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[...] Din Roma 

Bazinul semantic iluminist si constelatia , , 

imaginarului naţionalist 

Adrian Tudurachi 

Imaginarul iluminist, între Est şi Vest 

În ciuda legăturii puternice care s-a creat în cultura română între proiectul iluminist şi 
reprezentanţii Şcolii Ardelene (1743-1830), bazinul semantic iluminist are o cuprin
dere mult mai mare decât aceea a curentului ideologic şi cultural de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea. Explicaţia stă în semnificaţia socială a acestui complex imaginar. În spaţiul 
occidental, semantismul iluminist e legat de temele cunoaşterii şi ale raţionalizării şi 
mai ales de vocaţia pedagogică a instruirii. Iluminarea vine ca intervenţie a unui dascăl, 
a unei autorităţi sau a unei instante transcendente, în numele unui proces de civilizare. 
Este o iluminare „de sus şi din exterior" (Koselleck, 2009, pp. 284-285), care a fost 
percepută, imediat după 1800, în opoziţie cu iluminarea interioară, mobilizând capacitătile 
singulare ale individului. Această clarificare de sine, care nu se mai alimentează dintr-un 
rezervor obiectiv şi enciclopedic al cunoaşterii, ci e un act determinat de disponibilităţile 
proprii fiecărui subiect, a stat la baza revoluţionării şi redefinirii societăţii, statului, 
poporului şi naţiunii. Stabilizarea polarităţii puternice dintre Iluminism şi romantism, 
precum şi trecerea marilor proiecte de mobilizare naţională în sarcina ideologiei romantice 
au circumscris şi, în cele din urmă, au limitat difuzarea imaginarului iluminist, care a 
rămas asociat în principal cu noţiunile progresului tehnologic şi ale reformei sociale. 

În schimb, pentru culturile din Europa Centrală şi de Est, a fost determinantă coin
cidenţa istorică dintre momentul de receptare a valorilor iluministe şi emergenţa naţio
nalismului. Valul de "renaşteri" culturale care traversează această parte a Europei sub 
influenţa ideilor lui Herder între 1780 şi 1820 se suprapune cu alcătuirea unei vulgate 
iluministe şi îi atribuie acesteia un rol esenţial în realizarea programului naţional. Înainte 
să se afirme ca o cunoaştere a legilor lumii sau ale cetăţii, Iluminismul a fost reprezentat 
în acest areal cultural ca o pedagogie a naţiunii şi ca o iniţiere în legile limbii sau ale 
comunităţii. Actul didactic şi rationalizant a asumat un conţinut naţional, devenind un 
proces de învăţare despre originile unei colectivităţi şi stabilind între cunoaştere şi 

naţionalism o relaţie aproape de îngemănare. Cum o spun versurile poemului „Ardealul" 
al lui Adrian Maniu : ,,Dar feciori de popă cântară neamului, pornire nouă,/ 
călugări aduceau în desagi cartea cunoaşterii". Asocierea dintre naţionalism şi semni
ficaţiile Iluminismului nu a determinat numai orientarea cunoaşterii spre recuperarea 
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originilor, ci a şi contribuit în mod decisiv la difuzarea unei veritabile mitologii. 
Identificându-se cu proiectul naţional, Iluminismul a participat la constituirea unei dogme 
puriste a identităţii, care a fost preluată - fie şi fragmentar - de toate doctrinele şi ten
dinţele naţionaliste. Chiar dacă ideologic se poate distinge între naţionalismul romantic, 
fondat pe viziunea unei identităţi originale şi incomparabile, şi naţionalismul iluminist, 
promotor al unei identităţi bazate pe descendenţă (Stanciu, 2010, pp. 295-321), cele două 
modele funcţionează în realitate împreună, iar vocabularul generaţiei paşoptiste amestecă 
elemente de reprezentare din ambele bazine semantice. Este o trăsătură a ceea ce Virgil 
Nemoianu (1998) a numit "romantism Biedermeier", specific micilor culturi din Europa 
Centrală şi de Est, care presupune acomodarea în formula romantică a unor note ale 
Iluminismului, fără să sublinieze tensiunile sau incompatibilităţile. Naţionalismul a 
devenit astfel principalul vehicul al reprezentărilor iluministe, care a justificat pe termen 
lung supravieţuirea unor teme şi figuri din imaginarul militant al Şcolii Ardelene, de la 
profetismul interbelic până în naţionalismul comunist al anilor 1970-1980. 

La acest fenomen de amplă difuzare a contribuit şi autoritatea unui stil literar "tran
silvănean" care, în panoplia stilurilor regionale, s-a constituit din asamblarea unor resurse 
de reprezentare iluministe. Intrat în conştiinţa publicului românesc în perioada postpaşop
tistă prin producţia abundentă de literatură din Transilvania, prin vizibilitatea periodicelor 
din Imperiul dualist şi prin descoperirea tipului „latinist" în comedia de după 1859 (cum 
e figura lui Galuscus din vodevilul lui Vasile Alecsandri, ), ardelenismul se 
impune după 1890 printr-o concentrare de texte asupra figurii apostolului neamului, 
pedagog sau preot, care ilustrează, toate, ideea iluministă referitoare la "rostul intelec
tualului în mijlocul ţărănimii" (Breazu, 1970, p. 496). Didacticismul practicat în numele 
idealului naţional şi îndrumarea spirituală ori economică a comunităţii devin mitologii 
obsedante, asumate atât din interior, într-o literatură tăcută de ardeleni, cât şi din exterior, 
ca emblemă recognoscibilă a unui stil cultural şi intelectual. Prin personajele din nuvelele 
lui Ioan Slavici, (1880) ori prin Titu Herdelea, 
eroul mai multor romane rebreniene, în proza ardelenească intră masiv şi vizibil figurile 
de preoţi şi de învăţători ; după cum, prin portretele lui Goga, acestea pătrund în poezie. 
Dar şi pe celălalt versant, al reprezentărilor ironice, se constată în aceeaşi epocă o stabilizare 
a stilului transilvănean, de la personajul imaginat de I.L. Caragiale, Marius Chicoş 
Rostogan, "profesor ghe pedagojie înjenăre şi ghe limba makernă în şpeţial", popularizat 

Moftului român (1893), până la descrierea care deschide urmuziana Pâlnia 
şi Stamate „o statuetă ce reprezintă un popă (ardelenesc) ţinând în mână o sintaxă şi ... 
20 de bani bacşiş". 

În plus faţă de această galerie de figuri stereotipe, transilvănismul angajează o gamă 
de valori morale specifice ideii naţionaliste iluministe. Este vorba de simţul datoriei şi 
cel civic, ilustrat în proza ardelenească, dar şi de emoţiile negative care marchează 
condiţia colectivă a unei populaţii lipsite de recunoaştere juridică în Imperiul Habsburgic. 
"Ruşinea neagră", "amarul", "lacrimile" configurează un întreg orizont afectiv, intens 
evocat în discursul liric, constituit ca ecou al proiectului emancipator iluminist. Stilul 
transilvănean se exprimă astfel nu numai prin teme predilecte, personaje, ci şi printr-un 
regim al reprezentării care implică o colorare specifică a lumii, marcată de suferinţă, 
de atracţia fenomenului originar sau de mărcile enunţării colective. Constituirea unui 
limbaj literar a asigurat principala filieră pe care au putut să fie perpetuate teme şi figuri 
iluministe în cadrul unei tradiţii livreşti : lui i se datorează posibilitatea de a regăsi, la 



101

passim).

