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INTRODUCERE 
 

În cadrul modernităţii literare şi artistice, decadenţa reprezintă unul din cele mai 

controversate şi incitante fenomene, atît pentru criticii şi teoreticienii literaturii, cît şi pentru 

culturologi, psihologi, antropologi, esteticieni sau filozofi, pentru toţi cei care studiază limbajul (-

le) unei epoci în care continuăm să trăim, împărtăşind, reconfigurînd sau negînd valorile, 

realizările şi contribuţiile acesteia la imaginea actuală a lumii.  

 

Prolegomene la decadenţă. Actualitatea temei. Precizări terminologice.  

Lucrarea de faţă îşi propune să trateze o problemă a istoriei literaturii naţionale legată de 

apariţia, manifestarea, dezvoltarea şi emergenţa fenomenului estetic al decadenţei sau, cu un 

termen ceva mai apropiat de specificul domeniului nostru de cercetare, al decadentismului, 

identificabil în operele scriitorilor de orientare postromantică, antitradiţionalistă, modernizantă şi 

estetizantă de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Mai multe decenii 

în urmă, problemele „decadenţei” şi „decadentismului” păreau, cel puţin în contextul literaturii 

noastre, rezolvate. Mă refer îndeosebi la acea critică a literaturii şi a artei care a dominat discursul 

academic sau publicistic în perioada postbelică, o critică ideologizată, tributară concepţiilor 

proletcultiste, realist-socialiste sau marxiste în privinţa receptării şi interpretării fenomenelor 

culturale şi a creaţiei spirituale a omului. Cuvîntul „decadenţă” a avut neşansa de a fi utilizat ca un 

cap de acuzare a unei părţi însemnate a producţiei artistice moderne, el apărînd, aproape de fiecare 

dată, în calitate de termen negativ, peiorativ sau ironic prin care se desemna acea latură a artei 

care se opunea unor idei ca „progres”, „luptă de clasă”, „determinism ştiinţific”, „viitor luminos”, 

„artist proletar”, „artă socialistă” ş. a.. După 1989, optica analitică s-a modificat, dar, în febra 

„recuperărilor” şi „reconsiderărilor” de tot felul, o serie de concepte şi noţiuni au rămas pe 

dinafara actului critic. Obnubilate de „descoperirea” unor cuvinte-cheie pentru arta contemporană, 

cum ar fi postmodernism, noul roman, textualism, poststructuralism ş. a. m. d., noţiuni ca 

decadenţă, decadentism au rămas în umbră, incarcerate în crusta de oţel a unor clişee teoretice şi 

stereotipuri critice moarte. Chiar dacă se înregistrează, în ultima vreme, o utilizare ceva mai 

actualizată a acestor termeni, ea nu se înscrie într-o abordare mai largă, sistematizată, cu aplicare 

la fenomene mai generale decît opera unui scriitor. În aşa fel, un autor ca Mateiu I. Caragiale a 

beneficiat, de la 1989 încoace, de calificativul „scriitor decadent”, fără ca acesta să aducă în 

pagină nişte conotaţii negative, gratuite în esenţă, aşa cum s-ar fi întîmplat, de exemplu, în anii '50 

sau '60 ai secolului trecut (ca să nu mai spunem nimic de faptul că opera în sine a marelui scriitor 
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a început să fie serios studiată abia în ultimii ani!). Cu toate acestea, caracterul sau „stilul” 

decadent al prozei lui Mateiu I. Caragiale este privit ca o excepţie, ca un caz particular, deşi există 

date suficiente care, prin aplicarea unui instrumentar analitic modern, dezideologizat, ar putea 

proba contrariul. 

De altfel, ideea unei teze despre decadenţă cu raportare la literatura română s-a născut din 

lectura şi confruntarea a cîteva cărţi pe care autorul lucrării de faţă, alături de cititorul de azi, 

literalmente le-a descoperit în prima jumătate a anilor '90. Este vorba de romanul Craii de Curtea-

Veche de Matei Caragiale şi de sinteza monumentală a lui Matei Călinescu Cinci feţe ale 

modernităţii. Adevărata plăcere estetică pe care o produce, inevitabil, proza mateină, s-a suprapus, 

în cazul nostru, cu viziunea mateicălinesciană asupra unei modernităţi literare ce cuprinde, ca pe 

unul din aspectele sale centrale, şi ideea de decadenţă. Înţelegînd că fenomenul decadent în artă 

poate fi interpretat şi altfel decît am învăţat să o facem pe linia unei tradiţii critice tendenţioase (să 

ne amintim numai de sinteza asupra simbolismului, realizată de Lidia Bote, o monografie, de 

altfel, valoroasă, dacă facem abstracţie de compromisurile ideologice inevitabile la data publicării 

sale), am privit cu alţi ochi şi la ceilalţi autori, ca să spunem aşa,  fin de siècle. De la bun început, 

calificativul „decadent” ni s-a părut inoperant, în plan estetic, cu raportare la majoritatea 

scriitorilor anti-tradiţionalişti din epocă (cum ar fi generaţia Literatorului, în frunte cu Alexandru 

Macedonski, teoreticienii şi poeţii de la Viaţa nouă, în frunte cu Ovid Densusianu, poeţii, eseiştii 

şi prozatorii de la celelalte publicaţii „moderniste”, scriitori importanţi ca Ştefan Petică, Dimitrie 

Anghel, Ion Minulescu, Nicolae Davidescu, valoroşi ca George Bacovia sau minori ca Iuliu C. 

Săvescu, Alexandru Obedenaru, Mircea Demetriade ş. a.). Iniţial, viziunea, devenită între timp 

clasică, a lui Eugen Lovinescu asupra simbolismului românesc, perceput ca o etapă necesară în 

procesul sincronizării literaturii noastre cu modelele modernismului european, părea suficientă în 

sensul delimitării estetice şi istorico-literare a perioadei în cauză. Conceptul de simbolism, aşa 

cum a fost definit de Eugen Lovinescu sau de criticii care i-au urmat, inclusiv de George 

Călinescu, părea suficient de încăpător pentru a crea o categorie de maximă generalitate în care 

să-şi (re)găsească locul întreaga generaţie de scriitori fin de siècle pe care i-a produs cultura 

română în jurul anului 1900. Însuşi termenul fin de siècle ne crease, într-un moment, impresia 

unei inadecvări, a unei asocieri forţate cu o generaţie de scriitori occidentali pentru care sintagma 

respectivă comporta o anumită experienţă istorică şi culturală autentică, în interiorul căreia 

această îmbinare de cuvinte s-a născut ca o necesitate şi cu raportare la care ea ar putea fi folosită 

fără riscul de a cădea în ridicol.  

Impresia de ridicol dispare însă, dacă ne gîndim la faptul că simbolismul românesc, cel puţin 

aşa cum l-au perceput şi promovat scriitorii şi criticii noştri, nu este, în totalitate, un fenomen de 
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imitaţie, că el se înscrie, chiar dacă printr-o atitudine în general negatoare, în evoluţia firească a 

literaturii române (o evoluţie care şi-a exprimat încă prin paşoptişti adeziunea la valorile culturii 

europene), că este, cel puţin în parte, un fenomen autohton (mai ales prin opera lui George 

Bacovia), că trăieşte şi el, la rîndul său, prin procesul de „sincronizare”, dramele şi crizele 

societăţii moderne şi că aceste crize sînt, în acelaşi timp, rodul unor schimbări sociale şi culturale 

importante care au avut loc în spaţiul românesc la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul 

secolului al XX-lea. Simbolismul nostru nu a putut scăpa de învinuirea că ar fi fost o „formă fără 

fond” şi poate că, la 1900, această acuzaţie nu era întru totul lipsită de adevăr. Cercetările 

ulterioare (de istorie, cultură, artă, literatură etc) au profitat însă de acea distanţă temporală faţă de 

faptele literare în discuţie, pentru a putea observa în procesul de apariţie şi dezvoltare a spiritului 

modern în literatura noastră nu numai nişte cauze externe, ci şi nişte cauze interne. E de ajuns să 

reamintim studiul lui Vladimir Streinu, Estetismul, inserat în Istoria literaturii române moderne 

(scrisă în colaborare cu Tudor Vianu şi Şerban Cioculescu), pentru a înţelege maniera în care 

scriitorii de la 1900 au continuat, în operele lor, o tradiţie estetizantă în literatura română pe care 

criticul o identifică încă în opera unor paşoptişti (Bolintineanu, tînărul Alecsandri, Sihleanu ş. a.). 

Detractorii înşişi ai simbolismului – în mare majoritate contemporani ai fenomenului – au depistat 

o serie de cauze interne în „dezrădăcinarea” creatorilor, în urbanizarea actului cultural, în ruptura 

conştientă de împovărătorul model eminescian etc. Aceeaşi conştiinţă a schimbării care trebuia să 

se producă nu numai în urma fascinaţiei pe care o exercita literatura străină (în special, cea 

franceză), dar şi în urma imposibilităţii de a lăsa poezia românească în penibilul epigonism 

eminescian şi în desuetele exerciţii de versificaţie pastişardă care se acopereau cu frumoasa 

lozincă a apărării identităţii naţionale şi culturale, este caracteristică practic tuturor scriitorilor 

consideraţi azi drept simbolişti. 

