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romanticismo
romantycznosc [...]

apud Cornea, 1970, 

sceneta

Imaginarul 
romantismului românesc 

Poetica imaginilor în romantismul românesc 

Ioana Bot 

Cu toate că avea să rămână în istoria literaturii ca unul dintre curentele privilegiate în 
a crea un imaginar rezistent la recitiri ulterioare, un imaginar ce va fundamenta, adesea, 
reveriile şi discursurile naţionalismului românesc din veacurile următoare, romantismul 
nu a fost, iniţial, interesant pentru scriitorii români prin imaginile pe care le aducea cu 
sine (din scrierile occidentale de succes ale vremii, spre care se uitau, în primele decenii 
ale secolului al XIX-lea, ,,oamenii începutului de drum" ai culturii româneşti modeme), 
nici pentru însăşi capacitatea poeticii sale de a da centralitate în actul creator, anume, 
imaginaţiei şi imaginării. Aceasta în vreme ce, pentru literatura occidentală a (pre )roman
tismului, termenul „imaginaţie" creştea constant în importanţă şi complexitate, atât în 
scrierile de ficţiune, cât şi în cele critice (De Man, 1984, pp. 1-18). Desigur, importarea 
„romantismului" în cultura românească se făcea deja, cu o întârziere ce va pecetlui, de 
altminteri, întreaga sa evoluţie ulterioară. Venind dinspre Franţa, romantismul intra în 
uzajul limbii române abia după 1828: 

Între 1820-1830 se poate considera că termenul „romantic", ca şi derivatele lui ajung a fi 
omologate de conştiinţa europeană. Încă din 1818 se vorbea în Italia de ,, " şi 
în Polonia de „ În 1828 adjectivul „romantic", dar sub forma „roman
ticesc" şi în accepţia de pitoresc peisagistic, apare şi la noi într-o descriere de călătorie 
manuscrisă a lui Daniil Scavinski, poet mărunt (Cornea, 1970, p. 32). 

Istoricii literari constată unanim că în jurul lui 1835 utilizarea termenului era 
încetăţenită la noi, ,,probabil datorită lecturilor franceze ale păturii intelectuale" (Cornea, 
1970, p. 33). I. Heliade-Rădulescu (1802-1872) denumeşte cu acest cuvânt o şcoală 
literară, pentru a explica folosirea unui epitet (,,Dar într-o poezie de şcoala romantică 
sau gotică, orice scriitor care voeşte a-şi îngriji scrierea vede că sună mai bine zicerea 
uriaş, în vreme ce într-o poezie clasică gigante mai bine aşezată", 
p. 33). Heliade ironiza însă atributele lumii literare contemporane lui, contribuind la 
edificarea unui filon al hiperbolei satirice în imaginarea scriitorului romantic (una dintre 
ţintele favorite ale autorului). El utilizează romantismul ca o referinţă oarecum exterioară -
obiect al satirei, iar nu program asumat. Tot astfel, una dintre primele utilizări ale terme
nului se află în discursul unui personaj comic al lui Matei Millo, Galantescu, din 
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Un poet romantic 

apud

apud

nexus 

Vocabularului

 (1840), propune un program romantic, 

[…]

Localul, 

de imaginat.

intitulată chiar (1850). Acesta era ridiculizat pentru copierea aparenţelor 
modelor occidentale: ,,Cuconiţă şi cucoane, sunt poet, poet romantic/ Şi din pieptu-mi 
poezie, vedeţi, curge gemând jalnic ... " ( Cornea, 1970, p. 33). Utilizat, din nou, 
ca atribut, ,,romanticul" desemnează o sentimentalitate excesivă, rizibilă. Pentru că 
excesul era, înţelegem, demn de râsul publicului. 

În 1840-1841, Vocabularulfranţezo-românesc semnat de P. Poenaru (1799-1875), F. 
Aaron (1805-1887) şi G. Hill, indica, în sfârşit, cele două accepţiuni principale ale 
termenului: ,,romantic, se zice de locurile, de peisajele care înfăţişează imaginaţiei 
descrieri de poeme şi de romane. Romantic se zice şi de oarecari scriitori care calcă 
regulile de compunere şi de stil aşezate de autori clasici; se zice şi de uvrajele, scrierile 
acestor scriitori" ( Cornea, 1970, pp. 33-34). Termenul intră în dicţionare oblic 
(este vorba despre adjectivul „romantic", nu despre substantivul „romantism") şi denu
meşte, deocamdată, elemente în fapt colaterale nucleului dur al curentului, acelui 
din care aveau să se nască imaginariile primilor noştri scriitori canonici şi moderni, 
culminând, desigur, cu Eminescu (1850-1889), consacrat „poet naţional" şi supremă 

imagine identitară, conform unei doxe romantice, mult după ce romantismul (românesc, 
dar mai ales european) se încheiase. Rezerva autorilor e inspirată de mode
lul Academiei Franceze cu privire la subiect, dar nu e - prin aceasta - mai puţin exem
plară pentru epocă. 

Detaliilor paradoxale care însoţesc încetăţenirea termenului - şi apariţia subsecventă 

a realităţilor denumite de acesta - le mai adăugăm unul singur, important pentru carto
grafierea literaturii române din secolul romantic. Anume, acela că Mihail Kogălniceanu 
(1817-1891), în textul care dă principalele direcţii ale romantismului naţional şi popular 
românesc, ,,Introducţia" la revista Dacia literară 
însă nu foloseşte nicio referinţă la „romantismul" epocii. În termenii lui D. Popovici, 

Kogălniceanu a fost văzut totdeauna ca teoreticianul unui curent literar care are ca notă 
distinctivă elementul naţional pe linie istorică şi tradiţionalistă. El a cerut ca literatura să 
devină naţională prin temele tratate : subiecte desprinse din istoria poporului român, din 
tradiţiile lui, din viaţa lui actuală ; idealul de artă al lui Kogălniceanu era valorificarea 
elementului particular în faţa elementului universal cultivat anterior. Consecinţa acestui 
postulat era realizarea consacratei culori locale. Privită astfel în categoriile teoretice în care 
se soluţionează, concepţia lui Kogălniceanu este o concepţie romantică . Kogălniceanu 
aducea aceste idei din contactul cu gândirea germană, cu mişcarea herderiană, la care 
trebuie să-l raportăm de altfel şi pe Alecu Russo ... (Popovici, 1968a, p. 81). 

naţionalul devin mai importante chiar decât programul pe care caută să îl 
încetăţenească, adecvându-se unor imperative politice ale momentului, vizând revoluţii 
eliberatoare de sub jug străin şi revendicări naţionale, pentru poporul care învăţa - şi 

pe această cale - că este o naţiune. Naţiunea română - de construit, adică, în bună 
măsură, 

Dar primii noştri romantici (sau preromantici, întrucât diviziunea este, la nivelul 
resurselor poetice, dificilă) erau mai interesaţi de valoarea de vehicul ideologic a roman
tismului, după modelul revoluţionar occidental, decât de modificările unor paradigme 
estetice. Dornici să corespundă unei axiologii consacrate - cea a culturii franceze, 
principalul lor model de „europenitate" şi de „modernitate" - scriitorii români nu erau 
interesaţi de ceea ce romantismul european însemna ca înnoire radicală a expresivităţii 



135IMAGINARUL ROMANTISMULUI ROMÂNESC

artistice 

[…]

(De Man, 1984, p. 7). Or, în această reconsiderare a puterii imaginaţiei îşi 
înrădăcinează romantismul occidental redescoperirea (literal - ,,cu alţi ochi", pentru că 
este vorba de o privire vizionară de-acum) naturii, nu ca sursă de inspiraţie, ci ca 
întoarcere la o concreteţe pe care figurile vechi, ale limbii poetice „ornate", o pierduseră. 

Pentru ceea ce voi numi în continuare „primul romantism românesc" (scriitorii 
paşoptişti, generaţia afirmată în literatură în jurul lui 1840), intenţionalitatea imaginarului 
literar nu este orientată spre creaţie, ci spre împodobirea realităţii - şi limbajului - exis
tente. Dar excesul ( de podoabe retorice) nu e suficient pentru a reîntemeia un imaginar 
poetic. Chiar atunci când caută să scrie după canoanele romantismului (occidental), 
paşoptiştii scriu, cel mai adesea, ,,în stil vechi", iar imaginariile pe care le propun se 
resimt de pe urma acestei duble afilieri. După cum observa atent Mircea Anghelescu, 

este foarte adevărat că atmosfera romantismului românesc şi temele sale cele mai caracteris
tice se circumscriu cu fidelitate remarcabilă limitelor cunoscute romantismului francez în 
general, cu unele inserţii ale preromantismului (Young, mai ales) şi romantismului englez 
(Byron) şi rus (Puşkin). Ce este interesant însă e că sentimentele romanticilor noştri, care 
sunt noi, apărute într-un complex de împrejurări în care lectura poeziei europene are un 
rol însemnat, sunt exprimate uneori prin intermediul unor metafore, comparaţii, clişee, cu 
alte cuvinte, cu ajutorul unor structuri existente deja în poezia noastră, cărora li se modifică 
doar, într-o măsură variabilă, încărcătura afectivă şi semnificaţia. Vechea formă este 
chemată, printr-un fenomen probabil inconştient de cele mai multe ori, să slujească o nouă 
sensibilitate (Anghelescu, 1970, p. 91). 

Exemple ale acestui mod „duplicitar" de a accede la estetica romantică se pot găsi, 
foarte numeroase, în poezia primilor noştri romantici (poezia fiind, de altfel, forma 
literară privilegiată a respectivei generaţii). De pildă, imaginarul social al poeziei de 
reflecţie filosofică a lui Barbu Paris Mumuleanu (1794-1836), care atestă o viziune 
asupra lumii ce nu diferenţiază între sursele clasice ale imaginaţiei sale, respectiv cele 
mai noi, romantice, şi unde „influenta Psalmistului se împleteşte adeseori cu aceea a 
romantismului depresiv" (Popovici, 1968b, p. 123). 