(1922), poate cel mai 

BAZINUL SEMANTIC ILUMINIST ŞI CONSTELAŢIA IMAGINARULUI NAŢIONALIST 

mare distantă în timp, aceleaşi imagini în poezia minoră postpaşoptistă sau în „imnele" 
lui Ioan Alexandru. Transilvănismul a furnizat o retorică pentru ideile iluministe, 
funcţionând ca un cod literar regional format prin stabilizarea asocierilor şi a temelor 
obligatorii şi creând, prin împrumuturi directe, influenţe şi filiaţii, o constelaţie semantică 
aproape imobilă (Zaciu, 1996, 

Două registre tematice ale imaginarului iluminist 

Constelaţia iluministă e organizată în funcţie de două registre : unul dinamic, care 
explorează înaintarea indefinită a unei societăţi conduse de raţiune, celălalt legislativ, 
care implică reforma socială şi statutul egal al indivizilor, fondat pe recunoaşterea juridică 
a drepturilor lor. În cel dintâi se înscriu imaginile progresului şi ale dezvoltării, în vreme 
ce în cel de-al doilea intră reprezentări ale libertăţii, dreptăţii, fraternităţii, dar şi ale 
statului sau comunităţii ca instituţii sociale constituite pe baze legale (Koselleck, 2009, 
pp. 286-289). Într-o cultură pentru care Iluminismul funcţionează ca un proiect identitar, 
aceste două registre sunt articulate într-un raport mai complex şi, în acelaşi timp, 
tensionat. Ca suport al naţionalismului în societăţile emergente ale Europei Centrale şi 
de Est, Iluminismul e purtătorul unei contradicţii semantice fundamentale, pe care 
versiunea sa occidentală nu o cunoaşte, între valorile vieţii private şi imperativul ordonării 
spaţiului public. Prin angajarea unui imaginar al originii, revendicarea trecutului se face 
prin intermediul unui vocabular intimist, care evocă legătura de sânge, raportul de filiaţie, 
chiar familia ori maternitatea. Căutarea identităţii se face în numele părinţilor, al stră
moşilor sau al celor de-un neam, printr-un reflex care reverberează chiar şi în automa
tismele vocabularului iluminist. ,,Limba mumă", spunea Petru Maior pentru a denumi 
întoarcerea spre originile latine ale limbii române. În acelaşi timp, prin vocaţia didactică 
şi prin opera pedagogică pe care Iluminismul le asumă, acesta este un formator al spaţiului 
public, pe care încearcă să îl ordoneze şi să îl controleze prin extrapolarea universului 
intim al filiaţiei la scara întregii societăţi, ca model de organizare a cetăţii şi de deter
minare a „cetăţeniei". Fondând societatea pe familie şi pe exclusivismul ei (Spivak, 2011, 
pp. 20-21), Iluminismul actualizează astfel o contradicţie specifică proiectelor naţionaliste 
din modernitate, între logica particularizantă a raporturilor private şi logica universalizantă 
a raporturilor juridice. În cadrul de reprezentări specifice culturilor central şi est-europene, 
aceste contradicţii sunt vizibile, de pildă, în imaginarea comunităţii, care oscilează între 
figuri ale societăţii fondate pe principii raţionaliste de organizare, pe recunoaşterea 
drepturilor şi pe incluziune, şi figuri ale comunităţii construite pe prezumţia unei origini 
comune. Sunt de asemenea vizibile în reprezentarea datoriei, una dintre cele mai 
inconstante valori din universul iluminist, cu conotaţii care implică atât datoria faţă de 
stat şi de arhitectura sa instituţională şi juridică, cât şi datoria fată de comunitatea 
naţională şi de misiunea ei mistică. Literatura răsfrânge în oglinzi multiple aceste valenţe 
divergente. Romanul lui Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor 
bun exemplu în acest sens, organizează o veritabilă dramaturgie a valorilor iluministe, 
situând în conflict, şi ca repere ale unei transformări individuale, datoria fată de stat, 
faţă de naţiune, umanismul şi iubirea universală. În sfârşit, contradicţiile sunt sensibile 
în reprezentarea progresului. Articulată de recuperarea originilor, parcurgerea istoriei 
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Istoria

reinterpretează dinamica prospectivă specifică doctrinei iluministe şi optimismului ei 
raţionalizant din perspectiva unei gesticulaţii retrospective. Apostolul sau profetul, cel 
care deschide calea, anticipând sensul de înaintare a societăţii, e ghidat de cunoaşterea 
trecutului : înaintarea colectivă spre viitor se defmeşte ambivalent, cu privirea întoarsă, 
constituind o dinamică a progresului social nu pe baze raţionaliste, ci naţionaliste. 

În funcţie de această tensiune fundamentală între valorile private ale naţionalismului 
şi aspiraţiile de reformă socială a spaţiului public, imaginaţia iluministă se cristalizează 
în cultura română pe două axe imaginare. În primul rând, o axă naţionalistă, care implică 
atât nostalgia originilor, a purificării şi a întoarcerii la surse, cât şi imaginile suferinţei 
cauzate de înstrăinare. Aceasta are şi o dimensiune etică, bazată pe un scenariu teleologic, 
care implică figurile misiunii şi destinului colectiv, ale anticipării (profetismul), ale 
parcursului (drumul), la care se adaugă imagini ale angajării individuale într-o viaţă cu 
sens (apostolatul). În al doilea rând, o axă raţionalist-civică, legată de aspiraţia proiectului 
iluminist de organizare a societăţii româneşti, care implică imagini ale cetăţii şi ale 
comunităţii privite din perspectiva raţionalităţii (ordine, lege, rânduială) şi, pe versant 
negativ, imagini ale dezordinii şi haosului. Între aceste două constelaţii de imagini se 
situează figurile-şarnieră ale comunităţii şi ale datoriei, care basculează între cele două 
regimuri, ilustrându-le succesiv sau în raporturi dialectice. 

Temele nationaliste 
> 

Nucleul naţionalist al imaginaţiei iluministe se organizează în jurul aspiraţiei de recupe
rare a originii (Boia, 1997, pp. 85-91 ; Thiesse, 1999, p. 95). "Urât lucru iaste românului 
începutul său, să nu ştie neamul său, pre mai-marii săi şi istoria neamului său", subliniază 
Samuil Micu în Istoria, lucrurile şi întâmplările românilor pre scurt (1806), una dintre 
primele istorii ale Şcolii Ardelene. Figurile începutului sunt frecvente în aceste scrieri, 
şi mai multe opere fundamentale, de pildă, Istoria pentru începutul românilor în Dachia 