Calificativul fin de siècle nu se referă totuşi numai la poezia simbolistă sau post-simbolistă 

europeană. Sintagma face trimitere la o perioadă istorico-literară concretă – deşi o plasează în 

nişte limite temporale destul de vagi (1870-1900) –, dar ea nu are în vedere doar emergenţa 

fenomenului literar simbolist, ci şi o serie de alte fenomene, în bună parte simultane şi chiar 

înrudite acestuia. De exemplu, în Universul prozei, Nicolae Balotă comentează creaţia unor autori 

ca Italo Svevo, Gabriele D’Annunzio care şi-au publicat opera nu numai pînă la 1900, dar şi după 

această dată convenţională, ceea ce demonstrează încă o dată faptul că, în cazul acestora, sintagma 

fin de siècle desemnează mai curînd o unitate „stilistică” sau estetică decît o unitate delimitabilă în 

plan strict cronologic [1, pp. 293-334]. Este vorba de o întreagă mişcare de idei, forme şi structuri 

literare care se modifică neîncetat, sensul schimbării fiind dat de intenţia generală a elitelor 

scriitoriceşti ale vremii de a rupe cu vechile tradiţii literare şi de a crea altele noi. O mulţime de 
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curente, mişcări, personalităţi şi publicaţii promovează acest ideal al rupturii, vorbesc acelaşi 

limbaj al crizei în care a ajuns arta şi literatura contemporană şi au aceeaşi conştiinţă a unui 

iremediabil sfîrşit, dublată, uneori, de conştiinţa unui posibil început. Cînd spui fin de siècle, 

subînţelegi zutism, decadentism, simbolism, instrumentalism, preraphaelitism, dar şi Sezession, 

Jugendstil, modernismo etc. Primele două decenii ale secolului al XX-lea vor vorbi aceeaşi limbă, 

vor definitiva ruptura, vor duce la extrem premisele modernităţii în artă, dar ceva esenţial nou va 

apărea în discursul avangardelor, ceva care va trasa o linie clară de demarcaţie între mentalitatea 

artistică fin de siècle şi cea a cubiştilor, futuriştilor, dadaiştilor sau suprarealiştilor. 

Pornind de la acele piste de lectură a ideii de decadenţă pe care le-am găsit în Cinci feţe ale 

modernităţii, studiind contribuţiile mai vechi şi mai noi ale criticii şi istoriei literare europene sau 

americane în ceea ce priveşte receptarea conceptului, ne-am dat seama de posibilitatea extinderii 

interpretării româneşti a simbolismului ca fenomen literar autohton. Lărgirea ariei de interpretare 

a fost dictată nu numai de dragul aplicării unor teorii occidentale răsunătoare la realităţile noastre 

literare, ci şi de existenţa şi de funcţionarea complexă, deloc uniformă şi nicidecum lineară, a 

acestora în contextul literaturii noastre. Căci amplele sinteze pe care le-au întreprins cercetători ca 

Eugen Lovinescu sau Lidia Bote, Dumitru Micu sau Adriana Iliescu au apărut, cu toată 

deschiderea şi profunzimea lor, ca fiind mult prea îndatorate unor perspective critice înguste, 

autoritare, prin care autorii s-au străduit să reducă interpretarea fenomenului la cîteva aspecte 

considerate esenţiale. Schema acestor sinteze este de o simpleţe pe cît de pragmatică, pe atît de 

reducţionistă: o definiţie sumară a simbolismului, a surselor, a gîndirii şi a poeticii sale, o aplicare 

a poeticii simboliste la scriitorii români anti-tradiţionalişti de la limita celor două secole, toate 

fiind supuse unor idei directoare („sincronismul”; demonstrarea caracterului parţial autohton, de 

non-imitaţie, al simbolismului; explicarea în cheie sociologică a cauzelor sale istorice şi culturale; 

caracterul „progresist” şi necesitatea istorică a curentului etc). De multe ori, definiţia esteticii 

simboliste la care s-a raliat unul sau altul din autorii enumeraţi mai sus nu ţine cont de opera 

propriu-zisă a acestora sau, mai simplu, de text. În unele cazuri, se face abstracţie pînă şi de 

opiniile sau concepţiile estetice ale unor scriitori care au afirmat, de obicei în articole publicistice 

sau în eseuri, dacă nu un alt crez decît acela simbolist, atunci cel puţin o altă viziune asupra a ceea 

ce credeau ei că ar reprezenta „noul curent” sau „noul suflet” al poeziei (a se vedea capitolul II al 

tezei noastre). De şi mai multe ori, definiţia simbolismului este atît de sincretică (alambicînd 

trăsături ale estetismului, ale decadentismului şi chiar ale romantismului sau expresionismului), 

încît, cu toată comoditatea ei critică, pare a fi totuşi confuză. Ne dăm prea bine seama că aceste 

neajunsuri au fost, cu cîteva excepţii, rodul conjuncturilor neprielnice dezvoltării unor teorii 

estetice coerente. De altfel, în perioada post-revoluţionară au şi apărut studii sau antologii 
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comentate consacrate simbolismului sau scriitorilor simbolişti, în care definiţiile îşi regăsesc 

precizia şi pertinenţa critică. Ne vom referi, în acest sens, la unele încercări de reconfigurare a 

conceptului, ilustrate de lucrări ca: Bacovia: ruptura de utopia romantică (Ed. Dacia, Cluj-

Napoca, 1994) de V. Fanache sau Poezia simbolistă românească. Antologie (Ed. Humanitas, 

Bucureşti, 1996) de R. Zafiu. Putem să cădem sau nu de acord cu tezele enunţate, de exemplu, de 

V. Fanache, dar cert este că autorul lor face o distincţie limpede între poetica diverselor curente 

fin de siècle, calitate rară pentru cercetătorii de pînă la 1989. 

Cu toate acestea, şi în perioada de pînă la 1989, au existat studii, monografii, dicţionare sau 

istorii literare în care fenomenul simbolist a fost definit în termeni cît se poate de exacţi, făcîndu-

se o departajare netă a poeticii simboliste de poetica altor curente şi mişcări fin de siècle, dar 

aceste tentative nu au făcut parte dintr-o viziune de ansamblu asupra simbolismului românesc sau, 

cel puţin, cu raportare la opera unuia sau altuia dintre scriitorii din epocă. Astfel, în Dicţionar de 

idei literare, Adrian Marino stabileşte o diferenţă clară între fenomenele, în bună parte înrudite, 

ale decadentismului, estetismului sau simbolismului european, dar, din motive lesne de înţeles, 

neagă prezenţa unor trăsături decadente în scrisul lui Alexandru Macedonski, în monografia pe 

care o consacră primului nostru scriitor simbolist (a se vedea capitolul III al tezei noastre). Ion 

Negoiţescu este foarte convingător cînd demonstrează caracterul „de artă” al prozei lui Matei I. 

Caragiale în Istoria literaturii române, dar nu comentează unitatea „stilistică” a acesteia cu proza 

fin de siècle. De exemplu, de un scriitor ca Villiers de l’Isle-Adam pe autorul român îl deosebeşte 

(sic!) provenienţa din Des Esseintes, dintr-un personaj deci, adică faptul că... nu-şi „epurează 

decadenţa”. Nici vorbă de o unitate „stilistică” cu proza lui Bacovia sau cu Thalassa lui 

Macedonski (probabil, pentru motivul că autorul Crailor... nu „merge la fantastic, la intersemne, 

la decantări ce anulează materiile”), ca să nu mai amintim de prezenţa aceluiaşi tip de imaginar şi 

a aceleiaşi descrieri senzualiste a naturilor moarte în Craii de Curtea-Veche şi în poemele în proză 

ale lui Dimitrie Anghel, deşi, spune criticul, Mateiu I. Caragiale pare a fi totuşi un „fantast al 

realului” [2, p. 223].  

Parcurgînd literatura de specialitate, am încercat nu numai să distingem ceea ce poate şi 

trebuie să fie considerat, pe de o parte, drept simbolist şi, pe de altă parte, drept decadent, dar şi să 

propunem o nouă posibilitate de interpretare a literaturii române fin de siècle. Pornind de la 

dictonul biblic Să-i dăm Cezarului ce e al Cezarului..., am crezut utilă posibilitatea reorientării 

exegezei literare cu privire la epoca în discuţie pe un făgaş la fel de rodnic cum a fost şi este acela 

al simbolismului. Mai mult decît atît, s-a prefigurat posibilitatea de a aplica marca „stilului” şi 

viziunii decadentiste la nişte autori care nu au fost niciodată, şi pe bună dreptate, clasificaţi drept 

simbolişti. Departe de mania clasificărilor şi a etajărilor, înclinăm totuşi să-i dăm crezare unui 
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Marcel Raymond care se declara circumspect, în De la Baudelaire la suprarealism, în legătură cu 

posibilitatea unei definiri unitare a simbolismului, acel „dragon din Alca” [3, p.101], despre care 

au auzit toţi, dar pe care nu l-a văzut nimeni. Acelaşi lucru se poate afirma şi despre decadentism. 

