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sentimentul declinului

ideea declinului

deca-

a Mântuitorului.

 al Cazaniei

Imaginarul decadent 
în literatura română 

Imaginarul decadenţei - izvoare 

Corina Croitoru 

Constituind un fenomen cu deschidere mitologică, filosofică, religioasă, ideologică şi 
culturală, decadenfa este un concept istoric care, înainte de a se lăsa definit şi analizat 
drept o faţă a modernităţii (Călinescu, 2005), traduce ideea milenară a decăderii umani
tăţii. Astfel, cu mult înainte ca civilizaţiei occidentale să genereze, 
la finalul secolului al XIX-lea, o paradigmă estetică decadentă în culturile europene 
majore, speciei umane modelează imaginarul colectiv, traversând epocile, 
aşa cum o dovedesc, încă de timpuriu, atât mitologia şi filosofia Antichităţii greco-latine, 
cât şi concepţia religioasă a Evului Mediu. Această idee se regăseşte în miturile memo
riale, dar şi în cele fenomenologice (în terminologia lui Victor Kernbach), un exemplu 
oferindu-I mitul Vârstei de Aur, pe care Hesiod îl consacră în Antichitate prin poemul 
didactic Munci şi zile, în care surprinde succesiunea antropogoniilor, de la stirpea de 
aur la cea de fier. În egală măsură, ideea declinului apare şi în filosofia anticilor greci -
spre exemplu, în concepţia platoniciană care înfăţişează lumea sensibilă drept o copie 
imperfectă, deci decăzută, a lumii inteligibile. Totuşi, prima atestare a termenului 
denJă datează din perioada Evului Mediu şi nu se datorează moştenirii mitologice sau 
filosofice a Antichităţii, ci dominaţiei viziunii teleologice creştine, construită pe teza 
unei treptate istoviri spirituale a civilizaţiei umane, ce culminează cu momentul Apoca
lipsei. Ideea antică a decăderii neamului omenesc prin succesiunea vârstelor e înlocuită 
acum de ideea creştină a decăderii originare prin păcatul strămoşesc, întărită de aceea 
a decăderii graduale inevitabile a lumii până la izbăvirea ei definitivă prin a doua venire 

Un asemenea imaginar al decadenţei în cheie creştină se configurează şi în literatura 
română începând cu epoca veche, aşa cum reiese din predosloviile tipăriturilor cu caracter 
religios - spre exemplu, din "Cuvăntul cătră cetitoriu" (1643), în care mitro
politul Varlaam ( ? -1657) încearcă să motiveze nevoia de "a pogori şi svânta Scriptură tot 
mai pre înţelesul oamenilor", constatând înstrăinarea progresivă a acestora de divinitate. 
Similar, ideea psaltică a distanţării omului de Dumnezeu se va formula în limba română 
în traducerea versificată a mitropolitului Dosoftei (1624-1693), în termenii unui aban
don care primeşte, în Psalmul 43, o valoare de pedeapsă ce separă generaţia decăzută a 
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psalmistului de cea a strămoşilor drept-credincioşi, cărora nu li se refuzase încă revelaţia : 
,,Doamne, auzât-am din părint poveste,/ Ce-ai lucrat cu dânşii de tot ni-i la veste./ 
Dară acmu căce ne urneşti departe,/ Ne laş la sminteală şi nu ne tâi parte?" ( 
în versuri, 1673). Concomitent cu Dosoftei, Miron Costin (1633-1691) realizează, tot 
în versuri, demonstraţia degradării iminente a existentei umane într-o memorabilă 
panoramă a deşertăciunii lumii, expresie a sintezei imaginarului creştin cu sensibilitatea 
barocă pe care cronicarul moldovean o cultivă pe filon polono-ucrainean. Poemul său 
edifică astfel, sub o pletoră de teme şi motive baroce consacrate, precum 

etc., un tablou desăvârşit al nimicniciei 
fiinţei supuse iremediabil devenirii eterne: ,,Fum şi umbră sîntu toate, visuri şi părere./ 
Ce nu petrece lumea şi-n ce nu-i cădere?" (Viiaţa lumii, 1671-1673). Odată cu Dimitrie 
Cantemir ( 1673-1723), ideea decăderii civilizaţiei este ilustrată ştiinţific, într-o lucrare 
istorică dedicată Imperiului Otoman, care expune vulnerabilitătile acestui colos şi îi 
anticipează, cu argumente întemeiate, sfârşitul (Istoria creşterilor şi descreşterilor Curţii 
Othman , 1714-1716). Perspectiva umanistului moldav se înrudeşte sensibil aici cu 
cea a iluministului italian Giambattista Vico, cel ce avea să explice, în aceeaşi epocă, 
istoria universală ca o succesiune ciclică a civilizaţiilor, pe principiul 

Dacă literatura veche forjează ideea decadentei atât în dimensiunea sa religioasă, cât 
şi în cea istoriografică, lirica premodernă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea nu lasă 
să transpară decât cel mult ambianta discretă a unui context social-politic decadent. O 
resemantizare substanţială a temei declinului civilizaţiei se produce abia la jumătatea 
secolului al XIX-lea, începând cu literatura generaţiei paşoptiste care exploatează, îndeo
sebi în poezie, până la transformarea lui în loc comun, motivul preromantic al ruinelor, 
pătruns pe filieră franceză. Poezia ruinelor ajunge să fie cultivată în spaţiul românesc mai 
puţin pentru semnificaţia sa estetică, dată de contemplarea peisajelor capabile să recon
stituie un cadru fantastic, şi mai mult pentru cea morală, didacticistă, de etalare a modelu
lui exemplar al trecutului eroic. De la Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872), Vasile Cârlova 
(1809-1831), Grigore Alexandrescu (1810-1885) şi Dimitrie Bolintineanu (1819-1872), 
la scriitori minori ca George Baronzi (1828-1896) sau C.D. Aricescu (1823-1886), nume
roşi sunt autorii care contribuie la edificarea poeziei ruinelor ca gen aparte, ce evidenţiază 
izotopiile unui imaginar al decadentei înzestrat cu funcţie pedagogică. Ruinele Târgoviştei, 
ale Severinului, ale Neamţului sau ale Sucevei inspiră meditaţii romantice cu caracter 
patriotic, relicvele istoriei neavând rolul de a releva forţa distructivă a naturii sau a 
timpului care sufocă patrimoniul material al poporului, ci scopul de a prezentifica măreţia 
înaintaşilor a căror moştenire simbolică sfidează tocmai timpul şi natura pentru a ghida 
spiritual noua generaţie către un viitor glorios. 

Manifestarea plenară a romantismului în literatura română impune, odată cu opera 
lui Mihai Eminescu (1850-1889), o nouă abordare a ideii degradării civilizaţiilor, puter
nic marcată filosofie. Ca şi cronicarul moldovean odinioară, poetul romantic surprinde, 
într-o panoramă a deşertăciunilor, evoluţia ciclică a istoriei universale - apariţia civi
lizaţiilor, creşterea lor până la înstrăinarea de principiul spiritual care le-a dat naştere 
şi inevitabila prăbuşire, ca urmare a acestei rupturi -, realizând, prin succesiunea 
tablourilor ce repetă dinamica îndepărtării de timpul echinoxial, mitic, până la căderea 
în cel solstiţial, istoric, o viziune ancorată în tragismul kantian (Petrescu, 1978, p. 143). 
Spre deosebire de poemul lui Costin, care îi oferea, totuşi, individului posibilitatea sal
vării din criza barocă prin credinţă şi faptă bună, amplul poem eminescian nu mai 
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propune soluţii ontologice la deşertăciunea lumii, întrucât revelaţia supremă e neantul : 
"Dar la ce să beau din lacul ce dă viaţă nesfârşită,/ Ca să văd istoria lumii dinainte-mi 
repeţită?/ În zadar o măsurăm noi cu-a gândirilor măsură,/ Căci gândirile-s fantome 
când viata este vis" (,,Memento mori"). Finalul acestui text pe care Eminescu îl lucrează 
într-o primă versiune, intitulată chiar „Panorama deşertăciunilor", în 1870, aminteşte 
de concluzia unei alte creaţii elaborate în aceeaşi perioadă: ,, Toate-s praf ... Lumea-i 
cum este ... şi ca dânsa suntem noi" ("Epigonii"). De altfel, în respectiva artă poetică, 
întâmpinată cu rezerve de junimişti, Eminescu dezvoltă ideea decadenţei ca epigonism, 
mutând accentul de pe succesiunea civilizaţiilor pe aceea a generaţiilor culturale. În 
răspăr cu ambiţia maioresciană de a întemeia canonul literaturii române prin negarea 
tradiţiei existente, în speţă, cea paşoptistă, poetul operează o selecţie canonică proprie 
prin care îi recuperează pe reprezentanţii epocii vechi şi premoderne alături de scriitorii 
paşoptişti, nu pentru meritul de a fi scris o literatură limbă. Dar limba înaintaşilor 
nu poartă înscrisul autohtonismului, ci atributele perfecţiunii, de la echilibrul geometric 
al fagurelui de miere cu care e comparată, la calităţile sale performative, de ordin divin. 
În antiteză cu acest primordial, întemeietor, al vârstei mitice aurorale, limbajul 
poetic al contemporanilor nu e decât o versiune decăzută, un simulacru neputincios. În 
consecinţă, definiţia dată poeziei ca înveliş somptuos al efemerităţii fiinţei rămâne 

