât prin vagi 

bătăi la uşi care nu se deschid niciodată. Textele reflectă nu doar la nivel ideatic schema, ci şi 

prin „urzeala” lor. Bătălia cu timpul (elementul hotărâtor, după Burgos) este de fapt o fugă 

permanentă în care momentele de securitate sunt rare. 

 Macedonski ilustrează cazul invers, schema dominantă fiind la el una de cucerire. 

Pentru el retragerile nu sunt un scop în sine, ci doar etape intermediare de regenerare pentru 

întoarcerea în luptă. Când mimează sau chiar trăieşte retragerea, eul liric de fapt pregăteşte 

contraofensiva. Pentru Macedonski, în text ca şi în viaţa reală, existenţa unui „tu”, a unui 

inamic care să canalizeze întreaga gamă de frustrări, este imperios necesară. Când acesta nu 

există, el este inventat. În cazul său, schema de cucerire propusă de Burgos se verifică pe 

deplin. Textul este privit şi manevrat ca în ideea de a înstăpâni şi domina timpul printr-o 

umplere a spaţiului. Atacul este singura reacţie pe care poetul o vede în faţa celui mai mare 

duşman – timpul. Atât poezia, cât mai ales proza verifică din plin această ipoteză. Bucăţile de 

proză sunt succinte şi intense cuceriri în care dominaţie se exercită cu ferocitate (evident, 

satisfacerea iluzorie a pulsiunilor, recognoscibilă din psihanaliza freudiană, acţionează din 

plin). 

 Antiteza dintre cele două individualităţi creatoare luate în discuţie este evidentă. Dar 

mai important este faptul că în cele două tipuri de scheme regăsim în mod diferit influenţa 

tipurilor de obsesii delimitate anterior. În vreme ce pentru Bacovia obsesiile personal-impuse 

dau tonul, pentru Macedonski alături de acestea acţionează foarte puternic şi cele 

programatice (care la Bacovia aproape că lipsesc, sau, când sunt prezente au efect doar asupra 

formei). Din doctrina simbolistă se preiau, aşadar, doar anumite elemente, ea neacţionând 

puternic şi unitar asupra celor doi creatori. Condiţia de pretext a doctrinei simboliste este mai 

mult decât evidentă. Obsesiile derivate direct din modă se regăsesc exploatate doar în creaţiile 

minorilor, care marşează pe un set de principii pe care le resimt nu doar profund simboliste, 

dar şi drept fermenţi ai noii lirici. Plasarea circumspectă (şi critică) faţă de simbolism a lui 

Macedonski şi a lui Bacovia este firească. Marii creatori s-au plasat (voit sau nu) tot în afara 

curentului, în cele din urmă, şi în Franţa – Baudelaire, Rimbaud şi Mallarmé nu sunt 

consideraţi, astăzi, drept simbolişti decât cu o sumă de amendamente (şi uneori nici măcar 

aşa). Amalgamul de tendinţe frecventate de Macedonski (de la clasicism până la 
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instrumentalism şi prefigurări ale avangardei) îl fac pe acesta să practice un simbolism de 

factură proprie  şi niciodată stabilizat în tipare. Pentru Bacovia, simplitatea exprimării şi, în 

ultima fază, destructurarea limbajului, înseamnă apropieri de expresionism sau chiar 

postmodernism avant la lettre. Structuri obsedante există, aşadar, la ambii, dar ele sunt 

tributare mai puţin simbolismului în ansamblu, mai mult fiind rezultanta unor împrumuturi 

selective din ceea ce avea curentul să ofere. 

 

Ceea ce am încercat nu poate fi, desigur, creditat decât ca schiţarea unui drum. 

Simbolismul este departe de a putea fi prins în tipare. Situaţia sa nu este mai tragică decât a 

altor curente cu blazon la fel de concret. Ca orice şcoală, cea simbolistă a socotit mai întâi că 

a descoperit elixirul poeziei absolute – sau măcar că a prefigurat paşii spre alchimia acestuia. 