Fără a fi generalizabilă la modul absolut, această situaţie este de natură să explice 
în bună parte lipsa de energie originală - şi de complexitate - a imaginarului literar al 
romantismului paşoptist. Putem vorbi de o prevalenţă a imaginaţiei ( ca esenţă a procesului 
poetic) asupra imaginii ( ca ornament al unui „discurs-despre-real") abia atunci când 
căutarea imaginii noi accesează capacitatea metaforică a limbajului. Această revoluţie a 
poeticii are prime semne, izolate, în creaţia paşoptiştilor, dar ajunge să se încetăţenească 
în literatura română abia odată cu vizionarismul eminescian, în generaţia romantică 
următoare. Este vorba despre o mutaţie radicală a procesului imaginativ, pe care roman
ticii occidentali, în descendenta lui Goethe, o comentaseră ca atare, ca „opoziţia dintre 
compoziţie şi creştere organică imaginaţia construieşte fiinţe noi şi vii, în virtutea 
unei puteri de unificare şi de totalizare organică" (Starobinski, 1998, p. 77). 

Diferenţa aceasta de natură a imaginii literare poate fi evidenţiată comparând regimul 
metaforei în două dintre cele mai celebre imagini ale literaturii noastre romantice, care 
au hrănit şi continuă să hrănească discursul românesc despre „frumuseţea" patriei. 

Cea dintâi îi aparţine lui D. Bolintineanu (1819-1872) care în „Mircea cel Mare şi 
solii" atribuie eroului-domnitor o prevedere despre patria sa : ,, Viitor de aur ţara noastră 
are/ Şi prevăz prin secoli a ei înălţare! ". Imaginea „ viitorului de aur" menit patriei 
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[…]
[…]

in presentia

, 

române concretiza ideologia romantismului revoluţionar, după care „propăşirea patriei" 
era soarta ei organică, într-un viitor la care paşoptiştii înţelegeau să contribuie. Replica 
voievodului Mircea către solii Înaltei Porţi, citită astfel, pune la încercare, implicit, 
inclusiv puterea limbajului poetic de a întrupa imaginea viitoare a patriei, astfel destinate 
unui „viitor de aur". Imaginea „patriei-în-glorie" nu depăşeşte aici o descriere minoră, 
asociind simplu metalul (implicit preţios) cu viitorul (implicit generic). Dacă este figură, 
ea e una situabilă mai aproape de comparaţie decât de metaforă. Consider că este extrem 
de semnificativă preferinţa discursului naţionalist românesc, din secolul următor, pentru 
această imagine-prevedere a patriei, extrasă din poemul lui Bolintineanu şi recontextua
lizată, ca un „clişeu al patriotismului recomandat de Putere", în cele mai variate medii. 
Ea vorbeşte nu numai despre straniile supravieţuiri ale imaginarului romantic paşoptist 
în posteritate, ci şi despre sărăcia ideatică a modelelor pe care respectiva posteritate 
înţelegea să le asume. 

Cea de-a doua îi aparţine lui Eminescu, scriitorul romantic în a cărui operă metafora 
creatoare are drepturile depline ale „întemeierii de imaginar", şi se află în deschiderea 
mult-comentatului poem „Epigonii", la începutul odei dedicate înaintaşilor: ,, Văd - scrie 
tânărul Eminescu - poeţi ce-au scris o limbă ca un fagure de miere" (s.n.). E nucleul 
unei viziuni în care ochiul interior al creatorului, cufundat „ca într-o mare de visări", 
priveşte spre trecutul întemeietorilor de poezie ai literaturii naţionale, care au creat o 
limbă perfectă (Bot, 2012a, pp. 123-146). Forţa imaginii îşi are rădăcinile într-un discret 
detaliu sintactic, ce aşază, tranzitiv, limba „ca un fagure de miere" drept obiect direct 
al predicatului scrierii, al predicatului creator: ,,Văd poeţi ce-au scris o limbă". În 
limba română, nu e o ocurentă firească, deşi ea este - gramatical - posibilă. Limba 
română standard, inclusiv cea de pe vremea lui Eminescu, ar fi spus „poeţi ce-au scris 
într-o limbă". Dar forma aleasă de poet ridică limba de la instrument (al scrierii) la 
creaţie (a poeţilor invocaţi). Ceea ce pare o comparaţie (formal vorbind) se dovedeşte a 
naşte, de fapt, metafora unei puteri vizionare, care îi aparţine poetului. Abia odată cu 
opera eminesciană are loc şi în romantismul românesc conştientizarea preeminentei 

metaforei pentru existenţa poeziei. Conceptualizarea la noi a metaforei poartă pecetea 
reflexivităţii eminesciene . Diacronia metaforei în romantismul românesc (de la metafora 
rudimentară , aproape o comparaţie/metonimie la paşoptişti până la metaforele 
simbolice eminesciene) se supune condiţionării organice a stilului (Tacciu, 1987, p. 330). 

Pe de altă parte, e necesar să constatăm că şi această imagine poetică avea să devină, 
în posteritatea „şcolară" a lui Eminescu, lungă de peste un secol, deja moneda curentă 
a unui imaginar sărac (sau sărăcit?) al identităţii româneşti, care citeşte în „fagurele de 
miere" dulceaţa generică a limbii naţionale. 

Caractere generale ale romantismului românesc 

Situaţiile paradoxale, relevate în paginile anterioare, nu sunt nici pe departe singurele. 
O privire de ansamblu asupra istoriei curentului (Bot, 2012b, pp. 650-655) se sprijină, de 
fapt, tocmai pe asemenea „noduri" sau „rupturi" ale contururilor care ar trebui să deseneze 
altminteri, curgerea şi amplificarea unuia dintre cele mai importante bazine semantice 
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ale culturii noastre. În deceniile în care vedeam primele ocurente ale termenului de 
„romanticesc", românii sunt gata să urmeze mişcările Europei; romantismul este muzica 
de fond care însoţeşte drumul culturii noastre spre modernitate, ca şi întemeierea unei 
culturi cu adevărat naţionale. Este o epocă de schimbări rapide în toate structurile 
socioeconomice şi politice ale provinciilor româneşti. Evenimentele istorice din această 
parte a continentului (pacea de la Adrianopol din 1829, urmată de introducerea Regula
mentelor Organice în Principate, Revoluţia de la 1848, pregătirea diplomatică a Unirii 
Principatelor din 1859, şi apoi a recunoaşterii europene a acesteia etc.) conduc, evident, 
spre o (tendinţă de) sincronizare a provinciilor locuite de români cu Europa occidentală, 
către care intelectualii se întorc ca spre o sursă de idei şi modele, ce ar putea contribui 
la „propăşirea" românilor pe toate planurile. 

Însă, în acest tablou al "propăşirii" noastre către Europa (cea modernă, cea naţiona
listă, cea romantică ... a vremurilor noi), niciun curent nu alunecă lin. Decalajul temporal 
al culturii noastre faţă de modelele sale europene devine o barieră pe care, în diverse 
chipuri, ,,oamenii începutului de drum" caută să o depăşească (şi care va alimenta, de 
fapt, până în secolul următor, discursurile fondatoare ale creatorilor de opinie de la noi), 
dar - mai ales - o resimt ca atare. Mereu, construcţiile lor (inclusiv cele artistice) sunt 
marcate de angoasa că au ajuns prea târziu sau că nu au ajuns încă, înspăimântaţi că au 
de recuperat o diferenţă istorică - şi, în esenţa ei, de fapt nerecuperabilă. Împrumutul 
formelor romantismului european se face, aşadar, cu o "grăbire" aparte. Marile modele 
trebuie naturalizate, iar absenţa unei tradiţii locale faţă de care romantismul să se poată 
manifesta contrastiv determină absenţa situaţiilor (definitorii pentru Occident) de „anxie
tate a influenţei" , în toate vârstele romantismului românesc. Întors doar spre „ viitorul 
de aur", romantismul nostru nu se afirmă opunându-se unui trecut clasic sau clasicizat : 
mai degrabă, îşi caută un trecut (naţional) fondator, de la care să se poată revendica, în 
care să se înrădăcineze, tocmai atunci când importă modelele occidentale. Axele de 
ruptură ale romantismului românesc îmbracă mai degrabă culorile politice ale atitudinilor 
antiorientale, pro-europene şi naţionaliste. Singurul trecut pe care romanticii vor să îl ştie 
este acela, repede mitizat, al istoriei naţionale, cu accente patriotice. Iluminiştii, înaintea 
lor, se sprijiniseră şi ei, în discursuri revendicative politic, pe afirmarea unei identităţi de 
origine latină, o latinitate în care "raţiunea" rima, subtextual, cu "naţiunea". La nivelul 
acestei axe a construcţiei ideologiei identitare nu se poate vorbi, aşadar, de o ruptură 
între romantici şi predecesorii lor. Clivajul, dacă există, este mai degrabă unul genera
ţional: promotorii romantismului naţional şi popular, revoluţionarii de la 1848, înţeleg 
să rupă toate legăturile cu Orientul care hrănise cultura părinţilor lor, vor să devină euro
peni şi, uneori, acest război al noului cu vechiul primeşte aspecte de dispută familială. 

Apropierea programatică de modele occidentale a dat naştere, în literatura generaţiei 
paşoptiste, unui raport dificil între voinţa de originalitate a scriitorilor şi presiunea 
modelelor occidentale. Imaginariile romantice româneşti prind corp la întâlnirea, întot
deauna dificilă, a modelelor europene cu inovaţia locală, chiar - individuală (adesea 
lipsită de forţa necesară pentru a echilibra balanţa în raport cu sursa occidentală). 

Aşa, de pildă, în opera unui poet revoluţionar precum Cezar Bolliac (1813-1881), 
cititor acerb al literaturii europene şi traducător (din Hugo, Musset etc.), însăşi postura 
poetului romantic aflat în conflict cu societatea contemporană este construită - demon
strează D. Popovici, nu fără ironie - ca un mozaic de referinţe culturale occidentale. 
Pentru a substanţia o ipostază esenţială a universului său liric, 
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[…] 
Chatterton

[ ]

crescendo 

[…]

 Imaginarul unui paseism sans rivages

Dacia 
)

Bolliac înfruntă cu tărie ridicolul atunci când, spre a se pune pe sine în lumină, aduce în 
scenă marile glorii ale poeziei universale, începând cu Homer şi terminând cu Victor Hugo, 
după ce se raportase la Dante, Tasso, Cervantes, Milton, Corneille, Gilbert şi alţii. 
De altfel, epistola care ne preocupă este scrisă sub influenţa dramei a lui Alfred 
de Vigny, poet care a preocupat îndeaproape pe Bolliac (Popovici, 1968b, p. 236). 