simptomatică pentru deziluzia ironică ce ordonează permanent viziunea eminesciană a 
declinului : ,, Ce e poezia ? Înger palid cu priviri curate,/ Voluptos joc cu icoane şi cu 
glasuri tremurate,/ Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea". Ironia domină şi 
viziunea poetică din „Scrisoarea I", în ceea ce priveşte condiţia omului de geniu, capabil 
să se sustragă, prin puterea excepţională a mintii sale, timpului istoric, pentru a contempla 
devenirea universului până la momentul apocatastazei, când „ Timpul mort şi-ntinde 
trupul şi devine vecinicie", dar incapabil să se sustragă propriului destin biologic a cărui 
finalitate este, ca şi pentru oamenii comuni, moartea (,,Scrisoarea I"). Dovezi ale unei 
preocupări pentru tema decăderii, cu sensul de cădere în istorie, ar putea fi găsite, de 
asemenea, în proiectele neterminate ale dramaturgiei lui Eminescu, în special în cele 
care prelucrează imaginea Daciei mitice ca spaţiu edenic uzurpat de cucerirea romană. 
Totuşi, interesată mai degrabă de reconstituirea unei decadente în 
literatura română, istoria literară recentă a investigat proza eminesciană, identificând o 
serie de elemente pe care le-a coroborat cu pesimismul lui Schopenhauer, cu fantasticul 
filosofie al lui Edgar Allan Poe sau cu ocultismul lui Theophile Gautier. Astfel, rafina
mentul cadrelor interioare sau arhetipul androginului din proza scurtă a lui Eminescu 
au putut fi citite ca prefigurări ale imaginarului decadent (Ene, 2011, pp. 106-117). 

Imaginarul decadent 

Nu mai este vorba însă de un imaginar al decadenJei, tributar perspectivei creştine a 
epocii vechi ori celei didacticiste a generaţiei paşoptiste, ci de un imaginar 
care se consolidează în culturile europene majore la sfârşitul secolului al XIX-lea pentru 
a reda sentimentul tot mai acut al declinului civilizaţiei occidentale. Înainte de a fi 
teoretizată, la începutul secolului XX, de Oswald Spengler - care opune , creaţie 
spirituală, şi civiliza/ia, creaţie materială, postulând faptul că, după ce se dezvoltă 



175

fin-de-siècle
decadentismul

stilul decadent

À rebours
Le décadent littéraire et artistique

decadismul 

estetismul
nineties

termenul peiorativ aesthete

IMAGINARUL DECADENT ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

simultan într-o primă etapă, civilizaţia devansează cultura în a doua etapă, pentru ca în 
a treia etapă civilizaţia să atingă apogeul, în timp ce cultura decade (Spengler, 1918) -, 
problema declinului civilizaţiei occidentale preocupă constant gândirea secolului al XIX-lea. 
Această preocupare poate fi ilustrată atât pe latură filosofi.că, dată fiind teoria nietzscheană 
a morţii lui Dumnezeu, cât şi pe latură ştiinţifică, dacă sunt amintite fie şi numai teoria 
morţii termice a universului sau cea darwiniană, a evoluţiei speciilor, care îi concede 
omului, altădată unic în univers, un statut retrograd, de animal, desigur, evoluat. Spiritul 
antimodern al secolului al XIX-lea, definit de Antoine Compagnon pe şase coordonate -
direcţia contrarevoluţionară, orientarea antiiluministă, conştiinţa păcatului originar, 
atitudinea pesimistă, tentaţia sublimului şi practica vituperării - caracterizează, de altfel, 
poziţia antiprogresistă a numeroşi intelectuali pătrunşi de sentimentul decadenţei istorice. 
De aceea, nu trebuie să surprindă că, tocmai în a doua jumătate a acestui secol care 
pronunţă divorţul dintre modernitatea economică, ghidată de mitul progresului ştiinţific, 
şi modernitatea culturală, rezistentă la acelaşi mit (Călinescu, 2005, p. 52), ideea deca
dentei, învestită anterior cu valente mitologice, filosofice sau religioase, cunoaşte noi 
prelucrări, de natură ideologică, în linia postulatului marxist al evoluţiei care conduce 
la revoluţie, mai ales, culturală, pe fondul perceperii progresului material ca regres 
spiritual. În calitate de fenomen cultural, decadenţa devine, aşadar, expresia conştiinţei 
declinului societăţii , ea având drept corespondent în plan literar şi artistic 

, curent estetic asociat în general perioadei 1870-1914. 
Deşi implicaţiile estetice ale noţiunii de decadentă fuseseră intuite încă de la 1834, 

când Desire Nisard definea ca pe un accent excesiv pus pe detaliu în 
detrimentul coerenţei operei, expresia fiind utilizată şi de Gautier în 1868, în prefaţa la 
Florile răului de Charles Baudelaire (Călinescu, 2005, pp. 157-163), limita inferioară 
a decadenţei estetice în Europa rămâne anul 1870. Decupajul istoric este explicabil prin 
alegerea ca reper a Războiului Franco-Prusac, eveniment ce va antrena căderea celui de-al 
Doilea Imperiu Francez, hrănind o stare de spirit decepţionată, radical opusă elanului 
titanian care animase societatea franceză începând cu Revoluţia de la 1789 şi continuând 
cu Războaiele Napoleoniene. În spiritul acestei dezabuzări se vor intersecta, de pildă, 
„Je suis l'Empire a la fin de la decadence", faimosul vers introductiv al poemului 
„Langueur", inclus de Paul Verlaine în volumul Jadis et naguere din 1884, şi romanul 

, pe care Karl Huysmans îl publică în acelaşi an. Apariţia, în 1886, a revistei 
lui Anatole Baju, , mărturiseşte încercarea unei siste
matizări a curentului decadent în câmpul literar francez, însă lui Baju nu se 
va impune, sfârşind prin a fi absorbit de simbolismul pe care Jean Moreas îl promovează 
începând cu acelaşi an. 

Consacrat în circuitul discursului literar francez, decadentismul are drept corespon-
dent în spaţiul anglo-saxon , mişcare ce caracterizează sensibilitatea ultimului 
deceniu al secolului al XIX-lea ( ). În ciuda denumirii diferite, provenind de la 

, care desemna, spre 1880, degradarea morală a unor artişti 
efeminaţi ce cultivau excesiv stilul, mişcarea britanică transmite aceeaşi epuizare a 
imperiului ajuns în pragul decadenţei. Astfel, estetismul - diferenţiat uneori de „noul 
hedonism" promovat de Oscar Wilde - constituie un răspuns dat diformităţilor societăţii 
burgheze şi, totodată, un barometru al crepusculului Imperiului Britanic, ce avea să 
devină tot mai evident după moartea reginei Victoria în 1901 şi odată cu declanşarea 
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Primului Război Mondial în 1914, eveniment istoric care decapitează nu mai puţin de 
patru imperii : german, austro-ungar, otoman şi rus. 

În lumina acestei limite superioare a decadentismului, reprezentată de „Marele 
Război" care încheie brutal , curentul a putut fi interpretat şi ca liant 
artistic între Europa Occidentală şi Europa Centrală, Londra şi Viena finalului de secol 
al XIX-lea fiind văzute ca centre ale unor puteri extenuate, dominate în egală măsură 
de viata luxuriantă şi de putrefacţia morală (Chevereşan, 2006, p. 8). Desigur, Parisul, 
Londra şi Viena nu au fost singurii poli artistici ai decadentismului în Europa, întrucât 
curentul a cunoscut diferite manifestări în numeroase alte spaţii culturale, exemplul 

fiind sugestiv în acest sens. Prin urmare, fie că a fost 
teoretizat ca manierism al romantismului, ca reacţie la romantism, ca reacţie la realism 
şi naturalism, ca rădăcină a simbolismului, ca excrescenţă a simbolismului, ca faţă a 
modernităţii, ca tranziţie la modernitate, ca poetică a paradoxului sau ca mit tragic 
(Mitchievici, 2011, pp. 38-69), decadentismul rămâne expresia artistică a epuizării morale 
a societăţii europene ajunse la apogeul dezvoltării sale. De aceea, artificialitatea, mala
divul, luxura, satanismul, pesimismul, narcisismul, dandysmul ş.a.m.d. (Mitchievici, 2011, 
p. 36), constante care fixează conturul poeticii decadente, trebuie înţelese şi în dimensiu
nea lor subversivă în raport cu pragmatismul societăţii capitaliste în curs de edificare. 