Asta în perioada post-baudelairiană, cea care este de fapt „trecută în dicţionar” drept 

simbolistă, pentru că Baudelaire nu a dorit şcoală şi cu atât mai puţin discipoli. Lungile 

şedinţe de exorcizare ori ascultarea a ceea ce şopteşte „pădurea de simboluri”– adică ceea ce 

s-a constituit drept poezie baudelairiană – nu pot fi concepute drept un spectacol cu public, în 

genul atmosferei cenaclurilor literare. Şi nu doar Baudelaire; nici Rimbaud, Mallarmé, 

Verlaine ori Valéry nu au considerat poezia drept altceva decât o experienţă individuală; 

uneori chiar prea individuală… 

 În măsura în care se poate contura un scop al simbolismului – prin suprapunerea 

ţelurilor simboliştilor şi stabilirea unui numitor comun, nu creditând manifestele şi campaniile 

de presă – acesta ar fi întemeierea unui nou limbaj poetic şi accederea la o cunoaştere 

autentică prin intermediul poeziei. Poezia să fie un pretext şi nu o finalitate. Se prefigurează 

deja rolul accentuat pe care Burgos îl acorda cititorului, socotind opera definitivată abia prin 

intervenţia modelatoare  a acestuia din urmă şi plasându-l în postura unui creator, deoarece el 

nu face altceva decât să umple albii construite de creatorul-prim, poetul. 

 În ce măsură dezideratele vehement clamate au dat roade, contează ceva mai puţin. 

Cert este că, aşa cum sublinia Hugo Friedrich, simbolismul lasă o amprentă adâncă asupra 

liricii moderne. Arta cunoaşte o nouă eră, post-simbolistă, impregnată de „marile descoperiri 

poetice”, în mod asemănător cartografiei care resimte marile descoperiri geografice. Sigur, 

simbolismul nu este paradigma care, asemenea anului 1, să împartă o istorie în două porţiuni 

masive. Dar scânteile aprinse sunt incontestabile, deoarece la focul aprins din ele s-a forjat 

mai tot ceea ce, într-un tumultuos secol XX, a purtat numele de modernism. 

 Simbolismul are şi va avea întotdeauna parfum franţuzesc şi belgian. Şi nu este doar o 

chestiune de paternitate; în mod firesc, simbolismul exprimă în primul rând mentalul zonelor 

acestea. A fost socotit drept universal, european, ca mai toate tendinţele moderniste – care nu 
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mai puteau fi expresia niciunui naţionalism. Observaţia este doar parţial îndreptăţită. 

Dispariţia nuanţelor regionale, tendinţa de abstractizare şi abandonul militantismului (nu 

putem considera definitorie secţiune de poezie socială pe care curentul o adăposteşte mai mult 

incidental decât programatic) nu înseamnă şi desprinderea de mediul social.  

Naşterea simbolismului se leagă de ceea ce însemna maşinism şi mal du siècle în a 

doua jumătate a secolului XIX. Or aceste noţiuni se resimt diferit în statele Europei. Acesta 

este şi cauza pentru care a fost iniţial respins la noi – în pretinsa ei universalitate, „limba 

simbolistă” era socotită drept neadecvată pentru sufletul legănat de alternanţa deal-vale. Să nu 

uităm că Bacovia, cel pe care cu atâtea amendamente îl socotim totuşi cel mai mare poet 

simbolist român, „strâmba din nas” după lectura francezilor. Erau interesanţi, dar nu (ni) se 

potriveau, în opinia lui. Nu ne exprimau. Iată cum universalitatea nu este atât de… universală. 

Fireşte, această universalitate se referea la o sumă restrânsă de principii şi tehnici, nu la tonul 

general, aşa cum l-a resimţit Bacovia. Şi astfel amendată, noţiunea s-a impus şi la noi.  

Trebuie în cele din urmă să admitem că într-adevăr, marii simbolişti francezi, trecuţi 

printr-o improvizată grilă a simbolismului – rezultantă a multiplelor corecţii ideologice de pe 

parcurs – „nu trec”. În mod ciudat – adică în lipsa unei sincronizări adecvate – la noi situaţia 

se repetă. Marii simbolişti nu sunt decât simbolişti „cu viză”, fiind ori veniţi din „provincia” 

romantică, ori în drum spre expresionism. Nu ne rămâne decât să constatăm că – fiind 

prudenţi în judecată – la noi, simbolismul autentic, de dicţionar, a aparţinut planului doi, 

minorilor. Ceea ce nu înseamnă că Bacovia ori Minulescu ori Macedonski nu sunt, într-un fel, 

simbolişti. Pentru ei însă, ceea ce s-a distilat în Franţa a fost de cele mai multe ori prea mult. 