Dialog pentru începutul limbei române (1825), le evocă deja în titlu. "Ilumi
nare" înseamnă, pentru mai multe generaţii de cărturari ardeleni, cunoaşterea unei origini 
obscurizate de uitare, după cum întunericul ("întunecare şi varvarie", spune Petru Maior) 
denumeşte societăţile care îşi ignoră propria identitate : ,,Nu e de a te mirare, dară, că 
atâta întunearec au urmat în români, întru carele şi astăzi multora le place a mai zăcea" 
Diserta/ie pentru literatura cea veachie a românilor, 1812). Fundamental în această 
constelaţie de reprezentări e însă un element care ţine de componenta pedagogică a 
naţionalismului iluminist : înţelegerea începuturilor vine din cărţi. Abundenta de referinţe 
bibliografice care îneacă lui Petru Maior, mitul documentelor adunate cu greu 
în bibliotecile occidentale, imaginile buchiselii dificile (a istoricilor în arhive, dar şi a 
cititorilor în şcoli) ilustrează, toate, memoria unei origini mediate cultural, prin actul 
unei reconstituiri livreşti. Contactul cu începuturile nu poate fi disociat de efortul 
lecturii : e condiţia recuperării trecutului la distanţă, în absenta tradiţiei orale, după ce 
amintirea originilor s-a stins. Tema cărţii de învăţătură reflectă drama comunităţii care 
nu şi-a putut conserva continuitatea propriei istorii, cartea devenind în acest scenariu 
un semn secret al traumei şi al unei uitări care trebuie răscumpărate prin text (Assmann, 
2013). E o muţenie a trecutului şi a oamenilor (tema e recurentă în poezia lui Goga, de 
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la „clăcaşii muti" din „Clăcaşii", până la „cenuşa veacurilor mute" din „Graiul pâinii") 
pe care scrisul o presupune şi o compensează. Figurile actului de pedagogie naţională 
sunt, de aceea, reversul galeriei de imagini care evocă suferinţa. Ele reverberează într-o 
veritabilă convenţie poetică a memoriei colective materializate în inscripţii, cărţi, în 
lectura sau scrisul trudnic. ,,Cartea mea-i, fiule, o treaptă", spune un vers celebru din 
poezia „ Testament" a lui Tudor Arghezi. 

Raportul strâns dintre mitologiile originii şi tematizarea dramei colective nu se 
reflectă numai în motivul cărţii de învăţătură. Ea corespunde înfloririi unui gen al 
lamentaţiei, care însoţeşte Iluminismul românesc pe tot parcursul lui, în paralel cu genul 
„începuturilor". Blestemul, patima, ruşinea, nenorocul sunt teme recurente ale acestui 
discurs (Mitu, 1997, pp. 89-90), ideologic mai întâi, preluat mai apoi de o lungă tradiţie 
poetică. Al. Papiu-Ilarian scrie încă din 1852 o „Plângere a României" şi despre lacrimi, 
gemete sau patimi vorbesc cam toţi poeţii ardeleni din epocă (,,Ascultă plânsul nostru 
şi gemetele grele,/ O tu, al Libertăţii drag înger adorat" se poate citi, de pildă, în poemul 
lui Ioan Lapedatu din 1874, ,,La îngerul libertăţii"), însă reperele cele mai cunoscute 
rămân Coşbuc sau Goga: ,,Cu ochi tulburi/ Tu stai între voinici,/ Te văd cum juri şi 
blestemi şi pumnii ţi-i rădici ! / Pribegi de bir şi clacă,/ Copii fără noroc" (George 
Coşbuc, ,,Doina"). În planul structurilor antropologice ale imaginarului, aceeaşi dublă 
articulare a semantismului iluminist se reflectă în izotopiile apei, care cuprind şi 

imaginile izvorârii (,, Te uiţi adesea înapoi", va spune Octavian Goga în „Oltul"), şi pe 
cele ale plânsului : ,,Alungă patimile mele,/ Pe veci strigarea lor o frânge, şi de durerea 
altor inimi/ Învaţă-mă pe mine-a plânge" (,,Rugăciune"). Frecventată deja de autorii 
ardeleni postpaşoptişti, această ambivalentă a elementului acvatic va deveni esenţială 
pentru poezia blagiană, care se constituie în funcţie de capacitatea apei de a semnifica 
în acelaşi timp un rezervor al posibilităţilor de existenţă şi, prin lacrimi, suferinţa trăită 
în faţa unui univers ininteligibil (Fanache, 2003, pp. 140-149). 

În raport cu alte fantasmări ale originii, ceea ce distinge parcursul regresiv fondat 
pe proiectul iluminist este ideea purităţii, care, din punct de vedere istoric, se referă la 
descendenta romană a poporului român (Boia, 1997, pp. 83-122). Multe figuri folosite 
de scriitorii Şcolii Ardelene, ,,romani adevăraţi din romani adevăraţi" sau „romanii 
lămuriţi", evocă ideea unei origini obţinute prin excluderea oricărei forme de hibriditate. 
Din perspectiva imaginarului însă, puritatea întăreşte componenta privată a ideologiei 
naţionaliste. Celebrul pasaj în care Gheorghe Şincai evocă romanizarea Daciei prin 
asimilarea totală a autohtonilor e dublu marcat de imaginarul filiaţiei, atât prin coborârea 
spre origini, cât şi prin asocierea cu nobleţea şi selectivitatea sângelui: ,,foarte mulţi 
lăcuitori au adus în Dachia din toată lumea romanilor, dară mai ales din Roma şi din 
Italia şi nu numai gloate mişele, ci şi familii de frunte au fost duse şi strămutate în 
Dachia" ( Boia, 1997, p. 90). Tratarea literară a acestei teme adânceşte dimensiunea 
familială a obsesiei începuturilor. Întoarcerea la origini e reprezentată printr-o împletire 
a registrului thanatic şi a celui filial, ca recuperare a propriilor morţi : ,, Voi ce-aveţi 
îngropat aici?/ Voi grâu? Dar noi strămoşi şi taţi/ Noi mame şi surori şi fraţi!" va 
scrie Coşbuc în „Noi vrem pământ!", subliniind dubla semnificaţie a acestei imagini 
care articulează moartea şi naşterea: ,,În lături, venetici!/ Pământul nostru-i scump şi 
sfânt,/ Că el ni-e leagăn şi mormânt". Limbajul blagian va opera în această privinţă o 
esenţializare şi o ridicare la idee. Comentând aspiraţia spre origini a reprezentanţilor 
Şcolii Ardelene, Blaga o tratează ca „fenomen", identificând-o cu arhetipalul: 
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neputin

Pasiunea „orighinalului", ghicit ca substanţă prin străveziul cuvântului rostit, şi tendinţa 

de a adapta cât mai mult limba vorbită la acel original au o adâncime ce depăşeşte, după 
părerea noastră, filologicul. Acest fel amplu şi constructiv de a desfăşura problematica 
limbii româneşti aminteşte mai puţin încercările de înnoire lingvistică de aiurea, cât unele 
întreprinderi similare ce aparţin altor domenii decât celui filologic. Latiniştii se găsesc în 
căutarea fenomenului originar al limbii româneşti, întocmai cum, spre a da un foarte ilustru 
exemplu, un Goethe s-a străduit spre „fenomenele originare" în cele mai diverse domenii 
ale ştiinţelor naturale. 

Poezia blagiană exploatează această viziune, reinterpretând strămoşii ca „mume" şi 
proiectând astfel coborârea spre origini, în anistoric. Numeroasele poeme care ilustrează 
această temă (,,Înţelepciune de grădină"; ,,În preajma strămoşilor", ,,A fost cândva 
pământul străveziu" etc.) subliniază, prin recursul la mit, calitatea regenerativă a con
tactului cu originile: ,,mume sub glii/ îţi iau în primire cuvintele./ Încă o dată te adapă" 
(,,Epitaf"). În această privinţă, vocabularul neomodernist nu face decât să clişeizeze 
tratarea generică a strămoşilor, după cum se vede în mai multe poeme ale lui Ioan 
Alexandru (,,Imnul străbunilor") : 

Dar cei ce nu mai sunt aici, strămoşii mei 
Cohortele de morţi acolo-n Transilvanii 

Cum să-i strig pe nume, să-i îndemn 
Asta mi-e în lume singura menire 
Aducere-aminte strămoşilor sărmani 
Pe fiecare-n parte, eternă pomenire. 