Sau, atunci când momentul istoric local îşi găseşte expresia şi îşi construieşte 

imaginarul (revoltei) cu un succes imediat. Este cazul poeziei lui Andrei Mureşanu 
(1816-1863), "Un răsunet" (ulterior „Deşteaptă-te, române!", imn al paşoptiştilor, pe 
muzică atribuită lui Anton Pann, devenit, după interzicerea lui în comunism, imnul 
naţional actual al României). Reuşita acestei propuneri de imaginar a fost asemuită ime
diat (de Nicolae Bălcescu 1819-1852 , atent mereu, în epocă, la construcţia imaginii 
identitare româneşti) unui model francez al revoluţiei, "Marseilleza". Poezia a apărut 
iniţial în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 25 din 21 iunie 1848, alături de 
textul "Proclamaţiei de la Islaz", dorindu-se o replică la poezia lui Vasile Alecsandri 
(1821-1890), "Către români" (devenită ulterior „Deşteptarea României"). Specific pentru 
literatura angajată a epocii, poemul lui Andrei Mureşanu este construit într-un 
al proclamaţiei, trecând prin momentele obligatorii ale evocării istoriei naţionale, de la 
originea latină eroică, la umbrele voievozilor trecutului, la plângerea mamei-patrii pentru 
fiii căzuţi şi blestemul adresat ipoteticilor trădători, culminând cu înfierarea duşmanilor 
prezenţi şi îndemnul la lupta eliberatoare, finală, o luptă în unitate, sacralizată de "preoţi 
cu crucea-n frunte". Ca într-un mozaic, imaginarea "deşteptării naţionale", revoluţionare, 
este alcătuită din motivele cele mai utilizate în literatura, dar şi în jurnalismul epocii, 
atât pentru a (re)construi trecutul eroic al naţiunii, cât şi pentru a asigura impactul 
ideologiei revoluţionare la un public larg (Bot, 2001, pp. 68-69). 

Asemenea exemple ne dovedesc că imaginarul romantismului occidental iriga abun
dent bazinul primului romantism românesc. Dar, în versiunea lui locală, curentul acesta 
european pare să îşi exacerbeze tocmai caracterul particular şi naţional, adecvându-se 
momentelor istorice mai repede decât unor proiecte artistice individuale. Modelele occi
dentale se văd amestecate cu o cultură locală ce nu avea încă, în secolul al XIX-lea, o 
mare tradiţie scrisă şi unde oralitatea milenară se asocia mai bine orientalismului (turcesc 
sau grecesc). Este vorba de o evoluţie cu viteze diferite (Bot, 2012b, p. 651) - şi pe care 
chiar spiritele cele mai înnoitoare o percepeau ca fiind neobişnuită, în sine, pentru 
"normalitatea istorică" cu care fuseseră obişnuiţi de la înaintaşii lor: ,,În 16 ani, de la 
1835 până la 1851, mai mult a trăit Moldova decât în cele cinci sute de ani, de la descă
lecarea lui Dragoş la 1359, până în zilele părinţilor noştri. Părinţii noştri au deschis 
ochii în leagănul strămoşesc, oamenii de la 1835, cari inaugurează generaţia de faţă, au 
răsărit în larma ideilor nouă" (Alecu Russo, Studie moldovană, 1851-1852). 

şi al nostalgiei după tradiţiile locale pierdute 
în procesul sincronizării cu Occidentul, aşa cum îl construieşte chiar Alecu Russo 
(1819-1859) în texte autobiografice precum cel citat anterior, se explică prin această 
situaţie aparte. 

Tot acestei situaţii i se datorează caracterul „fracturat", dublu, al romantismului 
românesc, pe care majoritatea comentatorilor îl vede ca pe o ruptură generaţională, între 
paşoptiştii promotori şi creatori ai unui romantism eroic, revoluţionar, angajat (programul 
lor literar ar fi sintetizat cel mai bine de "Introducţia" lui Kogălniceanu la revista 
literară şi postpaşoptiştii, adepţi ai unui romantism critic, ironic (dacă teoria maioresciană 
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a „formelor fără fond" este, probabil, cea care sintetizează cel mai bine ideologia acestui 
al doilea episod romantic, în schimb ilustrarea sa excepţională, la nivel literar, o constituie 
opera lui Mihai Eminescu). Respectiva diferenţă de tonalitate dintre cele două generaţii 
ale romantismului românesc este vizibilă la toate nivelurile constitutive şi în toate dome
niile culturii româneşti a vremii, ca şi în modalităţile diferite de creare a imaginii poetice 
pe care le comentam anterior. Aceasta este linia de graniţă cea mai vizibilă între două 
teritorii ale căror irigări reciproce sunt neîntrerupte, deşi, cel mai adesea, paradoxale. 
Precum în construcţia, de către Eminescu, a imaginii trecutului literar românesc, în 
elogiul aporetic din „Epigonii" sau în persistenta codurilor semantice ale primului 
romantism, heliadesc (ipostaza eului neînţeles de contemporani, fascinaţia nocturnului 
şi barocul decorurilor etc.), în poezia lui Macedonski, care, de fapt, trece în chip esenţial 
dinspre romantismul „vechi" spre simbolism şi spre alte inovaţii ale artei europene de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea. De asemenea, multe opere importante ale primei gene
raţii romantice aveau să fie publicate târziu, fără să mai aibă posibilitatea de a contribui 
la irigarea bazinului semantic care le-a dat naştere. Este cazul memorialisticii lui Ion 
Ghica (ale cărei construcţii de imaginar oriental, ostenit, aureolat de lumina nostalgiei 
şi de o ironie venind, parcă, de dincolo de marginea orizontului istoric, propun unele 
dintre cele mai interesante filiere de redescoperit de către proza modernistă a veacului 
următor) sau al marelui poem „Conrad" de Bolintineanu, glorioasă înscenare, pe model 
byronian, a rătăcirii unui revoluţionar - poet - alter ego (al lui Bălcescu, spun martorii 
epocii) prin cuibul de ape al Mediteranei, printre ruinele civilizaţiilor, către moarte 
(imaginată ca o integrare a elementarului, uşor analizabilă bachelardian). 

Ceea ce acceptăm să numim, convenţional, conform marilor istorii literare, ,,primul 
romantism", va fi continuat, istoriceşte vorbind, de generaţia Unirii de la 1918, într-o 
literatură naţionalistă şi angajată, cel mai adesea în gamă minoră, şi ulterior îşi va vărsa 
imaginarul în discursul politic al secolului următor. Acestui prim romantism, continuat 
dincolo de marginile istorice europene, i se datorează, de exemplu, construirea şi promo
varea mitului poetului naţional în secolul XX. El va iriga, în epocile următoare, mai 
degrabă imaginariile unor alte discursuri decât cel literar - îndeosebi pe acela al naţio
nalismului politic, atât de important în istoria dictaturilor româneşti din secolul XX. 
Simetric, ,,al doilea romantism", cel eminescian, care este considerat, de un secol încoace, 
canonul romantic al doxei şcolare, de pildă, va hrăni imaginarul modernismului şi al 
postmodernismului românesc ; importante redescoperiri sau recitiri ale sale, începând 
din interbelic, se datorează restituirii editoriale foarte târzii a manuscriselor (postumelor) 
eminesciene, care încep să fie astfel accesibile publicului după anii 1920 ai secolului 
trecut. Acestui al doilea romantism i se datorează perpetuarea, în literatura modernismului 
şi a postmodernismului românesc, a unui imaginar cosmologic, titanian, a unei sentimen
talităţi a eşecului erotic, precum şi anumite atribute ale figurii „poetului" (Bot, 1990). 

Poezia, poetul, eroul naţional 

Istoriile literare identifică elementul comun al celor două vârste ale romantismului 
românesc la nivelul formelor literare, iar nu la cel al temelor. Este vorba despre poezie -
sau, generic, despre lirism, înţeles (în epoca respectivă) ca modalitatea „artistică" de 
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expresie a persoan

[care] se 
[...]

, 

ei întâi. Poezia domină cantitativ literatura epocii. În romantismul 
european, asistăm la o adevărată 

instrumentalizare a poeziei ca vehicul al expresiei şi propagării ideilor naţionale, 
intensifică acut după 1800. Unele din cauzele fenomenului sunt: dezvoltarea unor 
forme-vers mai simple, mai populare, precum liedul sau balada ; ideea romantică potrivit 
căreia poezia este cea mai frumoasă expresie a caracterului naţional într-o limbă naţională ; 
ideea, la fel de romantică, că, dintre toate genurile literare, poezia lirică este cea mai 
inspirată, emoţională formă de expresie, capabilă de a intui şi de a exprima marile adevăruri 
într-o formă efectivă imediat; noua imagine, romantică, despre sine a poetului, ca persona
litate mantică, unică, şi rolul exemplar al poeţilor individuali al căror caracter „romantic" 
avea o fascinaţie şi o carismă aparte (Leersen, 2018, p. 109). 