Din acest punct de vedere, decadentismul românesc se dovedeşte atipic, în măsura 
în care apariţia lui nu se datorează nici declinului unui imperiu, nici evoluţiei dezlănţuite 
a modelului capitalist care dezumanizează indivizii, Regatul României fiind, la finalul 
secolului al XIX-lea, un stat tânăr, abia intrat pe drumul progresului economic şi social. 
De aceea, literatura română pare să prezinte un decadentism fără decadentă 
2011, p. 7), adică o poetică decadentă ce ia naştere în absenţa unui context istoric şi 
social capabil să genereze o decadentă, caracterizată prin sentimentul 
agoniei civilizaţiei, revolta contra societăţii, spiritul critic şi nihilist, cultul artificialităţii 
şi al sinelui etc. (Ene, 2011, p. 46). Aşa se justifică, poate, şi receptarea decadentismului 
de către istoricii literari români, care l-au asociat fie cu manierismul romantic (O. 
Densusianu), fie cu exaltarea categoriilor negative (O. Drimba), fie cu disoluţia în 
simbolism (L. Bote), respingându-l uneori (E. Lovinescu, G. Călinescu), după cum o 
demonstrează majoritatea cercetărilor dedicate subiectului. 

Fără să fi dat un reprezentant emblematic, o şcoală sau o capodoperă incontestabilă 
în numele noului curent, literatura română a aclimatizat, totuşi, în principal sub influenţa 
modelului francez, sensibilitatea decadentă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a meta
bolizat-o în prima jumătate a secolului XX. Astfel, imaginarul decadent s-a cristalizat 
în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, însă nu neapărat sub semnul decadentismului 
programatic asumat, ci, mai curând, pe fondul unei afinităţi a scriitorilor epocii pentru 
poetică a excesului, redevabilă unor paradigme estetice aparent opuse, dar, în realitate, 

complementare: cea decadentă şi cea naturalistă. Departe de a se afirma drept curente 
literare autonome în spaţiul românesc, decadentismul, resorbit treptat în simbolism, şi 

naturalismul, înglobat în realism, au constituit două tendinţe de transfigurare artistică a 
realităţii, considerate deseori incompatibile prin gustul celui dintâi pentru exploatarea 
nenaturalului - estetic (frumuseţea artificială), etic (amoralismul), filosofie (nihilismul), 
religios (satanismul), sexual (homosexualitatea, sadomasochismul) -, respectiv prin inte
resul celui de-al doilea pentru investigarea naturalului în profunzimea lui. Dar naturalismul, 
transformat de Emile Zola, în Franta, în şcoală literară cu o poetică inspirată de ştiinţele 
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naturale - mai exact, de teoria evoluţionismului a lui Charles Darwin, a eredităţii naturale 
a lui Prosper Lucas şi a medicinei experimentale a lui Claude Bernard - , s-a arătat 
dornic de sondarea naturalului abisal, adesea deviant. Or, prin această preferinţă pentru 
abnorm, viziunea naturalistă s-a apropiat de cea decadentă, chiar dacă vectorii abordării 
s-au menţinut antinomici, naturalismul încurajând o perspectivă axată pe 
psihologice ale fiinţei umane, în vreme ce decadentismul a promovat un adevărat cult 

suprafeţelor, simptomatic pentru tipologia dandy-ului, de pildă. În termenii lui David 
Weir, cele două paradigme s-au diferenţiat din punct de vedere epistemologic, fiindcă 
decadentismul a respins scientismul epocii, optând pentru un mod estetic, preocupat de 
mentalitatea rarefiată a subiectului, în timp ce naturalismul a îmbrăţişat pozitivismul, 
dar s-au asemănat sub raport filosofie, în măsura în care au împărtăşit, în punctul de 
plecare, un pesimism de natură schopenhaueriană (Weir, 1995, p. 14). Mai mult decât 
atât, construind o poetică a excesului orientată, pe de o parte, către aparenta controlată 
şi frumuseţea exterioară a omului, şi, pe de altă parte, către esenţa instinctuală şi urâţenia 
lui interioară, ambele au oferit un răspuns polemic la adresa mercantilismului fără pro
funzime al societăţii burgheze şi a condiţionărilor mediului social capabile să deformeze 
indivizii. 

Interesul pentru modul în care progresul social poate antrena degradarea psihologică 
şi morală a subiectului uman a constituit, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un 
adevărat rezervor de inspiraţie pentru ficţiunile naturaliste. Progresul determinat de Revo
luţia industrială - creşterea demografică exponenţială a zonelor urbane, industrializarea 
alertă, ritmul ameţitor al descoperirilor ştiinţifice şi tehnologice - nu a condus la fericirea 
maselor, ci la o realitate mizeră, a exploatării inumane a forţei de muncă, în timp ce 
revelaţiile ştiinţifice ale epocii i-au retras individului statutul privilegiat pe care-l ocupase 
anterior în univers. Cu aportul determinismului filosofiei pozitiviste, naturaliştii au 
adoptat astfel o perspectivă amoralistă, în care răutatea omului a fost explicată drept 
consecinţă directă a mediului său social (Furst şi Skrine, 1971, pp. 19-22). Odată cu 
nuvelistica lui Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907), proza românească începe să ilus
treze, în ciuda cadrului romantic al acţiunii, tendinţa naturalistă de a surprinde degradarea 
morală a societăţii prin crearea unui personaj dedat plăcerilor, Toderiţă N .N., care, 
doborât de oboseala de a mai trăi, găseşte în sinucidere soluţia crizei sale de conştiinţă 

Pe linia deschisă de Hasdeu cu romanţul său, judecat pentru imoralitate şi retipărit 
Micuţa, se va situa ulterior şi proza scurtă semnată de Ion Luca Caragiale 

(1852-1912), Barbu Ştetănescu Delavrancea (1858-1918), Alexandru Vlahuţă (1858-1919) 
sau Duiliu Zamfirescu (1858-1922). Conturul imaginarului decadent se extinde deci în 
proza românească a sfârşitului de secol, integrând deopotrivă degradarea mintală a 
personajelor tarate din lumea periferică a nuvelisticii lui Caragiale, O făclie de Paşte 

În vreme de răwoi Două loturi (1898) sau din peisajul tragic al societăţii 
Zobie (1887) şi 

istovirea fizică şi emoţională a personajelor inadaptate sau lipsite de voinţă din universul 
nuvelistic, chiar romanesc, al lui Vlahuţă, 

(1888). Nu în ultimul rând, interesantă este, pentru problematica 
viziunii decadente, şi contribuţia adusă de câţiva dintre autorii acestei perioade la schi
ţarea unui pattern naturalist al artistului sau intelectualului ratat, debutând cu textele lui 
Vlahuţă şi prelungindu-se cu tipologiile sadoveniene ale vieţii de provincie atinse de 
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(Ştefan, 2005, p. 152). 

Preferinţa pentru eroii care traversează o criză de natură patologică, surprinsă prin 
prisma determinismului social şi biologic, şi nu una ontologică de tip romantic, devine 
constantă în literatura română, în tranziţia ei de la secolul al XIX-leala secolul XX. O 
cercetare întreprinsă pe tema italian şi a circulaţiei repertoriului său teatral 
în spaţiul autohton, în intervalul 1871-1911, evidenţiază, dincolo de diferenţele ideologice 
dintre curentul italian şi naturalismul francez, şi entuziasmul dramaturgilor români în 
raport cu estetica naturalistă care o concurează pe cea idealistă, devansând-o în cele din 
urmă. Numeroase piese istorice de după 1900 înfăţişează protagonişti marcaţi de o ere
ditate maladivă, îndeosebi tirani cu temperamente vulnerabile, care cad pradă exceselor 
(Popescu, 2000, p. 81). În acest sens, teatrul unor scriitori care adoptă naturalismul şi în 
proză, precum Caragiale sau Delavrancea, permite degajarea unui tipar comportamental 
al personajului alienat, subjugat de fatalitatea psihologică, aşa cum se întâmplă în 
Năpasta (1890) atât cu Ion, care înnebuneşte vrând să scoată la iveală adevărul crimei, 
cât şi cu Dragomir, care înnebuneşte încercând să-l ascundă. Din aceeaşi galerie de 
personaje degenerescente face parte şi Ştefăniţă, în jurul căruia Delavrancea îşi con
struieşte acţiunea piesei mediane a , un despot pe modelul romantic
naturalist inaugurat de Negruzzi cu Alexandru Lăpuşneanu!, a cărui degradare mintală 
se consumă în avanscena unui decor în ruină, sugestiv pentru o vârstă decadentă a istoriei 

Fără a minimaliza toate aceste contribuţii, în peisajul celei de-a doua jumătăţi a 
secolului al XIX-lea, opera lui Alexandru Macedonski (1854-1920), pionierul simbolis
mului românesc, rămâne, incontestabil, cea mai reprezentativă pentru dezvoltarea imagi
narului decadent în literatura română. Perceput unanim ca poet eclectic, ,,succesiv: 
romantic exaltat, parnasian riguros, decadent brutal şi simbolist începător, dar entuziast, 
deşi confuz" (Drimba, 1968, p. 88), Macedonski şi-a manifestat adeziunea la decaden
tismul francez, cu care a interacţionat îndeaproape în mediul său originar, dar pe care 
l-a abandonat ulterior în favoarea simbolismului, sfârşind prin a se distanta de ambele, 
pe fondul unei structuri interioare clasicizante şi, oarecum, în ciuda unei biografii 
decadente ea însăşi prin egocentrismul omului, dandysmul lui balcanic, revolta împotriva 
societăţii sau atracţia spre misticism şi ocultism (Ene, 2011, pp. 130-137). Predispoziţiile 
decadente ale operei lui Macedonski şi-au găsit, deci, explicaţia atât în biografia contro
versată a autorului, cât şi în influenta franceză, exercitată de Baudelaire, Maurice Rollinat, 
Paul Verlaine, Karl Huysmans, Josephin Peladan ş.a., cu observaţia că sensibilitatea 
baudelairiană a fost importată de scriitorul român prin filtrul epigonismului decadent al 
lui Rollinat. Aşa cum subliniază Ovidiu Drimba, influenta discipolului se resimte în 
literatura română înaintea influenţei maestrului, întrucât Macedonski îl publică pe 

încă din 1883, descoperindu-l pe Baudelaire ca sursă primă abia 
în 1901 (Drimba, 2004, p. 59). 