Însă imaginaţia temporală a Iluminismului naţionalist nu e direcţionată doar spre 
trecut, ci şi spre viitor. Ceea ce Koselleck numea „conceptul orientativ-dinamic" 
Iluminismului apare în regimul naţionalist specific culturii române ca o orientare dublu 
vectorializată, alimentând, dintr-o pasiune pentru trecut, o aspiraţie constantă spre un 
progres viitor. Această dinamică echivocă se exprimă în literatură prin metafore ale 
parcurgerii : drumul, rătăcirea, pelerinajul, pribegia, cutreierul etc. Este rătăcirea din 
Ţiganiada (1875), care condensează atât pierderea identităţii şi ignorarea sensului 
propriei istorii, cât şi speranţa mesianică în existenţa unui destin colectiv. Drumul devine 
aici o imagine a risipirii şi a non-apartenenţei (,, Unde-ţi merge răsipiţi în lume/ rar' 
patrie, casă, rară hrană"), interpretată prin analogie cu condiţia evreităţii (,,Cumu-s 
jidovii blăstămaţi, iacă ! / Ce n-au ţară, că trăiesc pă drum") sau a ţigăniei : ,, Ţiganii 
merg şi neştiind unde". Ulterior, acelaşi motiv reapare în poezia lui Octavian Goga, 
Lucian Blaga sau Aron Cotruş ca problematizare a unei predestinări colective. Faţă de 
profunzimea cu care epopeea eroi-comică a lui Budai-Deleanu asociază în imaginile 
drumului reprezentări ale condiţiei apatride, ale nomadismului sau ale marginalităţii 
sociale, reluările târzii ale temei se aplatizează, reducând-o la metafora unui parcurs 
care evoluează simplu între rătăcire şi îndreptare : 

Rătăcitor, cu ochii tulburi, 
Cu trupul istovit de cale, 
Eu cad cios, stăpâne, 
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ucirii tale.

Eu în genunchi spre tine caut: 

Istoria lui 

: 

Cu cela care este mai mare. 

plenare:

De originibus populorum Transylvaniae, 
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În faţa străl 
În drum mi se desfac prăpăstii, 
Şi-n negură se-mbracă zarea, 

Părinte - orânduie-mi cărarea ! 
(Octavian Goga, ,,Rugăciune") 

Imaginarul destinului colectiv redevine productiv în epoca interbelică, prin actualiza
rea unor figuri legate de vocaţia şi de misiunea naţionale. Anticipate de lecţia inaugurală 
a lui Vasile Pârvan din 1919 (,,Datoria vieţii noastre"), asemenea imagini se regăsesc 
în proza ideologică şi eseistică a lui C. Rădulescu-Motru, Mircea Eliade sau Emil Cioran, 
care include elemente de reprezentare iluministe, în articulări doctrinare complexe, 
uneori contradictorii. 

Temele rationalist-civice 
> 

Contextul care justifică dezvoltarea unei imaginaţii civice în cadrul bazinului semantic 
iluminist e legat de condiţia istorică a nerecunoaşterii juridice a românilor ardeleni. 
Tematizarea cetăţii şi cetăţeniei e mobilizată explicit de problemele de drept şi de principii 
ale egalităţii şi fraternităţii, care contribuie la definirea individului ca membru întreg al 
societăţii. În Samuil Micu, ,,ridicarea şi privirea" devin teme definitorii pentru 
condiţia umană, surprinzând esenţa antropologică a angajării unor asemenea reprezentări 
juridice. Ea reverberează în ecou într-o formulare din Ţiganiada 

În republecă omul să rădică 
La vrednicia sa cea deplină, 
Fie de viţă mare sau mică, 
Aibă avuţie multă sau puţină, 
Totuşi asemene drepturi are 

Problema drepturilor şi legalităţii apare în scrierile celei de-a doua generaţii de 
reprezentanţi ai Şcolii Ardelene şie frecventă în textele lui I. Budai-Deleanu, care evocă, 
de pildă, importanta principiilor emancipatoare în constituirea unei reprezentări de sine 

După cum, deci, prima îndatorire a omului este să-şi păzească integritatea corporală şi 
viaţa împotriva oricărui atacator, tot aşa, de pe altă parte, a apărut îndatorirea să-şi apere 
cu hotărâre libertatea naturală şi cea a persoanei sale împotriva oricărei încălcări şi de 
aceea numai prin respectarea întru totul a acestor drepturi primul om şi prima familie sau 
primii capi de familie au putut să formeze o societate ( 
1812-1820). 

Acelaşi Budai-Deleanu strecoară, într-un raport despre starea populaţiei din Bucovina, 
o pledoarie pentru un regim de organizare socială bazat pe legi şi pe principii egalitare : 
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stau cu mult înapoia italienilor.

O iubire puternică pentru neatârnare şi libertate, o foarte mare adeziune la ţară, la locul 
în care trăiesc, la familie, obiceiuri, din care cauză rar emigrează ; nu suferă tonul de 
stăpân al funcţionarului, mai ales nu al celui din sânul lor ; unul ca acesta trebuie să aibă 
multă popularitate ; din contră, în mod fin şi cu vorbe bune, faci cu ei orice. În genere, ei 
sunt mai curând aduşi la scop cu o conducere înţeleaptă, decât prin constrângere. Legilor 
acceptate de ei şi recunoscute ca bune le rămân credincioşi ; iar dacă românul este pedepsit 
pentru greşelile sale oricât de aspru, el se linişteşte zicând „Legea m-au bătut" ; din contră, 
dacă i se pare arbitrară şi cea mai mică pedeapsă pe care a trebuit să o îndure de la stăpânul 
său ori de la un funcţionar public, el gândeşte totdeauna un „ Ţine minte ! " şi se sileşte ca, 
la proxima ocazie, să se răzbune, căci în ceea ce priveşte prefăcătoria şi răzbunarea nu 

Ulterior, mai multe generaţii de militanţi ardeleni, în funcţie de condiţiile istorice, 
vor contribui la dezvoltarea unui veritabil gen „petiţionar" (Simion, 2018b). Ca şi în cazul 
prelucrării altor teme iluministe, vocabularul juridic e asimilat în poezia postpaşoptistă 
şi rămâne unul dintre motivele definitorii pentru stilul transilvănean până în epoca 
interbelică, chiar şi după dispariţia circumstanţelor istorice. Despre absenţa drepturilor 
vorbeşte George Coşbuc în „Noi vrem pământ! " (,,Aţi pus cu toţii jurământ/ Să n-avem 
drepturi şi cuvânt") sau Adrian Maniu în „Ardealul" (,,Omul cu vorba grea, cu dreptate 
neînţeleasă,/ Înclina-n jug răbdarea, pân' la răscolitoare izbucniri/ Sguduind porţile 
asupritorilor, apoi plângând din cobuz"). 