Şi pentru scriitorii noştri romantici „a fi poet" era suprema consacrare, ilustrând nu 
doar un talent personal, ci şi o vocaţie aparte, de coloratură implicit mesianică. Şi la 
noi, ,,poeţii înşişi au adoptat o imagine de sine romantică şi au asumat roluri romantic 
naţionaliste" (Leersen, 2018, p. 110). Ion Heliade-Rădulescu, dar şi Dimitrie Bolintineanu 
sau Cezar Bolliac, ca să nu mai vorbim de o întreagă pletoră de versificatori minori, 
,,muşti de-o zi pe-o lume mică", se întreceau a scrie versuri de un naţionalism explicit, 
asumat prin teme şi motive, tot astfel cum alţii, mai rezervaţi sub aspect retoric, precum 
Grigore Alexandrescu (1810-1885), se mărgineau la efuziuni lirice „al căror principal 
efect naţionalist rezidă în aceea că demonstrează capacitatea limbii vernaculare de a fi 
utilizată pentru scopuri literare ambiţioase" (Leersen, 2018, p. 110). Exemplară este 
modalitatea în care Bolintineanu îşi caracterizează eroul byronian, pe Conrad, din poemul 
omonim, ca „poet", calitate supremă, într-o ierarhie unde toate celelalte (revoluţionar, 
proscris, erou etc.) se văd surclasate (implicit, explicate prin) aceasta din urmă: 

Ţara Românească e ţara sa natală ; 
Conrad e al său nume ; că este exilat, 
El pentru libertate poporu-a rădicat. 
Proscris în a sa ţară, el fără ţel se duce 
Oriunde îi surâde un cer senin şi dulce ; 
Dar cugetele sale se-nturnă necetat 
Spre patria iubită ce-n doliu a lăsat. .. 
Credea în viitorul promis umanităţii, 
Precum şi în triumful justiţiii, verităţii, 
Deşi avea momente când sufletu-i coprins 
De cugeţile sceptici părea zdrobit şi stins. 
Iubea să facă versuri, deşi prea rar le scrie ; 
A strânge arta-n reguli gândea că-i o sclavie. 
Era poet el însă şi-n suflet şi scria 
În proză pitorească tot ceea ce simţea. 

Operă cu un imaginar romantic fascinant, de o intensitate comparabilă cu a celui emi
nescian, poemul „Conrad" a constituit obiectul unei interpretări subtile semnate de Ion 
Negoiţescu, cel pe care şi imaginarul eminescian îl atrăgea prin latura sa thanatică şi narci
siacă ... (1966, pp. 22-50). Poetul lui Bolintineanu se află, în această scriere, cel mai aproape 
tipologic, de alter egoul eminescian (Petrescu, 1998, p. 222), poet-călugăr-rege-demon, 
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Elena

[…]
[…]

din texte precum "Mureşanu", "Povestea magului călător în stele" sau "Scrisoarea I". 
Asemenea imagini ale poetului, deşi înrădăcinate în evenimentele epocii revoluţionare, 
pe care se presupune că este de datoria "bardului" a le imortaliza, operează însă, la 
nivelul imaginarului literar, o translatare importantă a viziunii de la nivelul istoric la cel 
cosmic (Petrescu, 1998, p. 222). Procesul este foarte evident în succesiunea de variante 
a poemului eminescian "Mureşanu", iniţial proiectat ca dramă dedicată autorului imnului 
revoluţionar, pentru a deveni ulterior un poem al fiinţei tragice, care asumă, lucid, 
suferinţa lumii de unde caută să se sustragă (Petrescu, 1994). În viziuni aparţinând 
ambelor generaţii ale romantismului românesc, poetul se dovedeşte a se bucura „de un 
statut privilegiat, ca voce a naţiunii sale (sau a aspiraţiilor acesteia), ca posesor al forţei 
inspiratoare dar şi al unei înţelegeri intuitive a principiilor transcendente ce in-formează 
contemporaneitatea" (Leersen, 2018, p. 111). 

Imaginarul eului creator se construieşte în paralel cu acela al identităţii naţionale. 
El evoluează de la mesianismul revoluţionar (de exemplu, heliadesc) înspre revolta demo
nică şi ataraxia tragică eminesciană (,,Înger şi demon", "Luceafărul"), dar preeminenta 
sa între figurile bazinului semantic constituie, alături de preferinţa pentru poezie, o altă 
axă de legătură între cele două generaţii romantice. Ca multe alte construcţii de imaginar 
iniţiate în literatura paşoptistă, şi aceasta se sprijină la început pe invocarea explicită a 
unui model occidental, livresc, care devine astfel primul subiect al unei creaţii noi, 
ezitante în ce priveşte afirmarea propriei originalităţi. E o situaţie aparte, întrucât ea 
transformă referinţa livrescă în element constructiv al imaginarului. Studiile consacrate 
prozei noastre romantice (Papadima, 1999; Zamfir, 2012) o identifică în descrierea 
frumuseţii feminine sau a personajului diabolic din primele romane (vezi D. Bolintineanu, 

, 1862), prin trimitere la ... romane de succes, cel mai adesea franţuzeşti, ale seco
lului al XIX-lea. "Un deficit de imaginaţie", s-a spus ; ne vom mărgini să o considerăm, 
în cele ce urmează, o modalitate insolită de a construi un imaginar. În ce priveşte 
modelele livreşti ale poetului romantic, acestea sunt căutate îndeosebi în literatura 
franceză, la figuri precum Michelet, Lamennais, Hugo şi Lamartine. Este o opţiune 
foarte importantă, susţine Paul Cornea, întrucât 

denotă faptul că romantismul românesc este la fel de sensibil faţă de vocile interioare ca 
şi faţă de profetismul revoluţionar, că afinităţile sale îl îndrumă către un lirism care îmbracă 
un triplu aspect, cel al confesiunii, al mitizării trecutului, şi al mesianismului umanitar şi 
naţional. Căutând un sens superior al vieţii, el este atras de directorii de conştiinţă, 
de cei ce îşi concep arta ca pe o angajare existenţială îmbibată de idealism moral şi 
de responsabilitate civică (Cornea, 1974a, p. 39). 

De un cult aparte în mitologia poetului mesianic inspirat pe care o privilegiază primii 
noştri romantici se bucură Lamartine. Paul Cornea consideră că este vorba despre o 
afinitate electivă, ce se poate stabili între Gr. Alexandrescu, Ion Heliade-Rădulescu, 
Vasile Alecsandri şi poetul francez (Cornea, 1974b, pp. 275-293). Ipoteza mea este că 
acestei „comunităţi de viziune" trebuie săi se adauge efectul de autoritate pe care autorii 
români îl puteau invoca prin aceste raporturi intertextuale cu opera lamartiniană. Cultul 
lui Lamartine în poezia paşoptistă este o variantă a „mitului întoarcerii la originile sacre" 
(ale poeziei): beatificat explicit în versurile autorilor români, un poet ca Lamartine era 
invocat ca „părinte fondator" al unei tipologii literare pe care ei înşişi doreau să o 
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Le poète mourant

, asemenea lui Lamartine. Dar 

[…]

sunt prea înalte, pasiunile sale prea intense, iar manierele sale prea aspre pentru a se potrivi 

ego al poetului (Popovici, 1968a).

[ ]

poetul canonic cel mai important al primului romantism, cu… Mihai Eminescu. Un poet 

ilustreze. ,,Lamartinofilia" manifestată în poezia românească după 1830 (Vornicu, 1976, 
pp. 31-91) nu este responsabilă doar pentru succesul temei ruinelor în imaginarea 
trecutului (potrivit ideologiei naţionale a romantismului revoluţionar), ci şi pentru 
contururile pe care le ia ipostaza poetului angajat, ca portavoce a unei construcţii politice 
(naţionale) viitoare. La moartea tânărului Vasile Cârlova (1809-1831), îndoliatul său 
maestru, Heliade-Rădulescu, scrie o „Elegie la V. Cârlova" în care îl compară pe acesta 
cu Lamartine, imitând explicit celebrul . Mitologia poetului mort tânăr 
împlineşte un destin consacrat de imaginarul poetic lamartinian. Tot astfel, Aricescu va 
publica o „Odă. La cetăţeanul I. Eliade. Membru al guvernului provizoriu", în jurnalul 
Pruncul român, nr. 12 din 1848, unde poetul-politician este numit explicit „al nostru 
Lamartine/ Al cărui nume, viată şi fapte eroine/ Sunt scrise-n slove de-aur p-al patriei 
altar". Lamartine legitimează noile experienţe, noul mod de a fi în literatură şi în politică 
deopotrivă, căci aşa erau vremurile ... (Bot, 2003, pp. 27-42). 

Alături de Lamartine, celălalt mare poet occidental transformat în referinţă privile
giată este Byron. De la „Conrad" al lui Bolintineanu, la demonul eminescian din „Înger 
şi demon", profilul poetului englez subîntinde contururile unui filon imaginar esenţial, 
rămânând principala sa referinţă, una absolut livrescă 
situaţia nu este singulară, pentru că, la nivelul întregii Europe, ,,byronismul a fost una 
din cele mai persuasive şi mai rezistente repercusiuni ale mişcării romantice în cultura 
europeană (şi chiar - globală)" (Leersen, 2018, p. 110). Ceea ce îi atrage pe noii romantici 
spre modelul byronian este ipostazierea sinelui ca erou-poet : 

Eroul byronian este un caracter serios, morocănos, încruntat, viril dar mizantropic, a 
cărui capacitate de tandreţe a fost rănită de experienţe amare. Refuzând superior convenţiile 
sociale, el duce o existentă rătăcitoare şi se izolează din mulţime pentru că idealurile sale 

convenţiilor modeme (Leersen, 2018, pp. 110-lll). 

Într-o analiză comparatistă, D. Popovici a demonstrat dimensiunile byronismului emines
cian, urmând tocmai axa configurării eroului demonic, care este, întotdeauna, şi un alter 

Într-un cuvânt, imaginarul poeziei ca figură a „literaturii" şi cel al eroului său (naţio
nal), poetul, sunt cele ce subîntind ambele vârste ale romantismului românesc. Care nu 
este prin aceasta original - dimpotrivă, se înscrie într-un context european unde inadap
tabilitatea socială, politică şi personală a subiectului (liric) era o atitudine „recomandată". 
Ea alimenta un imaginar al conflictului dintre eu şi societate, al mesianismului eşuat, 
al neînţelegerii, în cele din urmă, al scepticismului şi melancoliei subiectului, creatorul 
suferitor de „boala secolului". La Bolintineanu şi Eminescu, precum înaintea lor la 
Chateaubriand, Lermontov sau Alfred de Musset. 