Inspirate, în principal, de lirica franceză, notele decadente ale versurilor lui Macedonski 
au devenit evidente încă din volumul (1895), prin viziunile macabre ale cada
vrelor în descompunere pe fundalul cenuşiu al Bucureştilor „Cu turnuri de biserici, cu 
teatre şi palate/ Cu-ntreaga lui satiră de lux şi de păcate" din „Noaptea de noiembrie" ori 
pe cel al peisajului marin din„ Vaporul morţii", unde „Călătorii şi matrozii putrezeau pe 



179

Flori 
sacre

Poema rondelurilor anti-physis a 

(Le calvaire de feu

volumelor Excelsior  Flori sacre  

(1883), Nicu Dereanu (1886), (1886), 
(1886) sau 

fin-de-siècle

Literatorul, 

(Ene, 2011, p. 164).

IMAGINARUL DECADENT ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

puntea rece,/ Frunţi albastre, buze vineţi, pumni închişi şi ochi sticliţi", prin instinctualitatea 
reveriei erotice a faunului care „ Visează straşnica plăcere ce poţi s-o smulgi unui viol" din 
„Faunul" sau prin tablourile prăbuşirii marilor imperii, ca acela din „Neron", în care 
domnia orgiastică a excentricului Cezar scufundă Roma într-un „Desfrâu de vin-năuntru, 
desfrâu de sânge-afară ... ". Se adaugă la aceste trăsături inventariate de studiile de 
specialitate şi predilecţia pentru preamărirea frumuseţii satanice, în „Imn la Satan" ( 

, 1912), sau artificiale, în descendentă baudelairiană, vizibilă şi în ciclul „Rondelu-
rilor de porţelan" ( , 1927). De asemenea, tendinţa 
imaginarului macedonskian se conturează proeminent şi în poemul „ Thalassa", denumit 
de autor „roman" sau „epopee a simţurilor" şi publicat iniţial la Paris, în limba franceză 

, 1906). Rafinat în formă - prin valoarea heraldică pe care cele 33 de 
pagini manuscrise, dăruite de poet lui V.G. Paleolog, o au gratie diverselor culori şi 
nuanţe utilizate uneori în interiorul aceluiaşi cuvânt, fenomen întâlnit şi în manuscrisele 

şi (Drimba, 1968, p. 100) -, ,,Thalassa" comportă şi la 
nivel de conţinut numeroase caracteristici decadente, printre care se numără senzualis
mul, instinctualitatea, nervozitatea, halucinaţia erotică, sadomasochismul şi misoginismul 
(Ene, 2011, pp. 153-157). Totuşi, erotismul exacerbat din „ Thalassa" nu a stat numai 
la baza situării poemului în zona esteticii decadente, ci l-a apropiat, totodată, de spiritul 
naturalismului care îl fascinase la un moment dat pe scriitor. De altfel, multe alte proze 
macedonskiene, ca Casa cu No. 10 Dramă banală 

Zi de august Între coteţe (1886) au fost interpretate şi prin filtrul naturalismului 
(Ştefan, 2005, pp. 105-111), ceea ce permite identificarea unui imaginar decadent animat 
de ideea darwinistă a mutabilităţii speciilor, în consecinţă, de problema pierderii identi
tăţii individului în procesul de adaptare la mediu. 

Aluviuni decadente în albia simbolismului 

Începând cu Macedonski, atmosfera e cultivată de un număr însemnat de 
scriitori reuniţi, pe diferite criterii, sub egida simbolismului. Indiferent că sunt clasificaţi 
cronologic, în funcţie de coagularea lor, înainte de 1900, în jurul revistei 
şi, după 1900, în jurul revistei VieaJa nouă, sau axiologic, în simbolişti primari, 
secundari şi terţiari, sau minori şi majori, în funcţie de valoarea estetică a operei lor, 
autori precum Mircea Demetriade (1861-1914), Alexandru Obedenaru (1865-1945), 
Traian Demetrescu ( 1866-1896), Dimitrie Anghel ( 1872-1914), Ştefan Petică (1877-1904), 
Dimitrie Karnabatt (1877-1949), George Bacovia (1881-1957), Ion Minulescu (1881-1944), 
Alexandru Theodor Stamatiad (1885-1956), Nicolae Davidescu (1888-1954), Adrian 
Maniu (1891-1968), Dumitru lacobescu (1893-1913) ş.a. contribuie la lărgirea bazinului 
semantic decadent în literatura română. În proporţii variabile, care ţin de diversitatea 
formulelor literare, dar şi de etapele creaţiei fiecăruia, influentele decadente se resimt 
în scrierile tuturor acestor simbolişti. Însă opera lor ilustrează mai degrabă o paradigmă 
simbolistă cu intarsii decadente, întrucât nu poate fi vorba de un decadentism autonom 
câtă vreme universul lor liric, spre exemplu, nu traduce o viziune asupra lumii, ci 
construieşte o poetică estetizantă, lipsită de nelinişti ontologice, în manieră simbolistă 
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, 1934). 

O serie de elemente decadente pot fi extrase, prin urmare, din versurile simboliştilor 
minori, începând cu cei formaţi la şcoala macedonskiană, la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
printre care se numără şi Demetriade, autorul unor texte în care erotismul thanatic de 
sorginte romantică prinde, treptat, un contur decadent : ,,Amorul meu, un tânăr cu 
cearcăne sub pleoape, / Amorul meu, un tânăr cu fruntea fulgerată/ De gestul unei 
patimi pe veacuri nempăcată, / Amorul meu, un tânăr zâmbind în râs sardonic" 
(,,Amorul meu"). Într-un alt text, ipostaza îndrăgostitului devorat de patima erotică se 
desăvârşeşte în aceeaşi notă a exacerbării categoriilor negative ale imaginarului romantic, 
rafinându-se, de data aceasta, cromatic : ,,Din braţele iubitei ieşii cu trupul scurs, / 
Că-n sângele ei filtruri satanice au curs.// Sub noaptea străvezie, albastru oranisc,/ Mă 
clatin de beţia luxuriei nebune" (,,Păianjenul de aur"). Purtând, în numele simbolismului 
decadent, însemnele agoniei romantice, poezia sa derulează alteori declamatoriu viziunea 
unui pustiu care creşte necontenit, fără a reuşi să transmită, din cauza aglomerării de 
mijloace, starea de spleen a eului poetic. Sub semnul acestei maladii boeme a sfârşitului 
de veac stă, în schimb, debutul lui Obedenaru, autorul unor reprezentări poetice macabre, 
programatic decadente ( , 1891). Viziunea decadentă a poetului se extinde în 
volumele următoare în nota fantasticului terifiant şi îşi subsumează, cu timpul, compo
nente ironice şi livreşti, ca în sonetul „Flori de sânge": ,,Imagină de-apoteoze/ Din 
Wagner, Fragonard, Shakespeare,/ Te-ai stins ca sunet pe-un clavir,/ Sau ca un vis între 
nevroze" ( , 1916). În acelaşi volum, ,,Iahtul negru", sonet cu valoare de artă 
poetică în vagă tradiţie rimbaldiană, înfăţişează tabloul decadent al unei întunecate 
ambarcaţiuni imperiale „Purtând un silf cu sân de-opal / Pe-ocean de sânge şi venin", 
care aminteşte de „ Vaporul morţii" al lui Macedonski. Demetrescu, un alt macedonskian, 
renegat ulterior de maestru, optează pentru o poetică hrănită de temele elementare ale 
simbolismului şi decupează conştiincios peisaje dezolante, precum cel al cimitirului 
hibernal din poezia „Corbii", în care „Coboară corbii-n pâlc de doliu,/ Cernesc al iernei 
alb linţoliu,/ Şi, trişti, de foame par învinşi..." ( , 1894). Angoasa stârnită de 
ameninţarea devoratoare a păsărilor funebre, împrumutată din recuzita esteticii decadente, 
se topeşte, în schimb, într-un alt „ Tablou de iarnă", în melancolia imaginii decrepite a 
muzicanţilor cerşetori, însoţiţi de fecioara palidă, ,,Atât de galbenă şi slabă", ce oglindeşte 
idealul feminin simbolist. Ecouri decadente mai transpar destul de puternic la Karnabatt, 
în secvenţele fuziunii voluptoase cu feminitatea eternizată animalic din „Rubine", poezie 
în care femeia e „Eternul Sfinx. Pe buze zâmbeau sangvine flori/ Cu braţele rozalbe, cu 
gheare de pisică,/ Cu capul de Venera, cu trupul de-animal" (Opale şi rubine, 1904), şi, 
mai discret, la Stamatiad, care invocă nostalgic vremuri apuse prin rememorarea stârnită 
vizual, în „Simfonie în roz", de „imaginile roze/ din vremile care-au trecut:/ Se auzea 
un cânt de flaut/ agonizând în depărtare" sau senzorial, în „Simfonia toamnei", unde 
„Plutesc senzaţii de aramă,/ Un glas din alte lumi mă cheamă" (Mărgăritare negre 
Reveria absintului provoacă apariţia unor castelane care „La sânuri au buchete de negre 
violete" şi în poezia „Cu gândul aiurea" a lui Davidescu, însă subiectului liric cu stări 
de felină sumbră anesteziată i se asociază frecvent tiparul decadent al femeii fatale din 
„ Tutulor": ,,Femei cu masca roasă de fard, cu gesturi grave,/ Rostogolindu-şi ochii în 
cearcăne de K'hol,/ Ne'nvăluie'n tristeţea privirei lor bolnave/ Şi tulbure de-albastrul 
vaporilor de-alcool" (La fântâna Casta/iei, 1910). În fine, din familia mai tânără a 
simboliştilor minori mai poate fi amintit Dumitru lacobescu, printre altele, pentru stările 
halucinate ale eului, precum cea din „Spleen", unde „Cu vinuri pătimaşe în pahar,/ Cu 
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opiu şi cu flori de lupanar/ Cer să-mi îmbăt urâtul în zadar", dar şi pentru aspiraţiile 
de dandy ale seducătorului galant din „Altei Doamne" : ,,Aş vrea să fiu un paj cu mintea 
fină,/ Un paj pudrat, subţire şi galant" ( 