Puţine curente sau epoci literare au beneficiat de o definiţie unitară, de un concept general care să 

nu trezească nici un dubiu. Este fericita soartă a Renaşterii şi a Iluminismului, a clasicismului sau 

a romantismului. Nu şi a decadentismului pe care judecata literară oricînd îl poate reduce la un 

aspect al ... simbolismului, modernismului, romantismului. Cu toate acestea, cuvîntul există şi el 

desemnează ceva. Ceva inconfundabil, specific, ireductibil. Există o anumită producţie literară 

(dar şi culturală, şi filozofică) pe care termenul o acoperă aproape în întregime sau, altfel spus, 

există opere care nu pot fi interpretate în afara ideilor pe care le presupune utilizarea acestei 

noţiuni. Şi acest lucru nu este valabil numai pentru literatura occidentală, dar şi pentru literatura 

română. Desigur, aplicarea conceptului de „decadentism” într-o accepţiune voit de-sociologizată 

sau, mai exact, de-vulgarizată, cu o insistenţă aparte pe laturile estetică, mentală sau culturală ale 

fenomenului, poate părea inutilă cu raportare la acel, prezumptiv, fin de siècle românesc. Date 

fiind condiţiile social-politice şi economice de dezvoltare a României (spunem România, deorece 

simbolismul nostru este un fenomen cultural care s-a produs aproape exclusiv între hotarele 

Vechiului Regat) la acea epocă, dată fiind „retardarea” noastră faţă de standardele de atunci ale 

civilizaţiei occidentale, se poate crea impresia că decadenţa, produs specific al unor civilizaţii în 

amurg, nu se poate constitui într-o realitate artistică şi literară autentică în cadrul culturilor mici, 

cum a fost şi este cultura românească. Cu toate acestea, intenţionăm să arătăm că, neexistînd o 

determinare strictă a realităţilor culturale de către realităţile sociale, orice formă de împrumut îşi 

transformă, cu timpul, „conţinuturile” (raţiunile de a fi) originare, adică se adaptează la noile 

condiţii şi la noile roluri culturale pe care urmează să le joace, că, pînă la urmă, aceste forme 

pătrund într-o (cît de mică) realitate culturală prin indivizi şi devin colective tot prin forţa de 

iradiere a personalităţii creatoare a acestora, şi că o formă inautentică, nepotrivită în aparenţă cu 

fondul cultural autohton, poate crea totuşi o dezbatere, un curent de idei, o anumită literatură şi 

chiar o tradiţie, adică, în sens dialectic, autenticitate.  

O asemenea redirecţionare a discursului analitic însă nu poate fi înfăptuită fără o scurtă 

trecere în revistă a istoriei curentelor şi conceptelor de decadentism şi decadenţă, fără o abordare 

critică a acestora, fără o viziune mai amplă asupra fenomenului care cuprinde atît punctele de 

vedere ale istoricilor literari, cît şi pe acelea ale culturologilor, filozofilor sau esteticienilor. 

Totodată, se cere precizat faptul că nu vom opera, în cadrul cerecetării noastre, distincţia dintre 

decadenţă şi decadentism, întrucît ea nu ni se pare relevantă în contextul demonstraţiei ce 

urmează să o facem. De foarte multe ori, unul din termeni a fost folosit pentru a semnifica ceea ce 
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se credea că este semnificat de al doilea şi invers. Diferenţa „tradiţională” dintre conştiinţa / 

mentalitatea decadentă şi curentul decadentist este un fals infirmat de realitatea istorică a faptelor: 

se poate spune şi s-a spus adeseori conştiinţă / mentalitate decadentistă (şi chiar „decadistă”), iar 

curentul propriu-zis decadentist nu a avut o durată mai mare de trei sau patru ani, influenţa lui 

asupra istoriei literaturii franceze şi universale fiind neînsemnată (v.cap. I.1). 

Actualitatea cercetării de faţă constă tocmai în încercarea de a clarifica toate aceste 

probleme, într-un fel, „neglijate” de istoria literară românească în împrejurări care nu permiteau o 

analiză pertinentă a fenomenului decadent în artă. Deşi pare clasificat, sfîrşitul de secol românesc 

nu este nici pe departe un domeniu înţeles în toată profunzimea şi complexitatea lui. 

Scopul tezei este determinat de intenţia candidatului de a analiza formele de manifestare ale 

decadentismului, conceput ca o totalitate de idei estetice şi de structuri poetice, în cadrul literaturii 

româneşti moderne de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (Alexandru 

Macedonski, Ştefan Petică, Dimitrie Anghel, Ion Minulescu, George Bacovia, Mateiu I. Caragiale 

ş. a.). Totodată, candidatul a considerat necesară integrarea, în lucrare, a unei sinteze asupra 

modului de receptare a decadenţei de către gîndirea critică şi istorico-literară românească, de la 

paşoptişti şi junimişti la Constantin Dobrogeanu-Gherea şi criticii perioadei fin de siècle, fie că 

este vorba de adepţii „decadentismului în artă”, fie că este vorba de detractorii curentelor 

estetizante: Ov. Densusianu, Şt. Petică, Al. Macedonski, N. Davidescu, Gh. Savul, I. Trivale, G. 

Ibrăileanu, B. Fundoianu ş. a.. Intenţia noastră a fost aceea de a reda decadentismului integritatea 

sa conceptuală, de a-i restitui termenului funcţionalitatea şi aplicabilitatea în raport cu fenomenul 

literar pe care, în mare măsură, îl generează, dar şi de care se lasă, cel puţin în parte, generat, de a 

epura noţiunea de balastul ideologic cu care a înzestrat-o critica postbelică, de a delimita 

conceptul de decadenţă în artă de conceptele învecinate sau complementare (simbolismul, 

estetismul ş. a.) şi de a arăta rolul pe care poate să-l joace decadentismul la reconfigurarea estetică 

şi, nu în ultimul rînd, istorică a unei perioade literare pe cît de bogată în formele sale expresive pe 

atît de confuză în conţinuturile ei mentale şi artistice de fond.  

Obiectivele formulate de teză sînt: 

1. de a delimita aspectele estetice ale unui fenomen literar pe care tradiţia critică l-a definit, 

în siajul ideologic lovinescian, drept „simbolism”, transformînd un concept limitativ, cu 

margini vizibile şi, de altfel, rigide, într-un concept permeabil şi extensibil; 

2. de a delimita componentele (postromantice, estetiste, parnasiene, simboliste, decadente) 

în interiorul a ceea ce numim „simbolism românesc”; 
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3. de a demonstra că elementele unor poetici nonsimboliste nu sînt nişte ingerinţe de ordin 

secundar în schema generală a literaturii fin de siècle, ci, dimpotrivă, în cazul mai multor 

scriitori chiar, nişte aspecte centrale, fondatoare ale concepţiilor poetice personale; 

4. de a preciza natura estetică a fenomenului decadent, atît în contextul modelelor europene 

cît şi în contextul creaţiei literare şi gîndirii critice româneşti; 

5. de a arăta prezenţa unor structuri poetice şi abordări estetice decadente în operele lirice şi 

epice ale unor scriitori pe care istoria literară i-a consacrat ca pe nişte scriitori în 

exclusivitate „simbolişti”; 

6. de a dovedi utilitatea aplicării conceptului estetic de decadenţă la studierea operei literare 

a celor mai importanţi creatori români din prima epocă modernă a literaturii noastre (1880-

1916), descoperind, în acest sens, noi valenţe semantice şi posibilităţi de interpretare 

adecvată a acestora. 

Metodele de cercetare. În lucrarea noastră, se recurge, într-o primă etapă, la studiul de tip 

diacronic (metoda cultural-istorică), prin care se reliefează evoluţia, în context universal, a 

conceptului de decadenţă, pentru ca, mai apoi, să se realizeze un parcurs istorico-literar în 

problema receptării conceptului de decadenţă în critica românească şi să se stabilească originile 

decadentismului românesc atît în procesul de imitaţie a modelelor europene sau de sincronizare cu 

literatura universală, cît şi în cadrul procesului de autohtonizare, de asimilare şi de adaptare la 

specificul naţional a modelelor străine. Metoda descriptivă şi metoda deconstructivistă sînt şi 

ele valorificate pe parcursul cercetării, cu precădere în capitolele consacrate identificării 

elementelor de estetică decadentă în creaţia literară a scriitorilor fin de siècle. 