Nu ne putem ascunde de faptul că simbolismul, în esenţa sa, a fost doar parţial şi defectuos 

înţeles – cel mai adesea doar prin tehnicile de suprafaţă.  

Şi atunci, există un mit al curentului românesc? Adică obsesii care să fi canalizat 

programatic scrisul simboliştilor români. Putem regăsi structuri de profunzime care să fie 

predominant amprenta simbolismului francez? Analizele pe care le-am întreprins lasă cu greu 

loc unei asemenea idei. În afara tabloului minorilor, individualităţile creatoare de talia unui 

Bacovia, Minulescu, Macedonski, Fundoianu, chiar şi Dimitrie Anghel, folosesc vizibil 

trăsăturile simboliste drept pretext. Ideologia simbolismului francez pare o imensă piesă de 

teatru vizionată de regizori; o apreciază, promit să preia în bloc o serie de tehnici, dar concret 

pleacă fiecare cu câte o idee pe care o vor exploata diferit. 

Structurile obsedante sunt şi profund personalizate. Asemănările dintre ele sunt opera 

coincidenţelor -  ori a fireştilor afinităţi dintre autori – şi mai puţin opera curentului. Acesta ar 

fi trebuit să ofere un ecleraj oarecum comun. Dar pasta a fost fabricată în laboratoare diferite, 

deşi paşii reţetei s-au respectat într-o anumită măsură. La noi, acest ecleraj, când nu a sunat 
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fals (rezultat al unui mimesis de suprafaţă) a fost suficient de marcat de amprenta personală 

(obsesiile personal-impuse şi cele autentice) încât să fie greu de trecut în tabelul elementelor 

periodice ale simbolismului. 

Cu siguranţă, toate teoriile neînţelese sau parţial înţelese – de la captivantele şi 

prognozatele apropieri dintre muzică şi poezie până la receptivitatea la „pădurea de 

simboluri” – alături de tot ceea ce s-a distilat prin saloanele şi cafenelele vremii au forţat o 

ieşire mai timpurie de sub zodia neoclasicismului şi neoromantismului. Detronarea brutală a 

lui Alecsandri pe care Macedonski încerca din răsputeri să o concretizeze nu se realizează 

prin campanii de presă şi prin ridicole acuze – Macedonski îi reproşează că nu a refuzat un 

premiu „autoacordat”, invocând existenţa unor scriitori (se poate ghici la cine se referea) mai 

„în nevoie” decât înstăritul bard. Operele detronează şi repun pe tron. Legat de acelaşi 

Macedonski, „cazul” Eminescu este edificator – rămas faţă în faţă cu opera, Macedonski se 

dovedeşte neputincios. O dată dispărut şi el, cele două opere îşi regăsesc în mod natural 

locurile.  

Ceea ce se produce ca efect al simbolismului „de împrumut” este captarea suflului 

modernităţii; fără a se prelua şi digera neapărat cele mai bune „produse” simboliste (îl 

includem aici, cu amendamentele de rigoare, pe Mallarmé), „declicul” se produce totuşi. 

Simbolismul trebuie privit, aşadar, ca o revoluţie de la flacăra căreia se aprind alte torţe – 

printre care şi a noastră. Obsesiile pe care le aducea cu sine, chiar dacă puţin transplantabile 

dincolo de stratul superficial al creaţiilor voit concepute „în cheie” simbolistă, vor ajuta la 

distilarea unor principii adaptate mediului de transplant şi vor contribui, alături de 

indispensabilul fond de originalitate al autorilor noştri, la conturarea a ceea ce, cu atâtea 

amendamente, dar aproape şi cu atâtea reuşite notabile, se va numi simbolism românesc. 
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