În schimb, ceea ce are original şi „românesc" această filieră a imaginarului romantic 
este perpetuarea mitului „poetului naţional" mult dincolo de frontierele cronologice ale 
curentului care i-a dat naştere şi i-a susţinut propagarea în toată Europa. Mai mult, 
această construcţie culturală românească determină schimbarea poetului naţional (înco
ronat ca atare până şi de Maiorescu 1840-1917 , altminteri reticent faţă de astfel de 
superlative) al epocii sale, anume Vasile Alecsandri, ,,regele poeziei", poetul tuturor şi 
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(Popovici, 1989).

misreadings

salvator (mesianic), deus ex machina
Iorga [ ]

romantic de ziua a doua, de la sfârşitul romantismului, a cărui impunere în canonul 
literar românesc a stârnit în epoca sa ("în cronistice", cum îi plăcea lui însuşi să spună) 
numeroase proteste din partea altor critici literari. Un poet mort tânăr, care nu a avut 
nici cea mai mică intenţie de a-şi cultiva succesul sau de a-şi construi posteritatea (spre 
deosebire de "fondatorul" acestei tipologii romantice, Victor Hugo, sau chiar de Vasile 
Alecsandri, care o face mult mai discret, însă nu inobservabil). Un mare scriitor, a cărui 
absenţă fizică de pe scena istoriei noastre de la finalul secolului al XIX-lea (şi de la 
finalul romantismului) a permis transformarea imaginii sale în ... altceva decât postura 
construită de el însuşi în operă. 

Însă această construcţie tardivă avea toate coordonatele imaginii romantice despre 
care a fost vorba în paginile anterioare. Reîncepută cumva „de la zero", în primul rând 
din considerente de ordin politic, în jurul lui 1900, mitizarea lui Eminescu, ,,poetul 
naţional" (Bot, 2002), relua numeroase trăsături ale unei ideologii romantice naţionale, 
spre profitul unui nou discurs politic, de astă dată naţionalist, cu puternice revendicări 
identitare, care aparţinea ideologilor "României Mari". În viziunea lui Virgil Nemaianu, 
avem de-a face doar cu o întârziere a romantismului românesc (Nemaianu, 2014), iar 
nu cu un fenomen aparte, al paradoxurilor culturii româneşti. Dar discuţia aceasta ar 
depăşi scopul prezentului studiu. În sine, opera lui Mihai Eminescu era încă, în jurul 
lui 1918, puţin cunoscută, scrierile sale publicate în timpul vieţii ilustrând mai degrabă 
un romantism înalt (vizionar), decât un postromantism/decadentism (caracteristic pentru 
ceea ce a rămas în manuscrisele poetului). Biografia lui accidentată face ca majoritatea 
operei postume să nu fie accesibilă publicului decât după 1920. Moartea autorului (în 
1889, după o lungă suferinţă care l-a izolat, practic, de lume, după 1883) a permis 
creatorilor mitului să îi manipuleze biografia după bunul plac şi să facă din respectiva 
strategie principala resursă legitim.antă. Acest fenomen (care depăşeşte limitele literarului 
şi, sub aspect istoric, ale postromantismului) contribuie la a face din Eminescu „o 
problemă a culturii române", cum afirma D. Popovici, cel dintâi care şi-a pus problema 
unei istorii a posterităţii eminesciene, inclusiv a imaginii poetului în mentalul colectiv 

Mitul poetului naţional român este, aşadar, de înţeles într-un context istoric particular, 
fundamental diferit de cel al romantismului european, timp al „poeţilor naţionali". 

Totodată, utilizarea figurii lui Mihai Eminescu drept cal troian al unor mize politice şi 
identitare străine autorului şi operei sale a avut drept consecinţă secundară o cunoaştere 
superficială a operei poetului celebrat printr-un adevărat cult. Paradoxal, însăşi valoarea 
literară a lui Eminescu s-a văzut astfel constant sărăcită. Dar cei care au aderat (şi aderă 
încă) la valorile identitare transmise de naraţiunea majoră a mitului (excepţionalitate, 
victimizare, eroism etc.) nu sunt în mod necesar cititori ai lui Eminescu. O asimilare 
rapidă şi superficială a "poetului naţional" cu opera scrisă de Eminescu face ca imaginea 
eroului identitar să fie construită din fragmente decupate ale operei (citate, tăieturi, 

parafraze, decontextualizări, pastişe şi alte mitizante), ca un uriaş portret 
arcimboldesc, aparţinând constructorilor şi perpetuatorilor mitului. 

Trăsăturile propuse de Raoul Girardet pentru miturile laice ale modernităţii europene 
(1986) i se potrivesc şi acestui mit naţional: victimă (a complotului antiromânesc) şi 

şi "român absolut" (sintagma îi aparţine lui Nicolae 
1871-1940 şi este, până astăzi, unul dintre „brandurile" cele mai faimoase ale 

imaginarului nostru naţional), mitul lui Eminescu, ,,poetul naţional", poate fi, deopotrivă, 
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astfel, o legitimitate în plus (Costache, 2008).

poietica

[ ] eanu), 

totul şi nimic. Adesea reprezentată eristic sau angelic (vezi statuia semnată de D. Anghel, 
din faţa Ateneului Român, la Bucureşti), figura poetului naţional a fost alăturată lui 
Zamolxis, "Căpitanului" Legiunii "Arhanghelului Mihail" - Corneliu Zelea Codreanu 
(1899-1938) -, lui Ceauşescu, "tinerelor victime ale Revoluţiei" (în presa din ianuarie 
1990) şi chiar ... lui Miron Cozma (lider al minerilor şi contestată figură a politicii 
române postcomuniste). O asemenea situaţie poate să fie justificată de o evoluţie 
deosebită (sau deosebit de lentă) a instituţiilor şi practicilor politice ale României 
moderne şi contemporane. Asistăm la o utilizare manipulatoare a figurii lui Eminescu, 
"poet naţional", pentru a justifica mize politice vizate de propagatorii mitului. Anii care 
au precedat adeziunea României la Uniunea Europeană au văzut poetul naţional invocat 
pentru a susţine poziţii politice naţionaliste şi eurosceptice. Sau, dimpotrivă, poziţii 
pro-europene, cărora studii de istorie literară semnate de specialişti căutau să le dea, 

Paradoxal, constatăm că vorbim despre cea mai longevivă componentă a bazinului 
semantic al romantismului românesc. Astăzi, ca şi în secolul trecut, când poetul naţional 
justifica şi crearea României Mari, şi ideologiile naţionaliste sau antisemite ale mişcărilor 
de dreapta, şi revoluţia culturală socialistă (pentru care figura proletarului eminescian 
din „Împărat şi proletar" devenea justificarea unei întemeieri locale, în fapt inexistente), 
Eminescu, ,,poet naţional", funcţionează ca o construcţie politică şi culturală în slujba 
unor jocuri de putere. Câmpul literar românesc s-a arătat dintotdeauna extrem de 
permisiv faţă de intruziunea politicului în trasarea liniilor lui de forţă, şi această situaţie 
a rămas fundamental neschimbată în România modernă. Persistenţa mitului "poetului 
naţional" este revelatorie pentru un peisaj politic, un imaginar colectiv şi o literatură 
poroase în raport cu alte discursuri ( de forţă). Mitul ne vorbeşte despre prezenta difuză 
a naţionalismului populist (care poate fi înţeles şi ca o variantă săracă a naţionalismului 
romantic) în discursurile instituţionale şi mediatice ale României contemporane. 

Temele imaginarului romantic naţional 

Marile teme ale imaginarului romantic european se găsesc ilustrate şi în literatura română, 
cu observaţia pe care o tăceam în deschiderea acestui studiu, referitoare la intenţiona
litatea şi substanţa imaginilor poetice utilizate : diferenţa dintre lor întăreşte 
ruptura dintre „cele două romantisme" româneşti, şi tot ea este cauza diferenţelor de 
dimensiune a construcţiei imaginariilor scriitorilor din cele două generaţii. O diferenţă 
analogă urmărea Ioana Em. Petrescu, pe linia vedere-viziune, între poezia primilor noştri 
romantici şi opera lui Eminescu (Petrescu, 1989). Sensibilitatea scriitorilor români faţă 
de modelele occidentale ale vremii, ca şi contactele anterioare cu literatura franceză de 
tonalitate preromantică, pe filieră grecească, fac ca în literatura română să se încetă
ţenească, destul de repede după 1830, teme şi motive reprezentând „partea întunecată a 
lunii" romantismului european (Blanning, 2010): nopţile tenebroase, bune conducătoare 
de coşmaruri (din poeziile lui Heliade-Rădulescu sau Bolintineanu), fiinţele diabolice 
şi misterioase (venind dintr-o mitologie care combină liber sursele occidentale cu cele 
folclorice locale, deja la Asachi 1788-1869 , dar şi la Alecsandri sau la Bolintin 
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Mihaida Anatolida, 1870). Nu natura (în mic), 

tonalitate aparte a sentimentului în imaginarul celui mai important scriitor al curentului, 

eroii cavalcadelor nocturne (ca în „Mihnea şi baba", balada lui Bolintineanu ce rămâne 
în memoria noastră, astăzi, mai degrabă pentru că a fost pastişată strălucitor de tânărul 
Eminescu, în „O călărire în zori"), femeia angelică „a la Lenau", eventual murindă (din 
nou, imaginarul acestei apropieri dintre eros şi thanatos e ilustrat strălucit de Bolintineanu 
în „O fată tânără pe patul morţii", pentru a fi subvertit ulterior, la fel de admirabil, de 
Eminescu în „Mortua est!") şi demonul-zburător (pentru imaginarul erotic al căruia 
textul exemplar e balada heliadescă „Zburătorul", tipul fiind reconstruit din temelii în 
universul eminescian, de la „Călin (file din poveste)", la „Luceafărul"). Aceleaşi teme 
le ilustrează, în gamă minoră, scriitori precum Theodor Şerbănescu (1839-1901), Matilda 
Cugler-Poni (1851-1931) ori Samson Bodnărescu (1840-1902), semnificativi în epocă 
pentru modificări de gust şi apetenţe literare. 