Dacă aceste tematizări sunt mai degrabă ecouri şi reminiscenţe ale unui limbaj 
ideologic, mult mai complexe, din perspectivă literară, sunt în schimb reprezentările 
comunităţii. Iluminismul a lansat în cultura română o constelaţie de teme în centrul 
căreia stă preocuparea pentru organizarea şi raţionalitatea societăţii. Este unul dintre 
puţinele domenii în care reprezentările iluministe se diferenţiază semnificativ de cele 
romantice. Ceea ce rezultă din efortul de organizare socială e tot un „popor", gândit însă 
în absenţa mitului romantic al unităţii şi, de asemenea, în absenţa mobilizării revoluţionare. 
„Poporul" iluministe sfâşiat de conflicte şi de diviziuni, oscilând între forţele naturale 
ale anomiei şi principiile - pozitive, dar exterioare - ale ordinii. Aceste ciocniri de porniri, 
instincte şi valori găsesc în literatură, în capacităţile ei polifonice, un teren pentru dra
matizare şi pentru dispunerea simultană a unor voci aflate în raporturi polemice. Textul 
fundamental e Ţiganiada, atât prin expunerea multiplelor forme de raţionalizare a 
societăţii, cât şi prin organizarea savantă a unui balans între ordine comunitară şi anarhie : 
„Nu-i de trebuinţă/ De-a face vreo rânduială în ţară/ Căci după dreapta socotinţă/ Toată 
rânduiala-i o povară". Până târziu, acesta rămâne un filon imaginar exploatat în literatura 
română în paralel cu mitologiile romantice ale „poporului", problematizarea agregării 
şi disoluţiei comunitare fiind una dintre cele mai importante moşteniri ale Iluminismului. 
Caragialiana „lume, lume", care revelează jocul de instincte şi de dorinţe iraţionale ce 
pulsează pe fundalul regimului democratic, sub aparenţa unei societăţi structurate de 
drept şi de raţiune, e poate cea mai fericită expresie a unei asemenea problematizări. 
Aceeaşi dimensiune comunitară se reflectă în descoperirea enunţării colective în discursul 
liric. Exploatată mai ales de scriitorii ardeleni din curentele naţionale de la începutul 
secolului XX, poezia pune în scenă un „noi" şi raportul său dinamic cu subiectul, evo
luând între includere, reprezentativitate sau excludere. 

Alături de comunitate, cealaltă imagine care articulează temele juridice, ale societăţii 
şi ale organizării statului este aceea a datoriei. Raportul fundamental e cel dintre individ 
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Mara 
la nuvelele (1884), La crucea din sat (1876) sau Gura satului (1894), care 

Gura satului
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şi comunitate, pe care un vers al lui Ioan Alexandru îl arată simplu şi unilateral: "Când 
fiecare suflet pe pământ/ Va fi pătruns de sfânta datorie/ Că Patria începe-n trupul său/ 
Şi creşte-n ceilalţi, în armonie" ("Patria"). În realitate, figurarea literară a datoriei e 
legată de distribuţia juridică a drepturilor şi obligaţiilor, precum şi de relaţia critică a 
individului cu o ordine dată a comunităţii şi cu neîncetata ei reformulare. Prin insistenta 
revenirilor, aceasta devine o marcă a ardelenismului, caracterizând aproape exclusiv 
tradiţia prozei transilvănene. Notabile sunt textele lui Slavici, de la (1894) până 

Pădureanca 

ilustrează tentativa de emancipare a unor indivizi faţă de constrângerile sociale, pentru 
a-şi asigura libertatea şi „dreptul la fericire" (Petrescu, 1997, pp. 27-30). Decizia finală 
a lui Mihu, eroul din , de a urma vocea inimii în ciuda „ruşinii", aduce în 
prim-plan, din acest punct de vedere, atât percepţia unei datorii în raport cu normele 
nescrise ale societăţii, cât şi spiritul iluminist al responsabilităţii în raport cu propriul 
destin: ,,Ei! Mă fac! Mă fac de ruşinea târgului! Mă fac de ruşinea lumii! Mie, urmă 
el aprins, mie nu-mi mai porunceşte nimeni pe faţa pământului ! Eu ştiu cât amar am 
răbdat". Dincolo de reperul definitoriu al Pădurii spânzuraţilor, concepută structural în 
funcţie de ipostazierile multiple ale datoriei, tema persistă şi în proza postbelică, 
regăsindu-se în raporturile subtile care se stabilesc în romanele lui Alexandru lvasiuc 
între dreptul individului, ordinea socială opresivă în care acesta funcţionează şi acţiunea 
,,arbitrară a destinului" (Petrescu, 1997, p. 75). 

Reformări istorice ale bazinului 
semantic iluminist 

În mod esenţial, imaginarul iluminist a fost articulat în reconfigurările sale istorice de 
situaţia românilor ardeleni în Imperiul Habsburgic şi de percepţia publică a statutului 
lor. Această preocupare, care străbate mai multe momente de reactualizare a constelaţiei 
iluministe, de la primele manifestări ale Şcolii Ardelene, la mijlocul secolului al XVIII-lea, 
până la constituirea României Mari, este la rândul său determinată de evoluţiile politico
sociale şi, în anumite contexte istorice, de practici administrative şi legislative. Înfrân
gerea Revoluţiei de la 1848 în Ardeal şi nerecunoaşterea drepturilor comunităţii de 
români, constituirea Imperiului dualist în 1867 şi redefinirea statutului minorităţilor, 
iniţiativele legislative care au afectat de-a lungul secolului al XIX-lea populaţia româ
nească şi care au generat uneori reacţii puternice ( cum a fost mişcarea memorandistă 
dintre 1892-1894) au readus în prim-plan recuzita iluministă, demonstrându-i, implicit, 
utilitatea socială. În acest sens, ceea ce Gilbert Durand numea "confluentă", adică o 
concentrare de resurse simbolice determinată de recunoaşterea socială a unui bazin 
semantic, a acţionat poate mai puternic decât în cazul oricărei alte resurse imaginare 
din cultura română. Trebuie puse sub acest semn mai multe generaţii de cărturari sensibile 
la temele şi reprezentările iluministe, mişcările politice şi literare care s-au legitimat 
prin ataşamentul faţă de valorile naţionale, dezvoltarea unor programe culturale şi insti
tuţionale cu agendă patriotică, dar şi rolul social asumat de intelectuali precum Andrei 
Mureşanu, Octavian Goga sau Vasile Pârvan. Perpetuarea imaginarului iluminist s-a 
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doxa

[...]

datorat astfel într-o mai mică măsură efectului de inventivitate şi originalitate artistică, 
cât mai ales imperativelor sociale care au solicitat reintroducerea unor teme - deja 
cunoscute - în circulaţie. Revenirea sa a fost susţinută de reacţii sociale puternice, ceea 
ce a determinat atât fixarea şi difuzarea sa largă în epocii, cât şi mobilizarea unor 
discursuri eterogene. Reprezentările iluministe au infiltrat aproape toate formele de 
expresie publică de-a lungul secolului al XIX-lea, influenţând, pe lângă textele literare 
în versuri sau în proză, registrul jurnalistic, stilul naraţiunii istorice, oratoria religioasă 
sau parlamentară, şi angajând, mai mult decât alte resurse imaginare, o serie de clişee 
cu viată lungă. 