Dintre simboliştii afirmaţi în jurul lui 1900, atenţia istoriei literare s-a concentrat 
însă, în mod justificat, asupra lui Anghel şi Petică, din a căror operă nu lipsesc, de 
altfel, elementele decadente. Astfel, poezia delicată a lui Anghel dovedeşte o atracţie 
aparte faţă de convertirea simbolistă a grădinii într-un spaţiu muzeal ameninţat, prin 
caducitatea exponatelor florale, de năruirea iminentă nu atât sub presiunea timpului, cât 
a sentimentului de tristeţe, căci, în „Melancolie", e „linişte-n grădina toată şi pace 
ca-ntr-o săhăstrie/ În care-ar fi murit viata învinsă de melancolie" (În grădină 
Ofilirea devine, deci, expresia recurentă a degradării materiei, pe care poetul o contemplă 
cu voluptate şi în „Moartea narcisului" : ,,În liniştea odăii s-a stins încet-încet .. ./ Nu 
şi-a fărmat viata petală cu petală,/ Ci a murit cu faţa din ce în ce mai pală, / Eu 
singur stam de faţă la muta-i agonie" ( , 1909). Poeziile celui de-al doilea volum 
evoluează treptat de la natural la obiectual, înlocuind grădina cu odaia care concentrează 
mirosul apăsător al florilor moarte sau cu salonul care potenţează fatidic efectele sonore 
şi creează o atmosferă decadentă, ca în „Duminica": ,,Salonu-i gol, şi-n umbră doar 
samovarul cântă,/ Asemenea unui popă ce-ngân-o liturghie". Poemele în proză, specie 
consacrată de mişcarea decadentă europeană, configurează cadre variate dominate de 
sentimentul declinului, spre exemplu, prin descrierea interioarelor vetuste, cu divanuri 
şi jeţuri patronate de figura feudală a boierului încremenit în rama de tablou, în "Floarea 
de aloes" , sau prin descrierea cu potire de sânge legănate la 
marginea holdelor de grâu din "Morfină", volumul distingându-se prin nota halucinatorie 
a reveriilor şi prin stilul estetizant al divagaţiilor lirice ( Oglinda fermecată 

La Petică, sentimentul declinului este sinonim cu cel al , fiindcă universul 
poetic, în special din ciclul „Când vioarele tăcură", traduce extincţia sunetului (,,Murise 
însă cântul de veche voluptate,/ Şi triste şi stinghere viorile părură"), a culorii (,,Adâncul 
întuneric se-ntinde ca-ntr-un vis"), a olfacţiei (,,Parfum din flori pălite şi uitate, I 
Te stingi în dureroasa-ţi voluptate"), a cetăţii ("Colinele-ascultară cum moare-ncet 
cetatea"), şi, în cele din urmă, a eului (Fecioara în alb, 1902). Poemele în proză ale 
lui Petică, redactate în intervalul 1899-1900, redau, de asemenea, senzaţia stingerii, pe 
fondul oboselii de a mai vâna idealuri, şi încheagă o atmosferă citadină decadentă, topită 
parcă în văzduhul amurgit, în care fiinţa rătăceşte solitară, întorcându-se prin reverie la 

Cântec vechi, 1900). Lumea exterioară capătă o aură de artificialitate 
prin estetizare, iar sentimentul de iubire pare copleşit de umbra timpului care creşte 
fantasmatic, deşi, ocazional, amintirea mai prelungeşte vibraţiile decadente ale unei 
voluptăţi masochiste a cărnii chinuite ( 

Lărgirea bazinului decadent 

La graniţa dintre secole, o serie de ai decadentismului care irigau imaginarul 
simboliştilor minori se înregistrează şi în opera unor prozatori mai puţin însemnaţi, pe 
care Mitchievici îi recuperează, alături de autorii canonici, atunci când propune o 
ierarhizare a categoriilor de proză decadentă decelabile în literatura română, după cum 
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urmează: proza scurtă, de Macedonski, Davidescu, C.I.A. Nottara (1872-?), Corneliu 
Moldovanu (1883-1952), Mateiu Caragiale (1885-1936), Ion Vinea (1895-1964) ş.a.; 

, de Nottara, Radu Cosmin (1879-1959), I.I. Stoican, 
Lukrezzia Karnabatt (1887-1960) ş.a.; romanele canonice, de Vinea, Caragiale, Hor
tensia Papadat-Bengescu (1876-1955), Mihail Sadoveanu (1880-1961), Ionel Teodoreanu 
(1897-1954), Max Blecher (1909-1938), proza crepusculară a lui Sadoveanu şi Teodoreanu 
sau cea gotică a lui Mircea Eliade (1907-1986), romanul senzual al lui Macedonski, în 
fine, romanele care metabolizează modernist decadenta, de Papadat-Bengescu, Cezar 
Petrescu (1892-1961) ş.a. (Mitchievici, 2011, pp. 25-30). 

Astfel, după cum se profilează în lectura criticului, mitemul decadent al femeii fatale 
continuă să-l preocupe pe Davidescu şi în povestea lbolyei, curtezană distinsă prin 
frumuseţea artificială de nimfetă, al cărei destin reia motivul ultimului vlăstar al unei 
familii nobiliare ( , 1911), după cum, în piesa , autorul se va arăta interesat 
tot de psihologia feminină, urmărind, prin tema incestului, fluctuaţiile obsesiei erotice 
maladive ( , 1915). Prototipul femeii fatale apare şi în creaţiile lui Moldovanu, în 
scene care îmbină rafinamentul, cruzimea şi predispoziţia necrofilă, alături de prototipul 
artistului cu veleităţi de dandy balcanic, proiectat într-un cadru decadent cu accente 
ludice, de farsă (Neguţătorul de arome, 1916). De asemenea, povestirile lui Nottara dau 
viaţă unor personaje simptomatice pentru estetica decadentă, cum sunt ultimul descendent 
al unei familii aristocratice, luat în posesie de spiritele celor dispăruţi câtă vreme îşi 
conservă frumuseţea corporală, şi, din nou, femeia fatală, care actualizează, prin per-

' 1907). Înclinând spre dandysm 
prin morga aristocratică pe care o afişează în viata reală, ca şi Macedonski, Nottara 
poate fi considerat, în opinia lui Mitchievici, şi autorul primului roman românesc deca
dent, scriere în care se zugrăveşte o lume pasivă, cu eroi palizi şi neurastenici, izolaţi 
de societate, pe model huysmansian ( , 1898). În aceeaşi clasă de opere 

, dar reprezentative pentru imaginarul decadent, se mai regăsesc, 
printre altele, un roman ce transformă Bucureştii într-un topos larvar al moravurilor 
degradate - Cosmin, (1921) -, unul care portretizează o femeie fatală, exotic-orien
tală, atinsă de boala păcatului carnal pe filon ereditar şi livresc - Stoican, (1920) -, 
dar şi alte trei romane, semnate de aceeaşi prozatoare, Lukrezzia Karnabatt, concentrate 
pe ipostaza femeii fatale orientale care fie îşi deplânge frumuseţea sacrificată în urma 
pactului cu diavolul, fie îşi pierde frumuseţea naturală într-un accident, devenind 
monstruoasă, pentru a redobândi ulterior un chip perfect, dar artificial, în fine, care îşi 
cosmetizează în exces trupul afectat de o descompunere maladivă : 