Reperele epistemologice ale cercetării sînt următoarele: 

1. Besançon, Alain. Imaginea interzisă. Istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon 

la Kandinsky, trad. de M. Antohi – Bucureşti: Humanitas, 1996. 

2. Binni, Walter. La poetica del decadentismo – Milano: Sansoni, 1996. 

3. Bote, Lidia. Simbolismul românesc – Bucureşti: EPL, 1966. 

4. Călinescu, Matei. Cinci feţe ale modernităţii, trad. de T. Pătrulescu şi R. Ţurcanu – 

Bucureşti: Univers, 1995. 

5. Gilman, Richard. Decadence: The Strange Life of an Epithet – New York: Farrar, 

Strauss and Giroux, 1979. 

6. Marino, Adrian. Dicţionar de idei literare, vol. I, A-G – Bucureşti: Eminescu, 1973. 

7. Michaud, Guy. Message poétique du symbolisme – Paris: Nizet, 1954. 

8. Spengler, Oswald. Declinul Occidentului, v. 1, trad. de I. Lascu – Craiova: Beladi, 1996. 
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Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Caracterul ştiinţific-inovator al lucrării este 

dat, în primul rînd, de modul netradiţional în care candidatul a înţeles să abordeze un fenomen, în 

aparenţă, consacrat al literaturii române. Aceasta nu înseamnă că s-a realizat pur şi simplu o 

investigaţie în răspăr cu studiile şi monografiile reputate în domeniu, intenţia noastră fiind de a 

reînnoda firul unei discuţii pierdut în vîltoarea metamorfozelor nefaste prin care a trecut cultura 

română în anii de după cel de-al doilea război mondial. Noutatea investigaţiei noastre constă nu 

atît în noutatea conceptului propriu-zis de decadenţă / decadentism (prezentat atît în termenii 

epocii care i-a dat naştere, cît şi din unghiul mai noilor achiziţii ale criticii literare europene sau 

americane), cît în modul în care am reuşit să-l raportăm la realităţile literare ale perioadei în cauză 

(1880-1916), studiate, cel puţin pînă în momentul de faţă, exlusiv din perspectiva unilaterală a 

unui concept sintetic, generalizator şi absolutizat de simbolism, interpretat mai mult ca o marcă a 

sincronizării literelor româneşti cu modernismul european, decît ca un curent literar / un concept 

estetic / o poetică propriu-zise. Lecturînd şi comentînd textele scriitorilor fin de siècle, am 

observat că nu este cu putinţă o substituire integrală a conceptului de simbolism cu conceptul de 

decadentism sau cu unele concepte înrudite (de exemplu, estetismul). Cu toate acestea, a trebuit să 

facem o delimitare clară între aspectele estetice simboliste şi cele decadentiste. Totodată, am 

evitat metoda cvasistatistică de determinare cantitativă a elementelor simboliste şi decadente în 

opera fiecărui scriitor în parte, constatînd că raportul acesta este inoperant în cadrul unei abordări 

critice a unui fenomen estetic şi că rezultatele ar putea fi irelevante. Există o lipsă clară de 

corespondenţă între ceea ce declară că sînt şi ceea ce sînt, în realitate (-a estetică a faptelor 

literare) scriitorii români fin de siècle. Faptul acesta ne-a îndemnat să fim mai prudenţi cu opiniile 

critice ale scriitorilor şi să purcedem la o analiză pe cont propriu a textelor, ţinînd cont doar de 

esenţa literaturii de tip decadent, aşa cum este aceasta formulată, la aproape un secol de la 

consumarea fenomenului, în critica europeană, americană sau românească de ultimă oră.  

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a studiului rezultă, cu precădere, din faptul 

delimitării celor două realităţi estetice şi literare diferite, decadentismul şi simbolismul, a căror 

confuzie nu mai este tolerabilă în stadiul actual al cercetării fenomenelor literare fin de siècle. Am 

reuşit să stabilim notele distincte ale fiecăreia atît în plan teoretic, cît şi în contextul faptelor 

literare propriu-zise. Am recurs, prin urmare, la o izolare fenomenologică a aspectelor decadente 

caracteristice de aspectele simboliste, chiar dacă le-am identificat, uneori, în aceleaşi contexte 

discursive sau expresive şi chiar dacă am recunoscut că există o anumită complementaritate a 

decadenţei şi a simbolismului în literatura română, marcată, în zorii modernităţii sale, de tendinţe 

sincretice şi mai puţin de obsesia purităţii estetice a limbajului artistic. Nu am confundat 

complementaritatea cu suprapunerea, acordînd destul de mult spaţiu argumentelor în favoarea 
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diferenţierilor şi a nuanţărilor cu privire la natura estetică a textelor analizate. Valoarea ştiinţifică 

a acestui studiu se datorează în principal modului detaliat şi punctual în care am încercat să 

umplem spaţiile albe lăsate de critica şi istoria noastră literară la capitolul receptării 

decadentismului (re)descoperit în una din cele mai captivante şi, în acelaşi timp, plurivalente 

perioade din istoria literaturii române. Mai mult, sperăm că această reconsiderare a unui fenomen 

literar ce părea consacrat va depăşi limitele acestei cercetări, prin însăşi condiţia ei sumară şi mult 

prea strîmtă pentru desfăşurarea unei investigaţii ample la toate nivelele conceptului estetic, 

artistic, culturologic, istoric şi filozofic de decadenţă. 

Aprobarea rezultatelor. Tezele esenţiale ale investigaţiei au fost expuse în 5 articole 

publicate (altele 2 în curs de apariţie) în culegeri ştiinţifice colective şi în reviste de specialitate şi 

2 articole publicate în reviste literare şi într-o Antologie de poezie decadentă şi simbolistă 

românească (cu un Studiu introductiv în care se expun ideile şi preocupările teoretice, metodice şi 

didactice ale cercetării noastre), în curs de apariţie la editura Ştiinţa. O formă de aprobare a 

rezultatelor ştiinţifice obţinute o constituie participarea autorului la 4 conferinţe şi colocvii 

naţionale şi internaţionale organizate de Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe 

din Republica Moldova şi de Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, dar şi utilizarea 

acestor rezultate în procesul de activitate didactică la instituţiile de învăţămînt superior 

(disciplinele: Istoria literaturii române, Istoria literaturii universale, Conceptul de decadenţă). 

Structura lucrării. Fiind o cercetare cu un pronunţat caracter deductiv, teza candidatului 

porneşte de la o scurtă introducere în problema decadenţei / decadentismului, face o scurtă 

incursiune în istoria apariţiei şi dezvoltării conceptului şi fenomenului decadenţei, pentru ca, mai 

apoi, să elucideze maniera în care a fost receptat acesta din urmă atît în literaturile occidentale, cît 

şi în literatura română. Teza se încheie cu o analiză a aspectelor estetice decadente identificate în 

creaţia literară (lirică sau epică) a scriitorilor români fin de siècle. Echilibrul compoziţional este 

asigurat de o concluzie în care sînt prezentate rezultatele obţinute pe parcursul investigaţiei în 

raport cu scopurile şi obiectivele propuse în introducere. 
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I. CONCEPTUL DE DECADENŢĂ 
 

Înainte de a prezenta conceptul de decadentism, trebuie să menţionăm faptul că el nu este 

deloc lipsit de ambiguităţi, fapt ce se datorează, în cea mai mare măsură, istoriei apariţiei şi 

dezvoltării sale. O istorie sinuoasă, de altfel, după cum sinuoasă, încurcată, labirintică este şi 

epoca în care cuvîntul „decadenţă” a fost întrebuinţat pentru prima oară nu atît pentru a desemna o 

anumită stare de lucruri, sinonimă cu degenerarea, degradarea sau decăderea, cît pentru a fixa 

parametrii unei noi mentalităţi artistice, a unei noi viziuni asupra lumii şi, nu ultimul rînd, a unei 

etape în evoluţia societăţii sau, prin extensiune, a civilizaţiei occidentale. 

Istoria aceasta se exprimă în manifestări concrete (reviste, şcoli, manifeste literare, opera 

unor creatori singulari sau a unor grupări artistice, opera unor gînditori, în strînsă legătură cu 

metamorfozele prin care trecea arta şi cultura Apusului), începe ca o mişcare subversivă (un fel de 

underground din cenacluri, saloane acceptate sau proscrise, cabarete), continuă prin creaţia unor 

autori ciudaţi şi neacceptaţi de marele public şi de critica oficială şi se încheie într-o la fel de 

bizară, dar deplină glorie. Etapele prin care trece conceptul european de decadenţă ilustrează 

aceste salturi de conştiinţă care corespund statutului mereu în schimbare al operelor care l-au 

promovat: de la uşoara teatralitate şi dandysmul riguros jucat al primei revolte, la poezia 

baudelairiană a răului, estetica urîtului şi relaxarea preraphaelită a canonului clasic, academic şi, 

în cele din urmă, la marea sinteză artistică sau teoretică a negaţiei decadente (Verlaine, 

Huysmans, Wilde, Bourget, Nietzsche). 