Mai presus de toate aceste teme şi motive, incontestabil definitorii pentru harta 
curentului, încadrându-le de fapt într-un ansamblu mai amplu, imaginarul romantismului 
românesc îşi construieşte perspective cosmice, dimensiuni titaniene şi conflicte pe 
măsură. Ion Heliade-Rădulescu manifestă ambiţii poetice de amploare epopeică şi de 
inspiraţie biblică sau naţională ( , 1844; 
ci cosmosul întreg (în incomensurabilul său elementar) este cutia de rezonanţă potrivită 
pentru drama pe care o trăieşte Conrad, eroul poemului omonim al lui Bolintineanu, iar 
moartea lui, în cuibul acvatic originar al Mediteranei (mare şi mamă a civilizaţiei), 
împlineşte o adevărată simfonie a imaginaţiei elementelor, insolită chiar şi în opera 
acestui scriitor prolix, intrat în manuale altminteri prin discursuri didactice schematice 
şi repetitive. Desigur, lor le urmează vastele dimensiuni ale cosmosului eminescian, însă 
forţa imaginarului său cere o tratare aparte. 

Un lucru e clar : regimul nocturnului este dominant, iar cadrele se divid, cel mai 
adesea, antitetic, într-un orizont al elementarului ignic violent (masculin), respectiv al 
acvaticului pasiv şi protector (feminin). În acest cadru cosmic, care îndeamnă la reflecţie 
înaltă (ceea ce se şi întâmplă, romanticii noştri având filosofarea uşoară şi degrabă 
creatoare de mari perspective ideatice, precum Samson Bodnărescu în al său „Ce poate 
fi, va fi"), cea mai interesantă tăietură semantică discretă este cea operată de poezia 
ruinelor, unde imaginarul cosmic şi cel istoric întâlnesc reflecţia despre sensurile istoriei. 
Cele mai celebre creaţii în acest sens rămân „O noapte pe ruinele Târgoviştii" (I. 
Heliade-Rădulescu) şi „Umbra lui Mircea. La Cozia" (Gr. Alexandrescu) (Bot, 2001, 
pp. 46-52, 59-62; Popovici, 1968b, pp. 160-161). Colorat cu o reflexivitate „clasică" 
( consecinţă a non-conflictualităţii sale funciare), romantismul românesc al vârstei dintâi 
evită, cel mai adesea, pasiunile violente, în favoarea unei raţionalităţi discrete şi bine-tem
pera(n)te. Erotica lui Alecsandri, inspirată din moartea iubitei sale Elena Negri (precum 
„Lăcrămioarele", versuri de dragoste şi de doliu), ilustrează poate cel mai bine această 

dinainte de Eminescu. 
Întârziat sub aspect istoric faţă de manifestările europene ale curentului, romantismul 

românesc nu este, cu toate acestea, foarte diferit în imaginea de ansamblu. Pentru scopu
rile prezentului studiu este mai indicat, cred, să ne întrebăm în această situaţie „cum devine 
romantismul românesc «naţional»" ? Studii mai vechi de istorie literară situează apariţia 
atributului naţional în chiar apariţia istorică a curentului în literatura Principatelor, care 
erau, la vremea respectivă, frământate de o problematică politică aparte : 
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 la . Istorie, patrie, , 
pitoresc,

[…] Chiar locurile patriei mele îmi par mai

apud

culturii române ( , 1941, începe

pentru mentalul românesc.

Primele seisme puternice ale curentului romantic se simt în literatura română spre sfârşitul 
celui de-al treilea deceniu al veacului trecut. Fenomenul reflectă, pe plan literar, o stare 
de spirit agitată, determinată de lupta pentru emanciparea naţională şi socială a Ţărilor 
Române, intrată, după răscoala lui Tudor Vladimirescu, într-o perioadă de mare avânt 
(Păcurariu, 1970, p. 71). 

Dar naţionale erau şi alte concretizări ale curentului, într-o Europă unde, după Revoluţia 
Franceză din 1789, naţiunile începeau să îşi coaguleze politic mişcările revendicative, 
în interiorul graniţelor marilor imperii. Ce înseamnă însă "naţional" pentru cultura 
românească a epocii, pentru "oamenii începutului de drum" care o creau, în primele 
decenii ale secolului al XIX-lea? 

Un răspuns sintetic la această întrebare ne va readuce, desigur, în zona ideatică din 
care va coagula, la 1840, "Introducţia" Dacia literară tradiJii locale 

limbă română sunt cuvintele-cheie ale ideologiei paşoptiştilor, care întâlneşte, 
fericit, albiile curentului romantic european. Nu doar în celebra "Introducţie", ci şi în 
alte scrieri de tinereţe, adresate unui public larg, Mihail Kogălniceanu invocă preeminenta 
"istoriei naţionale" în construcţia viitorului. Astfel, în "Cuvânt introductiv la cursul de 
istorie naţională" (1843): 

Ce interes mare trebuie să aibă istoria naţională pentru noi, îmi place a crede că şi d-voastră 
o înţelegeţi ca şi mine. Ea ne arată întâmplările, faptele strămoşilor noştri, care prin 
moştenire sunt şi a noastră. Inima mi se bate când aud rostind numele lui Alexandru cel 
Bun, lui Ştefan cel Mare, lui Mihai Viteazul. 
plăcute, mai frumoase decât locurile cele mai clasice. Suceava, Târgovişte sunt pentru mine 
mai mult decât Sparta şi Atena. Baia, un sat ca toate satele pentru străin, pentru român 
are mai mult preţ decât Corintul ( Păcurariu, 1970, pp. 71-72). 

Evocarea "faptelor strămoşilor" însemna însă, în literatura noastră romantică, inclusiv 
inventarea lor, compensând lipsa arhivelor. Cea mai de succes creaţie mitologică a 
primului nostru romantism este, cred, mitul etnogenezei, din unirea lui Traian cu Dochia, 
izvodit de Gh. Asachi, un adevărat „părinte fondator" al instituţiilor culturii române, 
de o sensibilitate aparte pentru ceea ce „lipsea" acestei culturi aflate în pragul moder
nităţii (tot lui îi datorăm importul sonetului petrarchist în lirica românească, precum şi 
o notabilă înnoire a eroticii lirice). Mitul lui Traian şi al Dochiei avea să intre rapid în 
circuitul scolastic, apoi în cel popular, ajungând să fie aşezat de G. Călinescu (superficial 
în atenţia sa faţă de autenticitatea folclorică) între cele patru mituri fundamentale ale 

Istoria literaturii române de la origini până în prezent 
cu prezentarea acestora - un început semnificativ pentru imaginarea etnicităţii în cultura 
noastră ... ). Multe aspecte ale acestei invenţii a lui Asachi pot face deliciile unor analize 
bachelardiene, în care principiul masculin, viril şi raţional, întrupat de Traian, întâlneşte -
şi se armonizează cu - principiul feminin, al locului, al pământului roditor, pasiv şi 

sentimental, întrupat de Dochia. Deconstrucţia violentă a acestui mit al etnogenezei, în 
câteva proiecte eminesciene rămase postume (episodul dacic din „Memento mori", 
atelierul dramatic „Dochia" etc.), este, astăzi, cea care ne vorbeşte, în tulburătoarele ei 
imagini blasfematorii, ca într-un soi de contrarelief arheologic, tocmai despre succesul 
pe care îl avusese, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, construcţia lui Asachi 
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Altminteri, Dochia (devenită mamă a românilor) este „matria" unui scenariu în care 
obsesia naţionalului încurajează construcţia unui imaginar al literaturii patriotice (,,matrio
tice", datorită pregnanţei femininului în absolut toate scrierile centrate asupra sa), ilustrat 
atât de poezie, cât şi de scrierile în proză, cu subiect istoric sau memorialistice. Patria 
este, întotdeauna, mama vechiului popor, respectiv a noii naţiuni, veghind la realizarea 
destinului eroic al fiilor săi. Istoria (naţională) subîntinde, prin scenarii exemplare şi 
modele de conduită patriotică, literatura aceasta, abundentă până la pastişă. Formula 
panegiricului eroic este una dintre cele mai frecvent utilizate pentru a invoca trecutul 
idealizat, glorios şi naţional. În legende istorice şi meditaţii pe ruine, semnate de toate 
numele mari ale romantismului revoluţionar (Gr. Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Vasile 
Cârlova, Ion Heliade-Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu), este invocat trecutul de aur, 
cu eroi exemplari, figuri majestuoase, cărora „poporul", ,,cei multi", ,,asupriţii", ,,talpa 
ţării" îi furnizează vocile corale, necesare confirmării în posteritate. Vremurile trecute 
sunt imaginate astfel încât să susţină prefigurarea „ viitorului de aur" al patriei. Reconsti
tuirea trecutului îndepărtat îmbracă, adesea, forma unui dacism (romantic în dimensiunile 
sale fundamentale) ce va supravieţui, insidios, în literatura şi istoriografia secolului 
următor. Romanticii noştri înlocuiesc, de fapt, în asemenea scrieri, invocarea clasică a 
rădăcinilor noastre latine cu tema romantică a unei vârste paradiziace, pierdute, ,,dacice". 
Unul dintre manifestele literare ale paşoptismului, Cântarea României (1855, atribuită 
în mod tradiţional lui Alecu Russo ; unii istorici susţin însă că a fost scrisă în colaborare 
cu Nicolae Bălcescu, înclinat spre tonalităţi mesianice), ilustrează tocmai această orientare 
a imaginarului etnogenezei noastre : Edenul primordial al Daciei pre-romane, patrie feri
cită, se încheie atunci când, ca urmare a cuceririi romane, ţara trece din mit în istorie. Sce
nariul se va repeta, în liniile sale esenţiale, şi în „Memento mori", epopeea eminesciană. 

Perspectivele patriotismului romantic (Bot, 2018, pp. 1289-1291), naţionaliste, expri
mate în forme literare „simple" (balade, legende, imnuri, ode, nuvele etc.) vor continua 
să irige (indiferente la mutaţiile impuse de opera eminesciană) literatura transilvăneană 
din preajma Primului Război Mondial. Poeţi precum George Coşbuc (1866-1918) şi 

Octavian Goga (1881-1938) perpetuau, sub stăpânirea habsburgică târzie, romantismul 
patriotic al paşoptiştilor. Operele lor - de excepţional succes în epocă, esenţiale pentru 
imaginarul colectiv al primelor generaţii de după Unirea din 1918 - recontextualizau 
motive folclorice în dimensiuni patriotice : armonia dintre om şi natură ca atribut al 
patriei (,,Noi", Plugarii" de O. Goga), puterea vindicativă a naturii (,,Oltul" de acelaşi 
autor) sau figura bardului popular, ca o conştiinţă colectivă şi o voce vindicativă totodată 
(,,Poetul", ,,În şanţuri", ,,Patria noastră" de G. Coşbuc). 