Din seria canonică se remarcă, întâi de toate, operele mateine, care consacră în lite
ratura română ipostaza dandy-ului, acel aristocrat al spiritului ce cultivă un mod estetic 
de a fi, în ciuda materialismului societăţii burgheze, tipologie asociată predilect epocilor 
de decadentă (Babeţi, 2004, p. 80). Afin cu Baudelaire, Villiers de l 'Isle-Adam şi Barbey 
d'Aurevilly, Mateiu Caragiale imaginează un aristocrat excentric şi efeminat, asemănat 
cu o păpuşă sulemenită şi învăluit într-o atmosferă de mister cu conotaţii satanice, singu
larizând, prin personajul Aubrey de Vere, figura decadentului estetic ( 
În ceea ce priveşte romanul matein (1929), atât prin tipologia per
sonajelor, cât şi prin geografia simbolică în care se structurează acţiunea şi, mai ales, prin 
stilul estetizant şi livresc al scriiturii, acesta se impune ca operă de sinteză a imaginarului 
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decadent. Astfel, cei patru crai, învestiţi adesea cu valoarea de personaje cardinale ale 
spaţiului balcanic, întruchipează diferite sensibilităţi şi vârste culturale, ordonate într-o 
serie a declinului istoric şi genealogic : Pantazi e aristocratul de viţă occidentală, repre
zentant al vârstei sentimental-romantice a secolului al XIX-lea şi exponent al hagialâcului 
geografic, Paşadia e aristocratul hibrid, oriental, reprezentant al vârstei decadente 

şi al hagialâcului istoric, Pirgu e plebeul cu o viziune realistă, specifică vârstei 
materialiste a secolului XX şi iniţiatorul tuturor în „adevăratul" hagialâc, cel al vieţii 
care se vieţuieşte, Povestitorul fiind o conştiinţă supraordonată, capabilă să încorporeze 
poveştile celorlalţi trei, în calitatea sa de cronicar al decadenţei (Mitchievici, 2011, p. 577). 
De asemenea, nu doar protagoniştii, de ale căror hagialâcuri s-a ocupat, în cheie heral
dică, hermeneutul ezoteric Vasile Lovinescu (Lovinescu, 1981), ci aproape toate persona
jele romanului ilustrează o morfologie erotică specifică decadentismului, prin pulsiunile 
nefireşti ale libidoului, fie că e vorba de sexualitatea enigmatică a lui Pantazi, de pre
ferinţa lui Paşadia pentru prostituate şi a lui Pirgu pentru femei anormale, de homose
xualitatea lui Poponel, de bisexualitatea Raşelicăi ori de toate formele degenerescenţei 
din casa Arnotenilor (Ene, 2011, pp. 213-215). Subordonată decadentismului este, 
observă Mitchievici, şi viziunea care captează aceste manifestări ale complexului 

, fiindcă, de data aceasta, interesul pentru ele nu e de ordin clinic, ci de 
ordin estetic, după cum nici interesul pentru fresca mondenă a epocii nu e de ordin istoric, 
ci tot estetic, în măsura în care nu se reţine decât atmosfera perioadei, nu şi evenimentele 
majore care o marchează. Cu efortul memoriei recuperatoare, romanul lui Mateiu 
Caragiale, autor la rândul său dandy în dimensiunea biografică, imortalizează nostalgic 
o lume în perpetuă stingere, zăvorând-o heraldic sub pecetea frazei rafinate în exces. 
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Acelaşi impuls se resimte şi în poe torului, redactate în intervalul 1904-1912 
şi grupate ulterior în volum (Pajere, 1936). Conotaţia heraldică a titlului se asociază cu 
forma fixă, închisă, a sonetului istoric, pe care poetul o cultivă în încercarea de a restitui 
nu cronologia evenimenţială, ci atmosfera curţilor vechi, redată şi în roman : 

De veacuri, părăsite pe-ascunsele coline, 
Zac curţi pustii 

Şi-n tăinuita culă, ţintind priviri viclene, 
Zâmbesc către domnite boieri cu lungă barbă, 
Purtând pe naltă cucă surguci cu mândre pene. 

Cur/ile vechi 

Astfel, imaginarul poetic matein e traversat de domni neguroşi, năluci de voievozi 
şi domnite înveninate de doruri pătimaşe, cu totii lipsiţi de identitate istorică şi surprinşi 
în momentul în care îşi aşteaptă sau îşi acceptă moartea, o moarte care închide, ca un 
sigiliu, o întreagă epocă. 

Pe lângă proza scurtă din Descântecul şi Flori de lampă (1925), ce revelează prezenta 
vampirică a femeii fatale şi o atmosferă desuetă subminată ironic, Vinea, un alt scriitor 
căruia exegeţii i-au recunoscut veleităţile de , îmbogăţeşte cu un roman publicat, 
din păcate, postum, imaginarul decadent al literaturii române, estetizând, pe filieră 
mateină, o lume în descompunere, în care locul craiului este luat de 
nouă de personaj decadent ( , 1965). În centrul universului său romanesc populat 
de personaje atinse de şi, în egală măsură, de caricaturile lor, stă 
Lucu Silion, protagonistul lipsit de preocupări vitale, amintind de „omul sfârşit" al lui 
Giovanni Papini, a cărui existentă se aşază sub semnul plictisului şi al oboselii de a 
munci şi de a scrie, în cadrul intim al locuinţei sale luxuriante sau al localurilor boeme 
pe care le frecventează. Într-un registru dominant diurn şi cu note de ironie, Vinea 
rescrie destinul pseudo-aristocratului levantin care se degradează până la ratare. Desigur, 
detenta ironică şi parodică a creaţiei lui Vinea a fost observată şi în lirica acestuia, spre 
exemplu, în „ Visul spânzuratului", unde macabrul se topeşte inofensiv în exerciţiul ludic 
al clişeului decadent : 

Spânzuratul vânăt din grădină 
plin de rouă şi de frunze noi 
se-nvârteşte-n axa-ide lumină 
fără frică de ninsori şi ploi 
şi râzând cu ochii amândoi. 

După figura craiului şi prototipul lunatecului, proza interbelică autohtonă va încerca să 
problematizeze condiţia omului descompus, odată cu romanul lui Felix Aderca (1891-1962), 
Omul descompus (1925), în care prozatorul tinde să capteze nu doar dezarticularea 
conştiinţei naratoriale ce glisează ambiguu de la o secvenţă la alta, ci şi descărnarea 
fiinţei feminine, Calypso, consumată de o boală nobilă, tuberculoza. Portretul acesteia, 
concentrat în chenarul unei fotografii, dezvăluie, în locul femeii fatale care promisese 
cândva să devină Calypso, un stârv graţios, cu plete galbene umede, un abominabil 
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let vitrificat. Cu totul diferită este, în schimb, imaginea feminină pe care o impune 
Papadat-Bengescu, şi anume cea a , fizionomie subsumabilă imagi-

ului decadent ( , 1926). Decupând o ipostază a feminităţii tabuizate 
de societatea burgheză din cauza sexualităţii sale deviante, fecioara despletită asumă o 
condiţie de bastard din care derivă patologia ei comportamentală. Astfel, Mika-Le deschide 
o serie în care se înscriu şi alte eroine ale volumelor următoare din ciclul Hallipilor, 
demonstrând, după cum s-a arătat, că degenerarea poate fi citită şi ca eşec al efortului 
de racordare a burgheziei în ascensiune la structura devitalizată a aristocraţiei în declin. 
Tot despre un eşec de racordare, de data aceasta a aristocratului în declin la sursa de vita
litate a ţărăncii care îi devine soţie, este vorba şi în proza naturalistă a lui Liviu Rebreanu 
(1885-1944), căci romanul (1927) exploatează acelaşi motiv al mezalianţei. 
Instinctul criminal al lui Puiu, ultimul vlăstar al familiei Faranga, pus pe seama îngroşării 
sângelui de-a lungul generaţiilor, nu e vindecat de căsătoria cu energica Mădălina, fiindcă 
ea însăşi suferă un proces al devitalizării odată cu adaptarea la mediul aristocratic care 
o transformă în blânda şi melancolica Madeleine Pe această linie, şi Cezar Petrescu 
devine mandatarul unei decadente metabolizate modernist, cu atât mai mult cu cât şi 
romanul său depăşeşte rama frescei sociale , pe care o reconfigurează în 
contextul transformărilor de după Primul Război Mondial ( , 1927-1928). 

Cât despre constanta estetizării maladivului, se poate spune că estetizarea maladiei 
nervoase, urmărită anterior prin filtre narative decadente sau naturaliste, e secundată, 
cu aportul lui Max Blecher, de o estetizare a maladiei fiziologice ce frizează grotescul, 

Întâmplări în irealitatea imediată (1936) şi (1937). Într-o cheie nouă, 
Blecher ilustrează ipostaza bolnavului care îşi contemplă masochist propria condiţie şi, 
sfidându-şi ruina corporală, caută esenţa realităţii în artificialitate, dovedind o atracţie 
neînfrânată pentru simulacre. Imposibil de explicat ereditar, maladia devine totodată un 
accident al sortii care dezvăluie inconsistenta lumii reale şi determină degradarea indi
vidului până la stadiul obiectual de carcasă animată, de simplă prezentă mecanomortă. 
Setea de experienţă senzorială autentică, regăsibilă la Blecher, apare şi la Octav Şulutiu 
(1909-1949) în (1935), roman al cărui protagonist cu trăsături de androgine 
devorat de stări contradictorii şi de patimi erotice care îi alimentează dezgustul faţă de 
sine însuşi. Şi în romanul lui Dan Petraşincu, (1938), sexualitatea protagonis
tului pare uneori incertă din cauza delicateţii sale fizice, deşi se defineşte destul de 
explicit prin prisma complexului oedipian, întrucât, crescut într-o izolare aristocratică 
ce îl determină să vegeteze şi să înlocuiască realitatea cu visarea, Emil se crede, încă 
din frageda copilărie, ,, tăticul" tinerei sale mame, cu care se cunună simbolic în fata 
tabloului tatălui decedat. 