Încă o precizare. Nu trebuie să ne aşteptăm, în urma acestei scurte prezentări a conceptului, 

la o definiţie unică, oricît de complexă, a termenilor decadenţă şi decadentism. Aceasta nu pare a 

fi nici utilă şi nici posibilă. Capitolul de faţă urmăreşte cu totul alte obiective. Unul din ele este de 

a trasa liniile de demarcaţie care există între conceptul de decadenţă şi conceptele cu care se află 

într-o relaţie, aparentă sau esenţială, de rudenie. Un alt obiectiv ar consta în stabilirea şi 

comentarea celor mai importante aspecte teoretice pe care le presupune ideea de decadenţă. Un al 

treilea obiectiv ar fi de găsit în tentativa noastră de a distinge între diversele interpretări ale 

fenomenului decadent (-ist): de la interpretarea filozofică şi estetică la interpretarea poetică, 

culturologică şi sociologică. Nu mai puţin necesară pare a fi deschiderea pe care o realizează 

conceptul de decadenţă spre ştiinţele umane ale secolului al XX-lea şi spre experienţa artistică şi 

culturală a acestuia. Fapt asupra căruia vom insista în măsura posibilităţilor noastre şi în limitele 

spaţiului rezervat pentru un capitol teoretic.  
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I.1. Scurtă istorie a conceptului de „decadenţă”  

şi a direcţiilor decadente în literatura şi arta modernă  

 
Cuvîntul „decadenţă” ar proveni, după cum ne informează Matei Călinescu, din substantivul 

latin decadentia (decadence în engleză, décadence în franceză, decadenzia în italiană, Dekadanz 

în germană). Mult înainte de a fi folosit în limbajul cărturarilor (în perioada Evului Mediu, în 

secolele XIII-XV), cuvîntul a fost precedat de un soi de „mit al decadenţei” [1, p. 132], specific 

popoarelor arhaice, care conţinea, ca pe una din invariantele sale, viziunea unui sfîrşit teribil al 

lumii, ideea Vîrstei de Fier la romani şi elini (Platon, Philebos). Pentru antici apare ca evidentă 

sinonimia decădere-corupţie (Quintilian, De causis corruptiae eloquentiae). Iniţial, în cultura 

occidentală, cuvîntul este folosit în forme diferite de acelea pe care le-a instituţionalizat secolul al 

XIX-lea: el apare ca decadens într-un text de la 1549, cu titlul Compleat Scotsman, şi ca 

decadency în Dicţionarul Etimologic al lui William Bailey de la 1782. Nesiguranţa în utilizarea 

termenului este dublată de arbitrarietatea sensurilor sale (perioada barocă). În plin clasicism, 

Bossuet explică ideea de decadenţă „prin ideea de pedeapsă” [2, p. 260], reluînd astfel principiul 

iudaic de judecare eschatologică a istoriei (principiu comun bisericii catolice şi, mai cu seamă, 

bisericii reformate). Secolul al XVIII-lea, un secol mai mult libertin decît iluminist, îi îndeamnă 

pe cărturari să perceapă cuvîntul ca pe un atribut al unor vremi analoage perioadei istorice cu care 

erau contemporani: Montesquieu redactează Considérations sur les causes de la grandeur des 

Romains et de leur décadence (1734), iar Gibbon – Hystory of the Decline and Fall of the Roman 

Empire (1776-1788). Montesquieu plasează începutul decadenţei latine în epoci de pace, echilibru 

şi armonie socială, politică şi culturală, deşi nu se gîndeşte la ele ca la nişte epoci propriu-zis 

anemice, ci ca la nişte vremi mai curînd stagnante decît prospere, suprasaturate de belşug şi de 

bunăstare, semne ale unei istorii care nu se mişcă, nu caută şi nu cunoaşte. Să nu uităm nici de 

Dimitrie Cantemir care are aceeaşi viziune, organică, de corsi e ricorsi (Vico), tipică mai curînd 

intelectualului baroc, montaignian, asupra istoriei marilor imperii, cînd redactează în latină 

Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othmanicae (1715). La începutul secolului 

al XIX-lea, cuvîntul capătă şi alte conotaţii. El începe să desemneze, din ce în ce mai des, o stare 

de lucruri în domeniul artelor şi literelor. În 1810, apare Des progrès ou de la décadence des 

lettres de De Bonald, în 1819 – Sur les causes et les effets de la décadence des lettres de André 

Chénier, iar în 1834 – Etudes des moeurs et de critique sur les poètes latins de la décadence de 

Désiré Nisard. De această carte a lui Nisard, Matei Călinescu leagă istoria modernă a conceptului 

de decadenţă în artă. Motivul pentru care se ajunge la această concluzie este acela că Nisard, 
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analizînd aşa-numita decadenţă latină, „este interesat de trăsăturile recurente ale decadenţelor 

literare” [1, p. 139]: epuizarea spiritului uman, distrugerea limbii poetice etc. Într-un studiu 

consacrat creaţiei hugoliene, de pildă, acelaşi reprezentant al spiritului academic şi clasicist în 

literatura franceză, îi va imputa lui Victor Hugo predominarea imaginaţiei asupra raţiunii, 

insistenţa pe detalii şi pe descriptiv. În Dicţionar de idei literare, Adrian Marino enumeră şi alţi 

critici francezi care s-au implicat, imediat după evenimentele literare şi politice de la 1830, în 

polemica clasicism-romantism (romantismul fiind considerat de adepţii gustului clasic drept un 

semn al „decadenţei” în artă): Sainte-Beuve, Maxime du Camp, Villemain [3, p. 510]. 

Anul 1845, însă, marchează o cotitură serioasă în evoluţia conceptului de decadenţă literară 

şi artistică: apare eseul Du dandyisme et de Georges Brummel de Jules Barbey d’Aurevilly. Pentru 

eseistul şi prozatorul francez, tipul dandy, ilustrat de un oarecare englez Brummel (stabilit în 

Franţa şi murind la Paris în condiţii inumane cu doar cinci ani înainte de publicarea cărţii!), îl 

înfăţişa pe un aristocrat într-o lume a mediocrităţii şi vulgarităţii. Dandy ar fi cel care place prin 

propria sa persoană, aşa cum ceilalţi plac prin opera lor, căci el poartă în sine „quelque chose de 

supérieur au monde visible” [4, p. 85]. Această definiţie, urmată, în 1863, de formula 

baudelairiană a dandysmului (în Pictorul vieţii moderne) stabileşte o primă dimensiune 

intelectuală a unui nou tip de „revoltat”.  

Încă romantic, omul de litere de la jumătatea secolului al XIX-lea nu caută soluţia în gestul 

lui Manfred sau al lui Cain, nu are întinderea terifiantă a aripilor demonului lermontovian şi nu se 

ia la harţă cu Dumnezeu pentru a-şi afirma libertatea spirituală sau dreptul la demiurgie. În 

viziunea lui Albert Camus, un dandy caută dezlegarea dramei interioare, o dramă a inadaptării, în 

„atitudine”: 

N’espérant plus la règle ou l’unie de Dieu, obstiné à se rassembler contre un 
destin ennemi, impatient de maintenir tout ce qui peut l’être encore dans un monde 
voué à la mort, la révolte romantique cherche une solution dans l’attitude. L’attitude 
rassemble dans une unité esthétique l’homme livré au hasard et détruit par les 
violences divines. L’être qui doit mourir resplendit au moins avant de disparaître, et 
cette splendeur fait sa justification [5, p. 75]. 

 
Revolta nu este numai una exterioară (dacă ne gîndim la faptul că istoria dandysmului 

începe ca o atitudine vestimentară), căci ceea ce îl face să se distingă este, afirmă Baudelaire, 

„respingătoarea utilitate” a lumii pentru care contează doar valorile materiale. Fie că e „blazat”, 

fie că e un „om suferind”, el va zîmbi cu simpleţea lacedemonianului (forma superioară a 

distincţiei, după Baudelaire, el însuşi adeptul unei vestimentaţii sobre şi al culorii negre, pliate pe 

bejul răzvrătit al mănuşilor!), va fi grav „întru frivolitate” şi va profesa „un soi de religie” (de 

unde şi învecinarea dandysmului cu „spiritualitatea şi stoicismul”). Sursa acestei „atitudini” e în 
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aceea că toţi dandy, „rafinaţii”, îşi „trag seva din acelaşi caracter de opoziţionişti şi revoltaţi” [6, 

p. 209], scopul lor fiind „de a lupta şi nimici trivialitatea” [6, p. 210]. În cele din urmă, Baudelaire 

raportează dandysmul la decadenţă: „Dandysmul este ultima explozie de eroism înlăuntrul 

epocilor de decadenţă (...). Dandysmul este un soare la asfinţit; întocmai cu astrul ce pogoară, el 

este superb, fără căldură şi plin de melancolie” [6, p. 210].  