Schematic, se pot distinge mai multe momente de redescoperire a imaginarului ilu
minist, în funcţie de implicarea unor cadre instituţionale, a unor programe culturale sau 
a unor figuri carismatice. Pe lângă cele trei generaţii care au constituit Şcoala Ardeleană 
între 1743 şi 1830 (Stanciu, 2010, pp. 15-31), a existat o "generaţie a filologilor", care s-a 
afirmat între 1840 şi 1870, ilustrată de Timotei Cipariu, Simion Bărnutiu, George Bariţiu, 
A. Treboniu Laurian, Iosif Vulcan, Andrei Mureşanu (Papadima, 1975, pp. 257-260), 
urmată, între 1890 şi 1916, de o generaţie a "curentelor naţionale", reprezentată de 
George Coşbuc, Octavian Goga sau Şt.O. Iosif şi anticipată de mişcarea memorandistă. 
După 1918, multe dintre temele iluministe au fost revizitate în contextele create de noile 
forme ale naţionalismului interbelic, unele dintre acestea irigând, într-o „deltă" cu ramificaţii 
multiple, imaginarul discursului propagandistic naţional-comunist din anii 1970-1980. 

Fiind legată de destinul comunităţilor de români ardeleni, ideologia iluministă a fost 
de la început organizată în jurul nevoii de protecţie simbolică a unei identităţi naţionale 
ameninţate (Mitu, 1997, p. 10) şi a rămas constantă de-a lungul secolului al XIX-lea. 
Din acest punct de vedere, nu sunt diferenţe majore între universul de reprezentări al 
Şcolii Ardelene şi generaţiile care i-au urmat până la Marea Unire. Diferitele cadre 
instituţionale şi mentalitare care se succed vor determina ritmul actualizărilor, nu şi 

reînnoirea materiei imaginare. Tema centrală, care ordonează axele de imagini şi care, 
în acelaşi timp, revine obsedant, e aceea a condiţiei unei populaţii nerecunoscute juridic 
şi politic, supuse la o dramă a non-apartenenţei. Reprezentări ideologice ale "dreptului" 
şi ale „legii" se împletesc astfel cu rezonantele antropologice ale "tării", ,,patriei" sau 
"casei", aşa cum se vede în poezia lui George Bariţiu din 1838, ,,Înstrăinaţii": "Murăş, 
Murăş, apă lină,/ Prea de multi străini eşti plină // Şaptezeci de ani şi şase/ Fără 
ţară, lege, casă". Caracteristică pentru această formă de elaborare a tematicii iluministe 
e tratarea nediferenţiată a diferitelor elemente de reprezentare. Figurile deposedării şi 
ale suferinţei colective cheamă toată seria de clişee, inclusiv cele pozitive, legate de 
iluminare, de regăsirea originilor sau de mesianism. "Ieşirea din întuneric", ,,deştepta
rea", "învierea" neamului apar ca reverberaţii la emoţii colective negative, direct corelate 
cu percepţia unei realităţi istorice: ruşinea de a fi român, constatarea pasivităţii (transcrisă 
metaforic ca somn al naţiunii sau ca „dormitare"), suferinţa trăită în faţa decăderii unui 
popor cu un trecut glorios, înstrăinarea celui "fără ţară". De aceea, "deşteptarea", mit 
iluminist prin excelenţă, corespunde unui somn "de moarte" în cea mai cunoscută dintre 
poeziile sociale ale generaţiei paşoptiste, "Un răsunet" : "Deşteaptă-te, române, din 
somnul cel de moarte/ În care te-adânciră barbarii de tirani". Ceea ce defineşte acest 
stadiu al bazinului semantic iluminist este o articulare compactă a imaginarului, care 
combină, în funcţie de asocierea ideologică dintre educare şi traumă comunitară, registrul 
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acvatic al lacrimilor, cel thanatic al ţarinei (dar şi al drumului, asociat condiţiei nomade) 
şi cel religios, al mesianismului, menit să transcrie tema progresului colectiv sub forma 
mistică a Învierii. 

Dincolo de statutul istoric al populaţiei româneşti din Ardeal, există un alt factor 
care a determinat articularea istorică a reprezentărilor iluministe, legat de procesul de 
constituire a unei convenţii poetice. Spre deosebire de alte stiluri literare din epocă, 
vocabularul iluminist nu a fost corelat cu o "modă" şi nu a fost integrat într-o evoluţie 
internă a limbajelor lirice. Vehiculat în spaţiul public prin intermediul unor discursuri 
ideologice (istorie, teologie, lingvistică, memorii, apologii etc.), acesta a fost tratat în 
regim denotativ şi asociat prozaicităţii. Multă vreme, principalele figuri din constelaţia 
iluministă au fost exploatate ca expresii directe ale unei realităţi istorice: ,,deşteptarea", 
„lacrimile" sau „patimile" aveau aceeaşi valoare într-o poezie a lui Andrei Mureşanu 
sau într-un text publicistic al lui Iosif Vulcan. În plus, faptul că acţiunea în spirit iluminist 
a asumat obiective educative a privilegiat o retorică repetitivă, în afara ritmului de 
inovaţie poetică şi chiar a istoricităţii. Imaginaţia iluministă se transmite prin forme rară 
vârstă, clasice, populare sau, în contextul anului 1848, prin efemeride revoluţionare 
versificate. Sunt ode sau imnuri, fabule, epopei, doine sau chiar dedicaţii, în spiritul 
convenţiei literare a secolului al XVIII-lea, departe de sensibilitatea romantică şi 

postromantică cu care aceste încercări erau contemporane. 
Abia generaţia „curentelor naţionale" descoperă o modalitate specifică de a articula 

temele iluministe în cadrul discursului literar şi un „stil" al lamentaţiei asociat strâns 
lirismului. Imediat după 1890, acest bazin semantic cunoaşte o etapă de reelaborare 
estetică, asociindu-şi atât un registru metaforic, cât, mai ales, un regim enunţiativ carac
teristic. Invenţia unui "stil" liric s-a corelat cu apariţia unei conştiinţe comunitare şi s-a 
sprijinit pe sensibilitatea mediilor literare la emergenţa concretă a unui „popor" silit să 
suporte oprimarea, capabil să se exprime şi să se recunoască în imaginile suferinţei, dar 
şi să asume o datorie faţă de misiunea sa istorică. De aceea, apare în acest moment tema 
datoriei, atât în discursul poetic (Jn hohote de plâns ar vrea să-i spună/ C-ai lui uitară 
drept şi datorie", Şt.O. Iosif, "Gorunul lui Horia"), cât şi ca figură distinctivă a prozei 
ardeleneşti, de la Slavici sau Agârbiceanu până la Rebreanu şi Ivasiuc. Ceea ce marchează 
însă în planul limbajului liric înnoirea codurilor de reprezentare a imaginarului iluminist 
e emergenţa unei forme enunţiative. Determinată de agregările acţiunilor politice ale 
românilor ardeleni la sfârşitul secolului al XIX-lea, fără îndoială sub impresia ecoului 
puternic produs de mişcarea memorandistă, invenţia unui colectiv care, pentru prima 
oară, atribuie sistematic imaginile iluministe ale traumei sociale unui "noi" avea să 
devină un procedeu comun la autorii grupaţi în jurul diverselor publicaţii cu caracter 
naţionalist şi autohtonist ( Sămănătorul Luceafărul etc.). ,,Noi ne-am 
plâns şi-am plâns deajuns,/ Ne-au bătut şi ne-am ascuns", sună câteva versuri din poezia 
lui Coşbuc din 1893, "In opressores", apărută ca reacţie la condamnarea conducătorilor 
Partidului Naţional Român, cu un an înaintea unei alte poezii pusă sub semnul colecti
vului, ,,Noi vrem pământ! " : ,, Voi ce-aveţi îngropat aici?/ Voi grâu? Dar noi strămoşi 
şi taţi,/ Noi mame şi surori şi fraţi! ". 