Natura patriei este, fireşte, una matricială în sine. Importanta temelor literare legate 
de configurarea unei imagini (perfecte, protectoare) a naturii se datorează şi acestei 
orientări a romantismului românesc spre mize naţionale, politice. Desigur, asemenea 
opţiuni pot fi retrasate, ideologic vorbind, în istorismul romantic european, Herder fiind, 
de pildă, unul dintre autorii cei mai iubiţi de scriitorii români ai epocii. ,,Natura", 
concepută ca un factor decisiv în naşterea şi caracterologia unei naţiuni, avea să devină, 
pe cale de consecinţă, o temă privilegiată. Scriitorii înşişi motivează atenţia lor fată de 
natură printr-o „inspiraţie folclorică", printr-o întoarcere la origini. Însă este vorba 
despre o lectură instrumentalizantă (în registre herderiene, când nu chiar deprinse de la 
Giambattista Vico) a folclorului românesc, pe care aceiaşi paşoptişti sunt foarte preocupaţi 
să-l culeagă, pentru panteonul naţional. 
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Poesii 
poporale

fantasticul popular românesc a fost culegerea lui Petre Ispirescu, 

Natura, aşadar, leagăn protector şi cutie de rezonantă a sentimentelor unor eroi prin 
excelentă sentimentali, imaginată cel mai adesea ca natură a patriei, este, alături de 
patrie, o temă de prim rang în configurarea istoriei naţionale (Antonescu, 1996). 
Construcţiile mai ample care imaginează un spaţiu "natural" al patriei reproduc, incon
ştient, schemele spaţiale ale cosmosului centrat, armonios şi perfect, ca şi cum natura 
ar reflecta, în abis, o ordine superioară, unică, de esenţă divină. Aşa este satul protejat 
de codri bătrâni, în centrul căruia se află un copac sub care se rosteşte înţelepciunea 
milenară, din proza memorialistică a lui Russo, iar acestui spaţiu armonios îi opune 
autorul noile structuri urbane, pe care le simte (în pofida precarităţii lor, în târgurile 
româneşti din jurul anului 1840) ca incoerente, dizarmonice. Nicolae Bălcescu, în opera 
sa capitală Românii subt Mihai Voievod Viteazul (1861-1863), ridică imaginea naturii la 
rangul de argument „organic" al excepţionalitătii poporului care - dintotdeauna - o 
locuieşte. Este vorba despre a sa „descriere a Transilvaniei", patrie excepţională a unui 
popor ales, colorată evident mesianic. Îndrăgită de Dumnezeu, unică "între toate ţările" 
lăsate de acesta pe pământ, ,,ţara Ardealului" este metafora patriei fericite, spre care 
îndeamnă „propăşirea" mişcării revoluţionare. Munţii o înconjoară „precum zidul o 
cetate", în pădurile sale bătrâne „ursul se plimbă liber" etc. Toate componentele ei contri
buie la construcţia unui „spaţiu perfect", unde natura este şi creaţie divină (a divinităţii 
pentru poporul său ales), şi mamă protectoare a fiilor săi. Fragmentul acesta din opera 
lui Bălcescu avea să se bucure repede de un prestigiu aparte la nivelul bibliografiilor 
şcolare, contribuind efectiv, peste veacuri, la perpetuarea unui anumit imaginar despre 
Ardeal, ca inimă a patriei (ameninţate), la nivelul mentalului colectiv românesc. 

Alături de istoria naţională şi de natura patriei, cel de-al treilea element invocat de 
Kogălniceanu în „Introducţie" erau tradiţiile populare, adică folclorul. Obiect de adulaţie, 
de studiu şi sursă de inspiraţie, folclorul este cel mai substanţial patrimoniu cultural cu 
care primul romantism românesc înţelege să dialogheze. Primele noastre culegeri de 
folclor sunt târzii faţă de cele din restul Europei (de la care iau model, însă). Asachi 
susţinea că a cules folclor în anii 1820, după modelul sârbului Vuk Karadzic, dar că 
textele i-au fost distruse în incendiul Iaşului din 1827. Cea mai importantă culegere de 
folclor a romantismului românesc avea să fie cea publicată de Vasile Alecsandri, 

(laşi, 1852-1853, cu o ediţie franceză deja în 1855 ! ), care dă culturii române, 
aflate la începutul modernităţii, un "canon" al modului cum trebuie cules, corectat 
("cores", scrie Alecsandri) şi comentat folclorul naţional (Drace-Francis, 2018, p. 1283). 
Dar şi al modului cum poate fi folosit ca sursă de inspiraţie literară : baladele „Mioriţa" 
şi "Meşterul Manole", din culegerea lui Alecsandri, vor deveni una dintre principalele 
surse de imagini ale geniului naţional pentru cultura românească a secolului următor (şi 
"mituri naţionale", în viziunea lui G. Călinescu). Un alt asemenea "text fondator" pentru 

Legendele şi basmele 
românilor (1882), în sensul că şi ea a pus la dispoziţia unui public larg, educat deja de 
apetenţele pentru fantastic ale romantismului occidental, un corpus folcloric de calitate. 

Dar ceea ce ne interesează, spre a înţelege rolul folclorului în configurarea imaginaru
lui romantic românesc, nu sunt culegerile propriu-zise, ci comentariile pe care ele le-au 
iscat din partea scriitorilor ce au extras din multitudinea de texte o imagine particulară 
a satului românesc, de o frumuseţe mult idealizată, unde oamenii muncesc şi sărbătoresc 
cu veselie, respectând tradiţiile strămoşeşti. Ţăranii sunt înfrăţiţi cu natura (mamă), 
Alecsandri inventând expresia - devenită mai întâi idee esenţială a imaginarului respectiv, 
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iar în cel

[…]
apud

, 1849, apud 

sale, spiritul cu limba

acest context, capac

e din urmă, clişeu retoric - ,,codru-i frate cu românul". Tema romantică a 
întoarcerii la natură are, în acest context, un sunet nou sau cel puţin un timbru aparte. 
Folclorul avea, în viziunea paşoptiştilor, tot ceea ce arhivele istorice nu (mai) conţineau 
despre vechimea şi valoarea poporului român. El este, de fapt, recontextualizat de primii 
săi comentatori ca un adevărat tezaur al argumentelor de excepţionalitate naţionaliste. 
Cel mai celebru portret al românilor întemeiat pe folclorul lor i se datorează lui 
Alecsandri, abil creator de opinie. Clişeul din prefaţa culegerii sale a supravieţuit tuturor 
epocilor următoare : 

Românul e născut poet ! Înzestrat de natură cu o închipuire strălucită şi cu o inimă 
simţitoare, el îşi revarsă tainele sufletului în melodii armonioase şi în poezii improvizate. 
De-I munceşte dorul, de-I coprinde veselia, de-I minunează vreo faptă măreaţă, el îşi cântă 
durerile şi mulţumirile, îşi cântă eroii, îşi cântă istoria şi astfel sufletul său e un izvor 
nesfârşit de poezie. poeziile noastre poporale compun o avere naţională, demnă de a 
fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru naţia română ( Păun, 1969, p. 25). 

Căci despre „naţiune" este vorba - despre ceea ce paşoptiştii pornesc a construi -, în 
eşafodajul căreia folclorul reprezintă o temelie importantă. E o altă modalitate de a 
aprehenda patria şi de a-şi exprima sentimentele fată de aceasta : ,,Mie mi-e drag românul 
şi ştiu a preţui bunătăţile cu care l-au dăruit natura. Mi-e drag să-l privesc şi să-l ascult, 
căci el e simplu şi frumos în înfăţişarea lui ; căci e curat, înţălept, vesel şi poetic în 
graiul său" (V. Alecsandri, Românii şi poezia lor Păun, 1969, p. 27). 

Literatura populară participă la imaginarul naţional şi aceasta va rămâne, în esenţă, 
perspectiva dominantă în cultura românească, până la sfârşitul modernităţii. 

Imaginarul vizionar eminescian 

Faţă de acest peisaj al primului romantism românesc, opera eminesciană aduce înnoiri 
fundamentale, care nu sunt atât de ordinul temelor şi motivelor ce alcătuiau deja 
imaginarul literar, cât de ordinul amplitudinii construcţiei lor şi al intenţionalităţii 

expresive a imaginilor. Aşa cum sublinia Rosa Del Conte, sensibilă la contextualizarea 
aportului eminescian în literatura universală, poetul identifică, în fundamentele poeticii 

, încât „raportul existent între intuiţia sentimentală fantastică şi 
formă este limpede denunţat de el, în asemenea măsură încât îl face să recunoască în 
originalitatea expresiei singura ţintă către care trebuie să aspire artistul" (Del Conte, 
1990, p. 281). Aceasta este o relaţie inovatoare în istoria limbajelor poetice româneşti; 
intensitatea imaginarului poetic eminescian denunţă adesea o criză ( o limită) a formelor 
expresiei. Jocul indecidabil dintre comparaţie şi metaforă, originat în puterea vizionară 
a poetului, care deschide „Epigonii", reprezintă o adevărată „amprentă stilistică" a 
vizionarismului eminescian, ce a atras privirile celor mai importanţi comentatori ai săi 
(vezi imaginea din „Brat molatic ca gândirea unui împărat poet", în poemul „Venere şi 
madonă", comentată de Vianu, 1974). 

Poetica eminesciană este una asumat romantică. Ceea ce îi conferă unicitate este, în 
itatea uriaşă de imaginare : tablouri titaniene ale universului, unde 
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idealismul magic
durerii

în cazul geniului (Tacciu, 1987, p. 328).