Mergînd pe urmele lui Baudelaire, Adriana Babeţi precizează natura acestui raport. În 

Dandysmul. O istorie, criticul timişorean se întreabă în ce măsură cele două „concepte” (dandysm 

şi decadenţă) sînt „corelative”. Răspunsul este o afirmaţie care nu este nici prea surprinzătoare, 

ştiindu-se faptul că ambele concepte au evoluat în paralel, reprezentînd nişte manifestări 

complementare ale unei conştiinţe a declinului, şi nici prea entuziasmant pentru cei care, eventual, 

ar căuta o relaţie de sinonimie între termeni: 

„Mai mult decît evident, deşi nu pare neapărat obligatoriu ca tot decadentismul să 
fie dandy. Şi nici (...) ca dandysmul să aparţină doar decadentismului. Să mai 
spunem o dată că ne referim strict la accepţia sa restrînsă, de curent literar.  

E drept, dacă am survola teritoriul de la mari înălţimi, am vedea că aproape toate 
trăsăturile dandysmului „etern” (estetizare excesivă, efeminare, ostentaţie, cult de 
sine etc.) apar predilect în epoci de decadenţă, la finele unor cicluri istorice, cînd 
valorile „tari” se relaxează, pierzîndu-şi din forţă. Efectele pe care această criză 
axiologică generală le produceau un spectru enorm: dispariţia încrederii în virtuţile 
raţiunii şi ale ştiinţei, explozia iraţionalismelor, a filosofiilor „neliniştii”, aventurii, 
disperării sau izolării, amoralismul, ruperea esenţei de existenţă, exaltarea 
individualismului, dispariţia entuziasmului moral, cultivarea apatiei, a epuizării 
nervoase, fascinaţia pentru stările morbide, pentru toate formele agonicului. 
Persoanele (reale sau fictive) care populează această lume „sînt de-a dreptul fascinate 
de viziunea apusului culturii, de spectacolul tuturor prăbuşirilor, cu afinităţi şi 
predilecţii, uneori stranii, pentru stările de extenuare, degenerare şi agonie. 
Voluptatea lor supremă este să se simtă şi să se proclame storşi, depăşiţi de istorie, 
consumaţi în întreaga lor fiinţă. Conştiinţa paralizantă a stărilor anormale îi domină: 
sleirea vitalităţii îi aruncă în artificial, senzualism şi hedonism; individualismul 
exacerbat îi transformă în diletanţi, anarhici, distructivi şi cinici.  

(...) Teoreticienii decadentismului şi ai dandysmului se întîlnesc însă de aceeaşi 
parte a baricadei în clipa cînd am începe să facem bilanţul cuvintelor-cheie din 
arsenalurile acestora: hiperestetism, cultul formei, individualism, narcisism, spirit 
anti-burghez, negativitate extinsă, gust novator cu forţă de şoc, dar şi blazare, 
stilizare a trăitului, predilecţie pentru artificial, efeminare, devitalizare, fascinaţie a 
morbidului, suflu agonic.” [7, pp. 80-81] 

 
Observăm că Adriana Babeţi nu face decît să completeze demonstraţia baudelairiană cu 

experienţa de peste un secol în materie de literatură decadentă şi critică a decadentismului. În 

prima schiţă literară a dandysmului însă, realizată de autorul Florilor Răului, se regăsesc, în 

germene, termenii esenţiali ai dezbaterii ulterioare între noii romantici francezi (şi nu numai) şi 

reprezentanţii spiritului academic. Anume Baudelaire este acela care a intuit atît 
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complementaritatea celor două fenomene şi a conceptelor care le desemnează, cît şi posibilitatea 

unei interpretări încrucişate a faptelor artistice prin corelarea obiectivă a decadenţei cu ceea ce a 

însemnat, pentru intelectualitatea creatoare a secolului al XIX-lea, dandysmul. 

Astfel, învinuirea de „decadenţă”, venită din partea unor critici ca Nisard, va fi, de acum 

încolo, întoarsă împotriva celor care au emis-o. Termenul începe să aibă o funcţie estetică, iar 

semnificaţia lui peiorativă care avea menirea de a-i reduce la tăcere pe purtătorii discursului anti-

academic, este acceptată şi transformată într-o semnificaţie pozitivă. De altfel, transformarea unui 

calificativ ironic în denumirea unei şcoli sau a unui curent nu este un caz chiar atît de rar în istoria 

literaturii şi a artelor. Să ne amintim că numele curentului cubist vine de la nedumerirea unui 

critic, exprimată în legătură cu „geometria” tablourilor unor tineri avangaradişti: „Mais c’est du 

cubisme!” Motivele acestei metamorfoze sînt limpezi: dacă e rău pentru ei, e bun pentru noi! 

„Atitudinea” decadenţilor va fi cea a unui dandy, rezumînd acel melanj de minuţie şi rigoare 

estetizantă cu frivolitatea manierelor, iar mai tîrziu, şi cu frivolitatea scrisului. Astfel, are loc 

teatralizarea revoltei romantice, iar romantismul se transformă în decadentism. Gest anticipat încă 

de mişcarea generată de Le Petit Cénacle a bousingoţilor conduşi de Nerval şi Gautier, şi descris 

în eseul biografic al acestuia din urmă, Les Jeunes-France (1833). De fapt, teatralitatea nu este 

decît un decor, o manifestare a „excentricităţii” [5, p. 76], dar această excentricitate presupune 

ieşirea dintr-un centru, dintr-un eu recent descoperit, dintr-un eu care nu-şi mai cîntă litaniile în 

public şi nici nu mai recurge la gestul prometeic sau titanic. Eul poetului decadent îşi păstrează 

autentica trăire pentru sine, cu toate subtilităţile şi volutele ei insesizabile, iar resturile revoltei 

sale le înfăşoară în mantia butaforică a dandysmului, a sfidării exterioare prin gesturi şi maniere 

extravagante, mai rar prin clovnerii şi obscenităţi.  

Totul va deveni (o) artă: o dată cu decadenţii se estetizează nu numai literatura, dar şi viaţa. 

Théophile Gautier, cel care purta jiletcă roşie pentru a-i uimi pe burghezi („épater le bourgeois”), 

va defini, în Prefaţa de la Florile Răului (ed. din 1868), poezia lui Baudelaire drept una decadentă 

tocmai pentru această artă imperceptibilă a trăirii sale interioare, pentru nevrozele şi obsesiile ei 

subtil exprimate într-un vocabular pe cît de halucinant, pe atît de ales. Oscar Wilde îşi va cîrlionţa 

părul aidoma lui Neron, împărat al unei Rome depravate, va purta o manta albă croită după 

modelul anteriului cu glugă pe care îl îmbrăca la scris Balzac şi, în acelaşi timp, va afirma că 

natura imită arta şi nu invers. „Frivolitatea” şi „religia” noii arte nu exclude, afirma Baudelaire, 

nici „stoicismul”, dovadă a spiritualizării şi interiorizării excesive a actului artistic specifică 

timpurilor de decadenţă (vezi cap. I.2 al tezei noastre) şi, totodată, dovadă a intrării noii 

mentalităţi artistice într-un regim de modernitate. Această „interiorizare” nu este deloc romantică, 

dat fiind că romantismul, în formula lui cea mai pură, adică germană, preconiza acea revelaţie a 
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interiorului ca pe o descoperire a unor forţe mistice, universale pe care le ascunde sufletul uman. 

Novalis afirmă undeva că reala descoperire este a „stării poetice care se află în noi înşine”, dar 

această stare nu are un nume, este universală, misterioasă şi necunoscută. De unde şi sensul mistic 

al liricii, de a valoriza estetic această „stare”, căci în realitatea numenală a lumii nu există decît 

poezia, o singură Poezie, care se identifică cu „sufletul uman în toate profunzimile sale” (Tieck). 

„Interiorizarea” în şi prin poezie, la decadenţi, şi, mai apoi, la poeţii moderni, va însemna, în 

primul rînd, o analiză sau o explorare permanentă, răvăşitoare a eului. 

În această atmosferă, care poartă deja numele decadenţei (un nume care şochează încă, dar 

cu care se obişnuiesc pînă şi cei care se simt ofensaţi de conotaţiile sale injurioase), o tînără 

generaţie de scriitori va transforma revolta dandysmului într-un alt fel de a judeca şi scrie poezia. 

E, desigur, o coincidenţă, dar moartea lui Charles Baudelaire pare să fi dat semnalul acelei 

adevărate „revoluţii poetice” [8, p. 233] care s-a produs în Franţa începînd cu anul 1870. El este 

scriitorul căruia i s-a atribuit, în mod exagerat totuşi, rolul unui şef de „şcoală decadentă”. Ceea ce 

ar putea să fie adevărat, dar numai pentru acei scriitori care şi-au revendicat decadentismul, în 

dimensiunea lui estetică, de la opera şi ideile baudelairiene. În acest sens, poate fi citată 

mărturisirea unui scriitor englez, George Moore (din Confessions of a Young Man):  

 
„The study of Baudelaire aggravated the course of the disease. (...) „Les 

Fleurs du Mal”! Beautiful flowers in sublime decay... the children of the 
nineteenth century go to you, O Baudelaire, and having tasted of your deadly 
delights all hope of repentance is vain” [apud 4, p. 113].  