Faptul că asemenea texte au putut funcţiona ca manifeste politice şi ca materiale de 
agitaţie pentru mişcările de revoltă din spaţiul românesc, dar şi din alte ţări (textul fiind 
tradus în franceză şi spaniolă imediat după publicare), arată valoarea socială investită 
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în această formă poetică. Diferenţa faţă de regimul anterior de enunţare a temelor ilumi
niste e evidentă: până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, autorii nu simt nevoia să atribuie 
emoţiile negative sau aspiraţiile unui subiect colectiv, nici să îşi definească raportul de 
includere sau excludere cu "poporul" ale cărui suferinţe le exprimă. Proiecţiile mesianice 
ale lui George Bariţiu erau încă adresate - ezitant - unui "voi" : ,,Priviţi, vedeţi colo 
departe,/ Cum ceriu-n două se-mparte,/ Fiul timpului soseşte/ Şi spre noi priveşte". În 
schimb, pentru scriitorii din generaţia "curentelor naţionale", reprezentarea colectivului 
e nu numai indisociabilă de lamentaţie, ci şi o tehnică susţinută de extensii metaforice 
marcate. "Noi" nu e obţinut prin simpla însumare politică a tuturor membrilor comuni
tăţii, ci prin cuprinderea figurativă a peisajului naţional şi printr-o mişcare de reificare 
a realităţilor morale mobilizate de imaginarul iluminist. Emblematică e în această privinţă 
poezia lui Goga din 1905, care anunţă, aproape programatic, această rearticulare a 
temelor naţionaliste în jurul unui „noi": "La noi sunt codri verzi de brad/ Şi câmpuri 
de mătasă; / La noi atâţia fluturi sunt/ Şi-atâta jale-n casă". De aici decurge şi o altă 
particularitate a prelucrării constelaţiei iluministe în cadrul curentelor naţionale, care 
implică elaborarea metaforică pe suprafeţe largi. Pe o filieră explorată deja de poezia 
eminesciană, emoţiile negative specifice scenariului iluminist sunt transferate asupra unor 
elemente ale naturii. Astfel, în poezia lui Octavian Goga sau în aceea a lui Şt.O. Iosif 
sunt proiectate asupra unui decor naţional atât condiţia înstrăinată, a celui fără ţară ("şi 
să-ţi aduni apele toate,/ - Să ne mutăm în altă ţară!"), cât şi „ruşinea"(" Vă arde ruşinea 
din creştet, - ades' / Voi aspră porniţi vijelie - / Şi sufletu-mi lacom vă soarbe atunci/ 
Năpraznica voastră mânie ! ") sau, la modul generic, indignarea în faţa sorţii nedrepte 
şi durerea ("Ce-nseamnă îns-a cerului mânie?/ Ce-nseamnă norii vajnici des-adună?"). 
E o tehnică literară care corespunde unui proces de codificare a imaginarului iluminist, 
ce marchează în acelaşi timp integrarea sa într-o tradiţie poetică specifică şi emanciparea 
graduală de concretul experienţei istorice. 

Prima generaţie care exploatează resursele bazinului iluminist în absenţa condiţio
nărilor istorice este cea interbelică. Odată cu Marea Unire din 1918 dispare justificarea 
naţionalismului revendicativ, precum şi suportul instituţiilor colective menite să apere 
identitatea unei populaţii nerecunoscute politic. Temele iluministe ale cunoaşterii şi 

progresului, înţelese ca întoarcere spre origini şi împlinire a unui destin colectiv la 
capătul unui parcurs identitar, vor fi reevaluate în raport cu noua realitate istorică, fără 
ca, totuşi, să dispară. Transilvănismul rămâne o resursă lirică importantă, devenind 
semnul de recunoaştere şi de legitimare pentru o nouă generaţie de poeţi, care găsesc 
în recuzita sa de imagini atât o modalitate de integrare în noul peisaj al literaturii 
moderniste, cât şi, din perspectivă sociologică, o soluţie de individualizare în raport cu 
viaţa literară din Regat. În 1919, când Lucian Blaga debutează cu un grupaj de poeme, 
ca semn al unei noi atitudini lirice, alege să vorbească despre „strămoşi" şi despre 
"morminte", evocând astfel un cult al trecutului inspirat de tradiţia vechii lirici ardeleneşti 
şi irigat de dramele colective ale uitării şi reamintirii. Nu puţini sunt scriitorii care 
continuă, între cele două războaie mondiale, să exploateze acest rezervor de imagini. 
Într-o antologie emblematică pentru filiera ardeleană a bazinului semantic iluminist, 
Transilvania în poezia românească (1943), Emil Giurgiuca îi enumeră în secţiunea 
"Transilvania liberă", pentru intervalul 1918-1940, printre alţii, pe Ştefan Baciu, Mihai 
Beniuc, Lucian Blaga, Aron Cotruş, Eugen Jebeleanu, Grigore Popa, Teodor Murăşanu 
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sau Emil Isac. Vizibilă e recurenţa unei mitologii onomastice, care actualizează locuri ale 
memoriei şi figuri istorice definitorii pentru scenariul iluminist al emancipării naţionale. 
Primele versuri ale unui poem inclus de Mihai Beniuc în Cântece de pierzanie 
evocă o întreagă galerie de simboluri : "Aicea printre Ardeleni mă simt acasă/ În fiecare 
văd un nepot de-al lui Horia, de-al lui Iancu", după cum Aron Cotruş dedică o strofă 
Mureşului în volumul Mâine (1928), în prelungirea unei tematici a liricii ardelene de la 
începutul secolului: "Mureş, Mureş, apă domoală, -/ Cu sufletu-n răscoală". 

Însă dincolo de aceste semne exterioare de afiliere tematică la o tradiţie regională a 
poeziei româneşti, caracteristică devine tendinţa de esenţializare şi abstractizare. Lim
bajul poetic continuă să prelucreze imaginile din constelaţia iluministă prin epurare de 
contexte, transformând dramele colective (alienarea, ex-patrierea, angoasa pierderii 
contactului cu propria identitate) în experienţe umane fundamentale. Simbolic, în cadrul 
acestei convenţii poetice, Ardealul devine un topos al originilor şi al pribegiei. Din acest 
punct de vedere, lirica interbelică nu face decât să ducă mai departe şi să adâncească 
efortul generaţiei "curentelor naţionale" de a constitui un "stil" literar al lamentaţiei 
istorice : emoţii şi gesturi pe care Coşbuc, Goga sau Iosif le atribuiau unui colectiv 
reinventat în planul poeziei sunt transferate unui subiect circumscris antropologic şi 