[…]

[…]

thanatic, iubirea
[…]

infinitul cosmic, al divinului şi al rotirilor de stele ("Luceafărul", "Povestea magului 
călător în stele", "Scrisoarea I", dar şi nuvela Sărmanul Dionis, 1872 sau basmul 
Făt-Frumos din lacrimă, 1870 etc.), e echilibrat de registrul infinitului mic, al armoniei 
unei naturi apropiate (de exemplu, în „Călin (file din poveste)" sau în „Sara pe deal"). 
Aventura umanului este cea de a accede în centrul lumii ("Povestea teiului", ,,Revedere", 
"Ce te legeni", ,,Călin"). Iar în centrul lumii acesteia armonioase, Eminescu aşază 
erosul, ca experienţă supremă a transcendentei ("Sara pe deal", ,,Ondina", "La mijloc 
de codru des"). Imaginarul romantic eminescian este unul "integrativ" - în raport cu 
temele şi motivele specifice curentului şi cu ilustrările lor anterioare - în literatura primei 
noastre generaţii romantice. Elena Tacciu, ale cărei studii despre romantismul românesc 
şi poetica eminesciană se focalizează asupra imaginarului, afirmă : 

Reforma ontologică a lui Eminescu priveşte constituirea unui orizont romantic dominat de 
circularitatea formelor, cu moment de sinteză, dihotomie şi catastrofe apocaliptice. hnpulsul 
prim îi aparţine, evident, Spiritului care săvârşeşte nuntirea cu emisfera elementar-materială. 
În acest sens, singurul înaintaş vizionar care-i poate sta înainte rămâne Heliade. Ceea ce 
rezultă din este evident postulatul întregului, oferit subiectului cunoscător 
prin ascensiune şi transcendere, cu preţul existenţiale obligatorii a poetului, expri
mată fizic prin palori (de marmură, de zăpadă selenară, de mărgăritar), cu atât mai adânci 

Acest univers de proporţii titaniene este centrat de ochiul vizionar care, la maturitatea 
creaţiei, îi denunţă limitele, punând în conflict eul cu divinitatea ("Luceafărul", "Geme
nii"). Subiectul eminescian traversează, în istoria internă a operei sale, o evoluţie rapidă 
de la ingenuitatea romanticului încrezător în puterile gnoseologice ale poeziei şi în cele 
vizionare ale creatorului ei, la revolta împotriva divinului (când îmbracă masca demonu
lui, a titanului răzvrătit şi pedepsit pentru asta, precum în „Demonism" sau în „Înger 
şi demon") şi la asumarea unei condiţii tragice, a geniului înfrânt în revolta sa, dar 
incapabil să se retragă din ordinea lumii (,,Mureşanu", ,,Gemenii", "Luceafărul"). 

Comentatorii imaginarului eminescian au operat, fiecare, decupaje personale în 
multitudinea de elemente care compun acest orizont. Atras îndeosebi de poeziile postume 
(,,plutonice"), Ion Negoiţescu scrie, la mijlocul secolului XX, una dintre cele mai 
importante recitiri moderniste ale universului tematic eminescian, care va deveni, pentru 
numeroase generaţii de noi cititori ai poetului, un fel de "introducere în opera lui". 
Negoiţescu optează pentru privilegierea thanaticului: 

Intuiţia fundamentală a lui Eminescu trebuie să fi fost aceea a substratului unanim al morţii 
(intuiţie mai originară decât influenţele schopenhaueriene, şi care de abia ea le explică). 
Moartea e substanţa şi unicul sens ce-l poate revela lumea, şi chiar Demiurgul plânge 
fiindcă în el arde conştiinţa cea mai trează a atotputerniciei morţii. Şi haosul e moarte, 
născândă, primordială , iar pe pământ somnul rămâne conştiinţa cea mai puternică, cea 
mai apropiată, a morţii (Negoiţescu, 1968, p. 67). 

Alături de (,,în opera nici unui alt poet român dragostea nu are o 
semnificaţie mai cuprinzătoare, ca la Eminescu. iubirea în sens cosmic şi metafizic, 
aşa cum doar Eminescu putea să o simtă, cu orgiasticul său sentiment al naturii, cu zgu
duitorul său apetit al neantului şi cu marea sa putere de abstracţie şi contemplativitate", 
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2006, p. 165).

high

unui 

Eminescian

Negoiţescu, 1968, p. 203) şi (poartă de intrare "în geografia subiacentă a 
plutonicului", ,,apare măreţ, cu înfiorări mortuare, ca o paloare a gândirii şi ca izvorul 
poeziei", Negoiţescu, 1968, p. 35) sunt cele ce coagulează imaginarul poetic în viziunea 
lui Negoiţescu. 

Mai aproape, în mod explicit, de textele teoretice ale lui Gilbert Durand, Dan C. 
Mihăilescu citeşte o poetică eminesciană "senzitivă", o poetică „a vederii", respectiv 
o poetică „selenară", ce „se realizează de-a lungul unui traseu extrem de complicat de 
relaţii, marcat însă de câteva puncte stabile de reper : emblematica feminină, cunoaşterea 
de sine pe calea vizionară a visului sau a fantasticului, descărnare lăsând vederii esenţa, 
împlinirea cunoaşterii prin Iubire şi împlinirea iubirii prin cunoaştere" (Mihăilescu, 

Ioana Em. Petrescu, într-un eseu de „poetică ontologică eminesciană" (Petrescu, 
1994), caracterizează vârstele istoriei interne a operei din perspectiva succesiunii mode
lelor cosmologice ce structurează vizionarismul scriitorului. Ea este, totodată, cea care 
argumentează cel mai convingător - sprijinindu-se pe modificările de viziune - ieşirea 

creaţiei de maturitate a lui Eminescu din aria romantismului "canonic" şi experimentarea 
unor soluţii critice, îndeosebi la nivelul imaginarului unei „lupte cu cuvântul", care 
ţineau deja de arealul mutaţiilor modernităţii, şi care vor fi asumate de poeţii secolului 
următor (Petrescu, 1989). 

Ceea ce face din Eminescu, la nivelul poeticii sale, un romantic „târziu" sau chiar 
un postromantic experimental, este capacitatea sa subversivă, manifestată în primul rând 
faţă de romantismul pe care declara că îl asumă. Mai mult decât ironie romantică, această 
poziţie a scriitorului în raport cu modelele consacrate deconstruieşte în timp ce pare a 
construi: ,,Epigonii" e o aporie, ,,Odin şi poetul" preaslăveşte poezia perfectă care ... e 
tăcere, revolta titanului împotriva divinităţii denunţă limitele „atotputernicului" (Bot, 2012a). 
Eminescu epuizează reţetele retorice şi sentimentale ale predecesorilor săi, organizând 
subtile implozii discursive ale acestora. Critica limbajului înseamnă, în opera lui, deopo
trivă sfârşitul retoricii romantice şi denunţarea mitologiei logosului poetic atotputernic, 
din romantismul al epocilor anterioare. În poeme ample, cu un solid eşafodaj epic 
("Mureşanu", "Scrisorile", ,,Demonism", "Gemenii", "Luceafărul"), titanul revoltat 
se converteşte într-un geniu retras din lume şi dintr-o istorie demitizată, alienantă, căreia 
nu îi poate schimba cursul, condamnat la suferinţă (Bot, 2012a, pp. 186-194). 

Mutaţiile aduse de Eminescu poeziei (îndeosebi în scrierile rămase în manuscris, ale 
căror ecouri literare vor fi mult mai târzii) vin să încheie romantismul, despărţindu-l 
definitiv de modelele angajate şi mesianice ale generaţiei anterioare, pentru a ancora în 
primul modernism : experimentarea unui nou limbaj poetic, fundamental ambiguu la 
nivelul resurselor sale figurative (deci creator al unui imaginar instabil), construcţia am
biguă a subiectului liric (o adevărată prezenţă/absenţă a scenariului), imaginarul livresc 
al formelor literare - sunt câteva soluţii unice ale acestui pas istoric, care conduce lite
ratura noastră dincolo de limitele unui romantism, oricum, asumat tardiv. 

Este însă la fel de adevărat că anumite curente subiacente unui romantism categorial, 
supravieţuirea anumitor teme ale romantismului în literatura secolului XX, reminiscenţele 

Zeitgeist nietzschean, toate aveau să asigure longevitatea modelului eminescian. 
De la (de exemplu) cosmosul centrat al naturii, din imaginarul blagian, până la aventura 
cunoaşterii într-un univers structurat (neo)romantic, din erotica lui Mircea Cărtărescu, 
atare filiere sunt datorate bazinului semantic eminescian. , subliniem, iar nu 
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cultul salvatorului 

psyche

în mod general "romantic", pentru că farta acestui model individual depăşeşte cu mult 
energiile de care dispunea, pentru posteritate, romantismul românesc ca un curent în 
sine. Iar eminescianismul nu se suprapune decât prea puţin romantismului (Petrescu, 
1989; Bot, 1990). 

Concluzii 

Miturile ce structurează imaginarul romantismului literar românesc reiterează trei dintre 
cele patru constelaţii identificate de R. Girardet (1986): vârsta de aur (întruchipată de 
trecutul naţional etc.), mirajul unită/ii (cu precădere, unitatea naţională, constelaţie uşor 
de convertit la ideologia naţională a noului stat român, emergent), 
("autorul", cu alter egourile sale, sau „poetul naţional" Eminescu, ca imagine identitară). 
Încă o dovadă că marile fluvii ale curentelor istorice au o longevitate pe măsura substanţei 
lor, unde imaginile -ului nostru se concretizează în moduri (insidios) anistorice. 
Caracteristica romantismului istoric de a se refuza unei definiri exhaustive (discutată, 
mai mult sau mai puţin ironic, de Tim Blanning în deschiderea sintezei sale) se vede 
confirmată. Soluţia propusă de Blanning este „să intri în lumea romanticilor pe căile 
alese de ei înşişi, oricât de mişcătoare ar fi nisipurile pe care stă lumea aceea" (Blanning, 
2010, pp. 6-7). Romantismul românesc (ca şi cel european în care se înscrie), e caracteri
zat de imagini, ,,vise şi mistere", viziuni şi nostalgii paseiste oximoronice (căci sunt 
îndreptate spre un viitor „de aur"), a căror istoricitate e contrabalansată de farta lor de 
a evoca o lume „ce gândea în basme şi vorbea în poezii", a unui „suflet romantic" 
definitoriu, poate, pentru subiectul singular al modernităţii în general. 