Dacă în proza interbelică occidentală se înregistrează, graţie unor autori ca Robert 
Musil şi Hermann Broch, apariţia unui roman al universurilor crepusculare (Vlad, 2004), 
în proza românească a aceleiaşi perioade Sadoveanu şi Teodoreanu dezvoltă, potrivit 
clasificării amintite anterior, formula moldovenesc, adică a unei proze 
ce tinde să recupereze atmosfera , descriind un proces al declinului comuni-
tăţii patriarhale pe fondul modernizării sociale. Viziunea se înrudeşte tematic cu cea 
sămănătoristă, în măsura în care urmăreşte o devitalizare generată de fenomenul deru
ralizării şi al urbanizării târgului moldovenesc, însă se desparte de aceasta tocmai prin 
interesul precumpănitor pentru atmosferă, în detrimentul acţiunii cu teză. Explicabilă 
şi contextual, prin pierderea supremaţiei politice şi culturale a Iaşului şi a Moldovei în 
favoarea noii capitale şi a Munteniei, fascinaţia pentru zbuciumul prăbuşirii unei lumi 
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se regăseşte în multe dintre romanele sadoveniene, Locul unde nu s-a întâmplat nimic 
(1923) fiind ilustrativ în acest sens. Romanul cartografiază, sentimental şi nostalgic, 
societatea moldovenească în care declinul boierimii indigene e concurat de ascensiunea 
burgheziei citadine şi actualizează, prin protagonistul Neculai Cantacuzino, imaginea 
ultimului descendent al aristocraţiei locale, impur prin genealogia sa bizantină şi incapa
bil să-şi materializeze proiectele, preferând resemnarea pasivă. La rândul său, Ionel 
Teodoreanu consfinţeşte, în trilogia sa, a societăţii 
patriarhale moldoveneşti care îmbină lâncezeala cu visarea şi melancolia (Teodoreanu, 

, 1925-1927). Ca expresie a atracţiei nostalgice pentru sensibilitatea unei 
epoci apuse, medelenismul nu este singura constantă a romanului care invită la identifica
rea unui imaginar de factură decadentă, putând fi invocate iniţierea lui Dan Deleanu în 
mediul boemei ieşene, educaţia sentimentală a tinerilor pe filonul livresc al simbolismului 
şi decadentismului, pledoariile avocaţiale în speţa unui incest sau comportamentul erotic 
rafinat şi maladiv al unor personaje, în special feminine. 

În proza lui Eliade, personajul feminin este înzestrat cu o capacitate de seducţie 
vampirică, Christina fiind strigoiul care exercită o influenţă nefastă asupra conacului 
familiei Moscu, în special asupra surorii sale mai mici, doamna Moscu, şi a fiicelor 
acesteia, Sanda şi Simina, pe care le ia în posesie malefic (Domnişoara Christina 
Atât prin sadomasochismul şi nimfomania care o duseseră la pierzanie în tinereţe, cât 
şi prin vampirism şi satanism, Christina pare o femeie fatală descinsă din recuzita roman
tică pe care decadentismul o prelungeşte, în accepţiunea sa de manierism al romantismului 
(Praz, 1965, p. vii). Ea se distinge însă prin potenţialul de a prezerva lumea 
încremenită la momentul răscoalei ţăranilor din 1907, într-un registru gotic, decadent 
prin efectul sinestezic pe care-l produc portretul magnetizant, răceala funerară a salonului 
şi mirosul persistent de violete. Prin aceasta, domnişoara Christina completează galeria 
personajelor feminine fantasmatice exhumate de ficţiunea decadentă din tenebrele unui 
trecut captivant şi inaccesibil. 

Imaginarul decadent-simbolist al literaturii române interbelice se desăvârşeşte, cate
goric, cu opera lui Bacovia, cel mai decadent dintre simbolişti în opinia criticii literare, 
care edifică un univers liric dominat de obsesia sfârşitului, angoasa descompunerii conti
nue, spleen, nevroză, dizarmonie, mizantropia eului, erotismul macabru şi satanism (Ene, 
2011, pp. 174-184). Încă din primul volum, amurgul privilegiază starea de agonie şi se 
instituie ca moment predilect al emoţiilor dezlănţuite după o îndelungă încordare, în 
"Amurg de toamnă", ,,Ascult atent privind un singur punct/ Şi gem, şi plâng, şi râd, în 
hî, în ha ... ", sau al defilării fantomelor voievodale pe un fundal cromatic strident, în 
"Amurg violet", unde „Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete;/ Străbunii trec în pâlcuri 
violete,/ Oraşul tote violet" ( , 1916). Pe coordonată temporală, şi anotimpurile 
contribuie la schiţarea unor tablouri ale dezagregării, printr-o exacerbare senzorială care 
captează imaginea macabră a lăcomiei sangvine când "Ninge grozav pe câmp la abator/ 
Şi sânge cald se scurge pe canal; // Şi corbii se plimbă prin sânge şi sug", în „ Tablou 
de iarnă", şi pe cea a cadavrelor în descompunere sub forţa mistuitoare a verii, în 
"Cuptor", când „Pe catafalc, de căldură-n oraş, -/ Încet, cadavrele se descompun". În 
timp ce devorarea lentă a materiei afectează lumea exterioară, alimentând spleenul, spa
ţiul interior întreţine nevroza, îndeosebi prin muzicalitatea disonantă, precum cea din 
"Nevroză", în care „Iubita cântă la clavir, - // Iubita cântă-un marş funebru, // 
Ea plânge şi-a căzut pe clape,/ Şi geme greu ca în delir", ori din „Seară tristă", căci 
"Barbar, cânta femeia-aceea,/ Târziu în cafeneaua goală". ,,Poemă în oglindă" aglutinează 
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planurile, suprapunând spaţiul grădinii cangrenate cu cel domestic, în care iubita citeşte 
tocmai „O poemă decadentă, cadaveric parfumată", prin intermediul simbolului oglinzii, 
ce estetizează deopotrivă moartea naturii şi a fiinţei umane. Toate aceste nuclee ale 
imaginarului decadent se regăsesc, în diferite proporţii, şi în volumele ulterioare ale 
poetului, unde li se adaugă apariţia eului „pudrat pe-o eczemă ce faţa mi-o sapă", în „Nervi 
de toamnă" (Scântei galbene, 1926), şi cea a iubitei „cu faţa de mort" din „Psalm" ori 
a femeii ,, - mască de culori,/ cocotă plină de rafinării -/ Tu, care tipi la desfrânări 
târzii" din „Contrast" (Cu voi ... , 1930). Elementele universului poetic figurează şi în 
poemele în proză bacoviene, unde domneşte aceeaşi atmosferă . ,, Cubul 
negru" ilustrează exemplar starea de spirit întreţinută de sfârşitul unui „ veac suspect", 
în care naratorul-personaj participă la o ultimă iniţiere, cu valoare de ritual funerar, în 
lumea lascivă pe care spectrul noului secol o îngroapă pentru totdeauna (Bucăţi de noapte 
1926). Cubul izolat, capitonat cu catifea neagră, în care personajele sorb arome din 
pahare negre, în lumina violet a lampionului şi pe refrenul poesc al „Corbului", într-o 
căldură moleşitoare, esenţializează sensibilitatea decadentă a imaginarului bacovian. 

Decadentism erodat ludic 

De o cu totul altă natură se dovedeşte a fi imaginarul decadent în poezia lui Minulescu, 
fiindcă, pe linia distincţiei operate între natura introvertită a simbolismului moldovenesc 
şi cea extravertită a simbolismului muntenesc, poetul boemei pariziene şi bucureştene 
practică în mod curent o formulă predispusă la deriziune. De aceea, clişeele decaden
tismului sunt cel mai adesea asumate ca atare, prin persiflarea ludică şi multiplicările 
teatrale ale eului minulescian care pozează fanfaron. Astfel, imaginea palatului în ruină 
nu mai evocă rafinamentul unei lumi apuse, ci o banală destinaţie turistică în care 
„Cândva pe-aici fu viaţă/ Cu cântece/ Şi glume ... " (,,Jalea paznicului"). Nici momentul 
crepuscular al amurgului nu mai creează o atmosferă agonică, pentru că, în „Crepuscul 
la Tomis", asfinţitul nu scoate la iveală decât 

Un vagabond pe care marea 
M-a scos de păr din adâncime 
Şi convertit 
De dragul unei simple jucării, 
M-agăţ cu mâinile de astrul 
Ce ca un pescăruş rănit 

Îşi moaie aripa-n albastrul 
Crepuscularei Agonii ! ... 