fenomenologic. Temele emancipării naţionale sunt reduse la gesturi elementare şi ontolo
gizate, ca modalitate de a ilustra condiţia dramatică a fiinţei în lume, semantismul 
iluminist devenind astfel un mod de a experimenta dimensiunea tragică a existenţei. Nu 
o comunitate concretă asumă nenorocul sau rătăcirea, ci eul esenţializat figurat de 
poezie : ,,Pe unii îi poartă stele fără noroc/ Pe toate drumurile vieţii./ Şi eu sunt unul 
de-acela./ Rătăcesc ca un câine fără stăpân/ Viaţa-n lung şi în lat", notează în „ Tovarăşii 
copilăriei" Mihai Beniuc, care se joacă şi în alte poeme cu temele iluministe ale fericirii 
viitoare : "Visez necontenit un Mâine/ Ce n-aş vrea să se facă Azi./ O ţară fără de 
popas" (,,La Sebeş ori în altă parte"). Şi la Aron Cotruş trecutul comunităţii naţionale 
este consumat ca experienţă subiectivă obsedantă: "Şi trăiesc şi retrăiesc/ În risipe/ De 
clipe/ Cu toate viforele lui, trecutul românesc" (,,De-o străveche cronică ascult"). În 
acest context de sensibilitate antropologică în faţa istoriei, dezvoltarea imaginarului 
iluminist implică aprofundarea structurii ambivalente a simbolurilor, care se observă -
poate în cea mai complexă ipostază - în lirica blagiană. Figurile originii sau ale suferinţei, 
ale rătăcirii şi ale regăsirii, care compun naraţiunea emancipării naţionale, sunt repre
zentate aici prin izotopii tematice. "Lacrimile", element definitoriu al semantismului 
iluminist, asociat, în virtutea unei lungi tradiţii poetice, ,,pătimirii" colective, ilustrează, 
în funcţie de ambivalenţele registrului acvatic, şi căderea în increat, şi mobilizarea unei 
capacităţi de regenerare. Un proces asemănător de fuziune a unor semnificaţii de semn 
contrar afectează registrul thanatic al imaginarului iluminist, temele ataşamentului faţă 
de strămoşi şi angoasa rătăcirii fiind articulate împreună prin exploatarea izotopiilor 
celor două "chipuri ale pământului" (Fanache, 2003, pp. 105-139), "mume" şi "drum". 
Desigur, în această reconfigurare complexă a seriei de imagini împrumutate din bazinul 
iluminist, ideea metafizică opacizează scenariul istoric până la a-l face non-recognoscibil. 

În afară de reluarea lirică a tematicii iluministe, care evoluează în cadrul istoriei 
interne a poeziei româneşti, o parte dintre reprezentările acesteia vor fi revendicate de 
noile instituţii ale naţionalismului românesc interbelic. Imediat după 1920, în condiţiile 
transformării profunde a societăţii, efortul de regândire a comunităţii naţionale se va 
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sprijini şi pe reinterpretarea unor elemente ale semantismului iluminist care vizează 
conceptualizarea destinului colectiv şi organizarea "cetăţii umane". Temele sunt cele ale 
datoriei (fată de trecutul naţional), ale profetismului (ca anticipare a viitorului comun), 
dar şi ale ordinii sociale ideale (ca promisiune a „fericirii"), generaţia interbelică 

redescoperind dimensiunea etică şi rationalizantă a Iluminismului. Fără să fie exclusiv 
determinat în cadrul ideologiei iluministe, o parte a naţionalismului mesianic dintre cele 
două războaie se sprijină pe o mitologie a "cunoaşterii" şi a civilizării. "Datoria vieţii 
noastre", discursul celebru rostit de Vasile Pârvan cu ocazia inaugurării cursului de 
istorie antică (1919) la Universitatea din Cluj-Napoca şi unul dintre textele care anunţă 
profetismul interbelic, presupune gestul retrospectiv, de înţelegere a istoriei naţionale, 
şi aşază acest act de cunoaştere patriotică la baza oricărei încercări de anticipare a 
destinului colectiv: "Noi trebuie să fim oracolul, la care să alerge mulţimea în ceasurile 
de cumpănire a Destinului, spre a-i da lămurire asupra viitorului: căci numai noi gândim 
mai presus de meschinul timp şi spaţiu politic-social". Şi adaugă, definind profeţia ca 
un moment de "iluminare" raţională: "Noi trebuie să fim spiritul critic prin care să se 
lumineze naţiunea". Tot pe o asemenea întoarcere spre origini se sprijină şi alte încercări 
de conceptualizare a destinului colectiv. Pe fundalul revitalizării interesului pentru un 
proiect al comunităţii naţionale, elemente ale imaginarului iluminist pătrund în scrierile 
filosofiei sociale interbelice (D. Gusti, C. Rădulescu-Motru, I. Simionescu-Râmni
ceanu etc.). Astfel, în mai multe lucrări din anii 1940 - Timp şi destin 
românesc. Comunitate de origine, limbă şi destin (1942) - C. Rădulescu-Motru condi
ţionează progresul şi civilizarea societăţii româneşti de cunoaşterea trecutului naţional, 
definind destinul colectiv ca „desfăşurare în timp a fondului sufletesc". În acelaşi timp, 
aceste reprezentări iluministe se înscriu într-un interval polemic, care demarchează în 
interiorul profetismului interbelic două atitudini aflate într-un raport conflictual. Temele 
progresului, conceperea destinului naţional ca proces de civilizare, chiar şi figura etică 
a datoriei sunt contestate de mesianismul, mult mai productiv, al generaţiei '27. Orientat 
de lecturile nietzscheene, de valorile tragismului şi de voinţa de putere, acesta se defineşte 
antagonic fată de modelul iluminist. ,,Ideea progresului, etica şi tot ce este în această 
lume, direct sau indirect, pedagogie, au îndulcit până la emasculare vibraţiile acelui simt 
tragic, căruia în alte vremuri se abandonau muritorii cu pasiune şi durere", notează 

Schimbării la faţă a României 
Chiar dacă vreme de aproape patru decenii regimul comunist avea să marginalizeze 

orice formă de profetism etnic şi de conceptualizare a destinului colectiv, imaginarul 
iluminist revine în contextul postbelic, în anii 1970 şi 1980, pe fondul recuperării unei 
mitologii a istoriei naţionale în cadrul culturii oficiale. Teme ale luptei pentru emancipare 
naţională, evocarea traumelor istorice sau chiar ilustrarea afectivă a peisajului naţional 
au justificat reactualizarea imaginarului iluminist. Se reiau, epigonic, nu numai teme 
istorice (Avram Iancu, Horea, Şcoala Ardeleană, Câmpia Libertăţii, suferinţele trăite 
de românii transilvăneni etc.), ci şi forme ale enunţării colective, reprezentări comunitare, 
fantasmarea originilor. Ioan Alexandru prelucrează de pildă retrăirea, ca act de memorie, 
a scenei istorice de pe Câmpia Libertăţii : "Cipariu Timotei e la cuvânt/ Colinele şi 

holdele-I ascultă/ Târnava s-a oprit în cursul ei/ Să poată trece îngerul la luptă". Dar, 
semn al epuizării resurselor bazinului semantic, metaforismul unei asemenea poezii 
reînnoadă cu seria extensivă a logicii figurative din literatura începutului de secol, nu 
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cu limbajul antropologic şi esenţializat interbelic. Recuperat periodic, datorită facilităţii 
registrului de reprezentare şi relevanţei sale sociale, imaginarul iluminist e marcat de 
uzură şi de clişeizare. Dispariţia justificării sale istorice, precum şi cristalizarea în con
stelaţii tematice rămase aproape neschimbate de-a lungul a două secole de supravieţuiri 
îl plasează pe orbita discursurilor de celebrare naţională, transformându-l într-un reper
toriu închis de figuri, fără vitalitate şi capacitate de reinvenţie. În acelaşi timp, critica 
raţionalismului şi a perspectivei lineare asupra progresului, anticipată deja în epoca inter
belică prin explorarea unor noi forme ale mesianismului social în cadrul generaţiei '27, 
va supune imaginarul iluminist la un proces de erodare ideologică, compromiţând ire
versibil şansa reluării ciclului de reformare a bazinului semantic. 