 

Afirmaţia este însă falsă dacă o raportăm la autorul însuşi al Paradisurilor artificiale, care 

utilizează termenul pentru a desemna fie „sterilitatea academismului” hugolian, fie încercarea „de 

a distruge hotarele convenţionale dintre diferitele arte” [1, p. 143]. 

În 1866 apare prima serie a Parnasului contemporan, iar în 1869-1871, cea de-a doua. Are 

loc „clasicizarea” parnasianismului care, prin aceste culegeri, definitivează edificiul unei poezii 

picturale, impersonale, dar mai ales anti-romantice şi „obiective”. Aproximativ în aceeaşi 

perioadă, între 1871 şi 1872, zece poeţi, care se întîlneau cu regularitate la Hotel d’Étrangers din 

Cartierul Latin (printre care Verlaine, Rimbaud, Charles Cros, Paul Bourget ş. a.), alcătuiesc un 

fel de jurnal colectiv din poeme autografe şi din desene. Jurnalul a fost intitulat Album zutique, de 

la cuvîntul zut, o exclamaţie care exprimă nemulţumirea. Ceea ce îi reunea pe poeţii zutişti era, pe 

lîngă plăcerea dialogului şi zgomotoasa declamare a versurilor în cafenele, caracteristică vremii, 

„o vie ostilitate faţă de poeţii parnasieni şi mai ales faţă de Leconte de Lisle” [9, p. 222]. Pe 

aceleaşi ruine ale Războiului de la 1870-71 şi ale Comunei pariziene, pe fundalul unui real triumf 
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literar al parnasianismului şi al realismului în literatură şi în aceeaşi cheie a unei „atitudini”-

revoltă, apar, una după alta, o serie de alte grupări literare. În 1878, Emile Goudeau (ulterior, 

redactor şef al celebrei Le Chat noir) înfiinţează extravagantul club al Hidropaţilor. În 1879, 

apare şi săptămînalul L’Hydropathe, care va avea o existenţă de scurtă durată. Cu toate acestea, 

succesul grupului din care făceau parte Bourget, Tailhade, Richepin, scriitori zişi „decadenţi”, dar 

şi Sarah Bernhardt (sic!), i-a făcut pe contemporani să-i asocieze denumirea cu noţiunea de 

decadenţă şi, mai tîrziu, chiar cu decadentismul propriu-zis. O parte a hidropaţilor formează, în 

1880, grupul Fumiştilor, în fruntea căruia se afla un personaj întrucîtva asemănător lui Alexandru 

Macedonski. Este vorba de Eugène Bataille, care, aidoma lui Sâr Peladan sau Macedonski, avea 

gustul mistificărilor, dar se deda la ele fără pathosul maeştrilor: îi plăcea să troneze într-un 

cărucior pe care îl trăgeau după ei supuşii săi adepţi. Interesant este că şi cuvîntul fumist a 

împărtăşit aceeaşi soartă ca şi cuvîntul hidropat, ambele devenind sinonime ale decadenţei graţie 

membrilor acestor mişcări. O formaţiune şi mai bizară, care a dus sfidarea gusturilor burgheze 

pînă la ultimele ei consecinţe, a fost aceea a Jemenfutiştilor. Fondată în 1884, ea a reuşit să scoată 

un număr de revistă care purta numele grupării şi să-şi asume „moştenirea” literară a hidropaţilor. 

Remarcabil este faptul că, printre obişnuiţii şedinţelor jemenfutiste, se face tot mai simţită 

prezenţa unui poet de origine greacă, Papadiamantopoulos (numele adevărat al lui Jean Moréas), 

care îşi publica versurile în cele mai importante reviste decadente ale vremii (Lutèce şi Chat noir) 

şi care avea să joace un rol hotărîtor în destinul de mai departe al ideii de decadenţă şi 

decadentism. 

Între 1871 şi 1884 e o perioadă confuză, inegală, cu un simţ aparte pentru experimentul 

artistic identificat cu experienţa cotidiană. Toate aceste „mişcări”, aceste pretenţioase „cluburi” şi 

„curente” nu au fost decît decorul necesar, în spatele căruia a început să dea semne de viaţă o 

literatură de reală valoare, construită în conformitate cu alte principii estetice şi cu o cu totul altă 

viziune asupra lumii şi a artei. După cum remarca Guy Michaud, în Message poétique du 

symbolisme, afirmarea propriu-zisă a spiritului şi stilului decadent în literatura franceză fin de 

siècle începe tocmai în acest răstimp şi culminează prin opera scriitorilor din generaţia Jeune 

Belgique, prin opera lui Rollinat, Verlaine, Maeterlinck, Huysmans, prin studiile de psihologie 

contemporană ale lui Paul Bourget şi se încheie o dată cu dispariţia revistei Le Décadent, condusă 

de Anatole Baju.  

Înainte de a remarca şi comenta locul acestor scriitori şi reviste în evoluţia ideii de 

decadenţă, să reamintim că nota comună a „revoluţiei poetice” decadente este, între 1871 şi 1884, 

profunda aversiune faţă de achiziţiile poetice ale parnasianismului. Explicaţia acesteia ar consta în 

faptul că literatura franceză, dominată de o tradiţie clasicistă puternică, a descoperit destul de 
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tîrziu romantismul, iar revelaţia artei şi a valorilor estetice ale acestuia nu a lăsat o urmă adîncă în 

conştiinţa artistică a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. Romantismul diluat de sentimentalism 

şi de social al perioadei Biedermeier a fost rareori depăşit de vastele melancolii spaţiale ale lui 

Lamartine, de titanismul hugolian sau de metafizica excesiv raţionalizată a lui Vigny. Abia o dată 

cu Nerval, scriitorii francezi trec prin impactul cu izvoarele autentice ale romantismului german 

sau englez. Baudelaire aprofundează mesajul romantic prin tălmăcirea şi comentarea liricii lui 

Edgar Allan Poe, dar aceasta se întîmplă într-o vreme în care parnasienii reînnoadă tradiţia artei 

„naturaliste”, o artă vizuală, cu un accent vădit pe tehnică şi pe execuţie, pe imitarea naturii 

„adevărate”.  

Noţiunea despre „imitarea frumoasei naturi” a fost rezumată încă în secolul al XVIII-lea de 

Denis Diderot: „Pictura arată obiectul însuşi, poezia îl descrie, muzica abia dacă ne dă o idee 

despre el” [apud 10, p. 255]. O concepţie estetică de genul acesta exclude din artă misticismul şi, 

în concecinţă, orice modalitate a simbolismului, afirmînd principiul ut pictura poesis. Opunîndu-

se hybris-ului romantic, viziunea unei arte „picturale”, a „ochiului” şi a „percepţiei”, va genera, în 

poezie, parnasianismul, iar în pictură, impresionismul. Şi nu doar parnasianismul, dar şi curentele 

afiliate acestuia, cele ale coloriştilor, formiştilor, plasticilor, la care se adaugă revistele care au 

promovat „cultul frumuseţii formale a poeziei” (La Revue Fantaisiste, în 1861, La Revue 

Nouvelle, în 1863, sau L’Art, între 1865 şi 1866). Théophile Gautier defineşte această tendinţă:  

„Scopul artei, adesea uitat în zilele noastre, nu este reproducerea exactă a 
naturii, ci crearea, cu ajutorul formelor şi culorilor pe care ea ni le oferă, a unui 
microcosm în care să poată locui şi să se producă visele, senzaţiile şi ideile pe 
care ni le inspiră aspectul lumii (subl. n. – A. C.)” [apud 11, p. 18].  

 

În Imaginea interzisă. Istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky, Alain 

Besançon descrie în următorii termeni penchant-ul acestui reflux al artei clasice pentru aspectele 

strict delimitate şi luminate raţional ale universului exterior: 

„Interesul picturii nu constă nepărat în măreţia subiectului, nici în profunzimea 
geniului, ci într-o justă raportare la lume şi la sine, la lume pentru a o vedea în 
diversitatea sa şi pentru a extrage din acel mărunt spectacol partea sa de frumuseţe 
rară şi nouă, la sine pentru a dobîndi sensibilitatea în toată prospeţimea sa, inteligenţa 
care triază, elimină, sintetizează, reflectă, cultura şi abilitatea care conferă pînzei 
solida calitate a unei opere terminate. (...) Astfel, cel mai important lucru e 
percepţia” [10, p.259]. 