Romanţe pentru mai târziu 

Similar, extazul iubirii excentrice capabile să suscite inspiraţia poetică e anulat, dat 
fiind că, în „Romanţa celor trei romanţe", ,,din aurul de-alt'dată/ Şi din carminul de pe 
buze/ Nu mi-a rămas decât o pată". Chiar atunci când se întrupează în femeie fatală, ca 
în „ Odeletă", unde „ Tu pari a fi venită dintr-un regat pustiu - / Cu ochii tăi - culoarea 
nimicului etern,/ Culoarea nebuniei şi-a crimelor iertate", iubita nu mai înfiorează prin 
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prezenţa ei, îndrăgostitul nefiind decât o victimă banală a unui viciu democratizat (De vorbă 
cu mine însumi, 1913). De altfel, în ipostaza sa de dandy derizoriu, subiectul însuşi nu 
mai e depozitarul neliniştilor ontologice, ci se defineşte disonant, în „Ecce homo", drept 
bizară ,,-mperechere de straniu/ Şi comun // o-ncrucişare de harfe/ Şi trompete // 
o armonie de proză/ Şi de vers,/ De crime/ Şi idile,/ De artă/ Şi eres". Decadentismul pre
lucrat ludic şi ironic în poezie, cu deplina conştiinţă a artefactului, lasă locul, în proza scurtă 
a autorului, unei atmosfere narative apropiate de cea mateină, deşi nu fără doze frecvente 
de ironie ( , 1908). De asemenea, interesul pentru profilul per
sonajului boem, blazat, de o sensibilitate hipertrofiată, invită la identificarea unor semne 
ale imaginarului decadent-simbolist şi în dramaturgia scriitorului (Pleacă berzele 

Tendinţa deconstruirii ironice a recuzitei decadente, vizibilă în poezia lui Minulescu, 
e cultivată, în preajma Primului Război Mondial, nu doar de Vinea, ci şi de Adrian 
Maniu şi de Tristan Tzara (1896-1963), ale căror începuturi literare stau sub semnul ace
luiaşi simbolism. Spre exemplu, exploatarea clişeelor decadente virează înspre caricatural 
şi grotesc în poemul dramatic (1915), în care Maniu rescrie ca farsă mitul 
biblic al femeii fatale. Anunţând, prin deconspirarea convenţiilor teatrale, spiritul icono
clast al avangardei, Maniu o imortalizează pe Salomeea „Cu ochi de aur în aurii inele,/ 
Cu pleoape de cerneală,/ Cu tâmplele înrămurite de vine verzi ca fierea" şi îi înscenează 
un final derizoriu, lipsit de tragism, deoarece aceasta moare „distrată de nemurire". 
Debarasarea de retorica simbolistă şi apetenţa pentru dinamitarea tiparelor consacrate se 
întrevăd şi în alte creaţii, spre exemplu, într-o bine-cunoscută „baladă" în care distincţia 
stranie a dandy-ului decadente înlocuită cu degringolada clovnului-farsor: ,,Cu siguranţă,/ 
n-am fost decât un clovn farsor, iubind - fiindcă aşa e moda - în sinucideri de amor" 
(,,Balada spânzuratului"). Efecte decadente erodate ludic şi parodic sunt identificate şi 
în ciclurile de proză ale lui Maniu, în care ipostazele artistului blestemat coabitează cu 
instanţele aristocraţilor degeneraţi (Din paharul cu otravă, 1919). La rândul său, Tzara 
se înscrie, pe linia primelor sale poeme, în aceeaşi familie a modernismului ironic care 
îşi are originile, în opinia unui teoretician al avangardei precum Ion Pop, într-o fisură 
a ecuaţiei simboliste care echilibrase conştiinţa convenţiei şi sentimentul neoromantic 
al inefabilului (Pop, 1990, p. 23). Plasat, astfel, alături de Maniu şi Vinea, în descendenţa 
lui Jules Laforgue, de la care cu toţii moştenesc instrumentarul liric al clovnului farsor, 
Tzara înlocuieşte tragismul sincopelor existenţiale cu proiecţiile amuzate ale propriei 
fantezii, ca în „Glas" ( 

Zid dărăpănat 
Eu m-am întrebat 
Astăzi că de ce 
Nu s-a spânzurat 

Lia, blonda Lie 
Noaptea de-o frânghie ... 
S-ar fi legănat 

S-ar fi adunat 
Lumea să o vadă 

Şi ar fi strigat 
,,Vezi ca să nu cadă". 
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in nuce, ipostaza 

[...]

(Malul albastru, 1990)

[…]
[…] […]

(1969), volum 

Corabia lui Sebastian (1978) o va 

IMAGINARUL DECADENT ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

Fiind, la origine, o imagine inversată a sinelui romantic, decadentă 
clovnului - cu toate variaţiile sale, de nebun, bufon, arlechin, saltimbanc, scamator 
ş.a.m.d. - poate fi înţeleasă şi ca dublu parodic al dandy-ului, deci ca loc comun al 
imaginarului decadent deconstruit ludic. De aceea, ocurenţele ei în literatura avangardistă 
vin să demonstreze disoluţia imaginarului decadent în registrul rizibilului, tendinţă pe 
care o va ilustra şi direcţia suprarealistă, prin Gellu Naum (1915-2001), care îi preferă 
clovnului farsor ipostaza Clovnului Alb, exponent al visului şi al poeziei şi adoptă, ca 
în „Funia cavalerului de onoare", o poză tragică, de hidalgo rătăcitor prin meandrele 
suprarealitătii : 

Aveam la gât Marea Medalie a Cavalerilor Obosiţi 
Funia Cavalerului de Onoare 
plus Panglica şi Jaretiera Orbilor Rătăciţi în Pustiu 

şi ameţit de înalta lor semnificaţie 
lipit de spătarul scaunului 
pe un râu alunecam printre mari copaci răsturnaţi. 

Pe alte coordonate estetice, gustul pentru manipularea convenţiei şi a clişeului 

decadente se evidenţiază şi în balada „Corydon" a lui Radu Stanca (1920-1962), scriitor 
care va recompune, cu mijloacele estetizante pentru care optează cerchiştii, portretul 
dandy-ului histrionic, încărcat de panglici şi cordeluţe, scăldat în cidru şi înnobilat cu 
drog din sânge de scroafă: ,,Sunt cel mai frumos din oraşul acesta, // Un ochi (pe 
cel roz) îl ascund sub monoclu // Cellalt ochi (cel galben) îl las să se-amuze // 
Toţi dinţii din gură pudraţi mi-s cu aur,/ Mijlocul mi-e supt în corset sub cămaşe,/ Fumez 
numai pipe de opiu uriaşe". 

Astfel, aspiraţia lui Stanca spre o poezie lirică în care starea afectivă să fie potenţată 
de infuzia dramaticului poate motiva recuperarea unor ipostaze consacrate ale literaturii 
decadente, captivante prin înclinaţia lor spre teatralitate, cum este şi cea a dandy-ului. 

în siajul imaginarului decadent 

Deşi constelaţia decadentă pare să-şi fixeze limitele în literatura română de la graniţa 
secolului al XIX-leacu secolul XX, cu evoluţii importante şi în epoca interbelică, irizaţii 
ale acesteia pot fi reperate până în perioada postbelică, în contextul în care utopia comu
nistă se transformă încet şi sigur într-o antiutopie cu valenţe apocaliptice, accentuând 
sentimentul general al declinului societăţii. O astfel de perspectivă îi permite, de pildă, 
lui Ene, să reconsidere opera lui A.E. Baconsky (1925-1977) prin filtrul esteticii deca
dente căreia îi este tributar universul liric în disoluţie din Cadavre în vid 
ce schimbă cursul evoluţiei literare a autorului. Livrescă şi ceremonioasă, poezia acestui 
volum traduce trauma ( de )căderii în istorie, pe care 
dezvolta mai târziu în viziuni coşmareşti sau în laitmotivul descompunerii cărţii şi a 
poemului. Desigur, o afinitate pentru atmosfera decadentă poate fi urmărită şi în romanul 
,,de sertar" Biserica neagră (1990), cu menţiunea că semnificaţia ultimă a crepuscularis
mului existenţial rămâne cea parabolică. Mai departe, observă criticul, imaginarul decadent 
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expresie a unei ontologii atemporale.

nu s-ar dovedi absolut incompatibil nici cu literatura română postmodernă, întrucât în 
postmodernitate cultul artificialului devine chiar esenţa lumii reale, aşa cum se întâmplă, 
spre exemplu, la un oniric ca Leonid Dimov sau la Şerban Foarţă şi Adrian Bodnaru. În 
acest sens, descărcarea de sarcină decadentă poate continua în literatura română recentă, 
de la Radu Aldulescu, Dan Lungu şi Petre Barbu la Ionuţ Chiva, Adrian Schiop şi Dan 
Sociu, în măsura în care imaginarul declinului asimilează noile angoase ale societăţii 
postdecembriste în eternă tranziţie, cu condiţia recunoaşterii lui, în ultimă instanţă, ca 