 
Afirmaţia cercetătorului francez este utilă în sensul că indică asupra unuia din factorii care 

au determinat ruptura dintre noua concepţie estetică, specifică mişcărilor şi curentelor post-

baudelairiene şi concepţiile „tradiţionale”, întrucît tocmai această inteligenţă care „triază, elimină, 

sintetizează, reflectă” este ceea ce îl va îndepărta pe artistul anti-parnasian şi anti-impresionist, 
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ahtiat de re-descoperirea propriei sale profunzimi şi de transformarea ochiului extern al artei în 

unul intern, de „naturalisme”-le vremii. Continuîndu-şi gîndul, Alain Besançon spune că în 

percepţie „se află facultatea geniului”. Mai mult decît atît, ea ar consta „în forţa, în şocul, în 

violenţa excepţională a percepţiei, aşa cum o resimt în mod natural copiii” [10, p.259], frază care 

ne aminteşte de o idee baudelairiană (vezi eseul Artistul – om de lume, om al mulţimilor şi copil, 

un adevărat melanj de concepte, tipic mentalităţii artistice de la jumătatea secolului). Pentru a 

lămuri această contradicţie aparentă, Besançon stabileşte o antiteză dintre cei „doi Baudelaire”: 

unul, critic muzical şi altul, critic de artă. Primul, subtil analist al fenomenului wagnerian, 

deschide calea simbolismului, iar celălalt, adept al jumătăţii sublime şi eterne a Frumosului, 

prelungeşte tradiţia mimetică a artei. Pornind de la această distincţie, putem spune că ea se 

potriveşte de minune în contextul încercărilor noastre de a defini cele două mari direcţii ale 

literelor franceze de la mijlocul veacului al XIX-lea, din confruntarea cărora se va naşte, în 

deceniul al optulea, o artă şi o poezie anti-mimetică, netradiţională, simbolică, sugestivă, muzicală 

etc. Dar înainte de a accepta simbolismul, de a consacra noul principiu ut pictura musica, spiritul 

creator francez suportă puternicul şoc al unei viziuni pesimiste, nihiliste care nuanţează, uneori în 

culori neaşteptate, atît dezbaterea clasic-romantic, cît şi o parte destul de semnificativă a 

producţiei literare şi artistice fin de siècle, viziune pe care, aici, sîntem îndreptăţiţi să o calificăm 

drept „decadentă”. 

Aşadar, în zorii unei literaturi simboliste, afirmînd alte valori şi o altă „tehnologie” a 

discursului liric, regăsim o estetică a refuzului, negaţiei şi a declinului. Criticii francezi fac, în 

general, o distincţie între decadentism şi simbolism pe baza unui criteriu dublu: un criteriu estetic, 

suprapus pe unul cronologic. Pentru Guy Michaud, de exemplu, delimitarea „tradiţională”, pe 

şcoli ce se succed într-o anumită ordine temporală, este „exterioară”, căci decadenţa şi 

simbolismul sînt două etape ale aceleiaşi mişcări, două „expresii” ale unei singure „revoluţii 

poetice”: 

(...) la Décadence, ou, comme on se plaisait à dire, le „Décadentisme”, nous 
apparaît comme le moment du lyrisme, l’épanchement d’une sensibilité inquiète, à 
l’état de crise, le Symbolisme étant le moment intellectuel, la phase de réflexion sur 
ce lyrisme, à la recherche d’une unité que n’avait pas su, en France, découvrir le 
Romantisme, et qui permettra de définir la poésie en son essence et de poser les 
bases d’un régime nouveau. (...) Le passage de la Décadence au Symbolisme, c’est le 
passage du pessimisme à l’optimisme, et en même temps la découverte de la poésie. 
(...) la nouvelle „école” donnera à la sensibilité décadente et à la société plus qu’une 
doctrine littéraire: une métaphysique, une conception du monde. C’est seulement 
alors qu’à travers le Symbolisme triomphant s’ouvriront pour la poésie des 
perspectives nouvelles” [8, p. 234]. 
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Decadentismul ar însemna, din această perspectivă, o descoperire a lirismului, înfăptuită de 

Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine şi, într-o măsură mai mică, de ceilalţi „poètes maudits”, 

pe care simbolismul l-a continuat, desăvîrşindu-i opera prin intelectualizare, printr-o metafizică şi 

o concepţie asupra lumii care au conferit „revoluţiei poetice” acel caracter unitar care a lipsit 

romantismului francez. Catalizatorii procesului de transformare a poeziei, „les maudits” 

(„blestemaţii”), sînt definiţi astfel de Paul Verlaine într-un studiu cu acelaşi nume, apărut la 

sfîrşitul anului 1883 în revista Lutèce, în care analizează creaţia lirică a trei poeţi în descendenţă 

baudelairiană: Tristan Corbière, Arthur Rimbaud şi Stéphane Mallarmé. În 1888, la cea de-a doua 

ediţie, studiul îşi lărgeşte aria preocupărilor, făcînd referinţă şi la alţi poeţi reprezentativi din 

generaţia „blestemaţilor” (Villiers de l’Isle-Adam ş. a.). Pecetea blestemului este dată de repulsia 

pe care le-o inspiră aceşti scriitori contemporanilor. „Satanismul”, despre care vorbeşte Paul 

Verlaine în legătură cu „poeţii blestemaţi”, constă în atitudinea plină de dispreţ a unor spirite 

superioare, a căror operă e un diagnostic al cancerului care roade din interior societatea timpului, 

ei înşişi fiind percepuţi de către aceasta ca nişte „fermenţi ai disoluţiei” [apud 8, p. 249]. 

Descoperirea („decadentă”) a lirismului este înţeleasă de critica franceză, după cum aflăm şi din 

Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, ca un gest fundamental anti-parnasian:  

„Les historiens de la poésie fin de siècle ont pris l’habitude d’attribuer au 
mouvement décadent une fonction critique vis-à-vis de l’héritage parnassien, 
alors que le symbolisme aurait donné naissance à des oeuvres dégagées des 
contingences de l’époque” [12, p.185].  

 

Această interpretare este tributară, desigur, unei păreri mai generale a criticii franceze despre 

simbolism ca despre un curent specific şi inconfundabil al literaturii franceze în pasajul ei 

fulminant de la un romantism parţial, neîmplinit, la o literatură care deschide calea întregii 

modernităţi artistice europene. Ea este confirmată, în bună parte, de studiul lui Marcel Raymond 

De la Baudelaire la suprarealism, în care Rimbaud este definit ca precursor al poeziei 

„vizionare”, iar Mallarmé ca precursor al ermetismului în poezia modernistă, şi continuată de 

Structura liricii moderne a lui Hugo Friedrich, în care cîţiva dintre „poeţii blestemaţi” sînt 

consideraţi drept veritabilii întemeietori ai liricii din prima jumătate a secolului al XX-lea. Chiar 

dacă „critica franceză nu posedă, după cum afirmă Matei Călinescu, un concept unificator şi 

cuprinzător, comparabil ca anvergură cu acela de romantism, prin care să caracterizeze epoca 

postromantică sau „modernă” a literaturii – ceea ce critica anglo-americană numeşte 

„modernism”, sau ceea ce critica italiană a convenit să numească „decadentismo” [1, p. 153], este 

neîndoios faptul că anume ea a identificat acele diferenţe de nuanţă care îngăduie o mai bună 

înţelegere a saltului pe care l-a efectuat poezia şi arta de la o concepţie estetizantă şi de la o 
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mentalitate „pesimistă”, de la o „atitudine” de revoltă şi de la o conştiinţă a declinului, surprins, în 

debutul modernităţii, de „postromantici”, la o concepţie mai „optimistă”, la o estetică bine 

articulată, la o poetică din care nu lipseşte nici coerenţa, nici „metafizica” şi nici ideea despre 

posibilităţile de transformare şi recondiţionare a actului liric prin limbaj. Pentru a vedea cum 

critica italiană, de exemplu, desparte epoca „postromantică”, „decadentă” sau „modernă” a 

literaturii de romantism, e suficient să apelăm la unul din cei mai de seamă teoreticieni ai 

conceptului de „decadentismo”, Walter Binni. În La poetica del decadentismo, găsim următoarea 

distincţie:  

„Il romanticismo, dopo tanti ricerche di carattere filosofico, stilistico, 
psicologico (...), si ritrova in due punti essenziali: la prepotenza della personalità 
e il misticismo. (...) C’è nei romantici una forte religiosità (si pensi sopratutto al 
romanticismo idealistico tedesco) e un impeto costruttivo (l’ultimo Hölderlin, 
Leopardi, Vigny), che manca ai decadenti, il cui interesse è più sostanzialmente 
mistico-estetico. Fra romanticismo e decadentismo c’è in certo senso la 
distanza che separa l’affermazione violenta dell’io dalla sua analisi più 
raffinata (subl. n. – A. C.)” [13, p. 7].  

 

Aidoma altor reprezentanţi ai şcolii critice italiene, Walter Binni nu vede în simbolism decît 

un aspect al evoluţiei romantismului în decadentism prin contribuţia unor autori care au 

revoluţionat limbajul poetic (aceiaşi Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé), o 

evoluţie în care pînă şi parnasienii sînt o „l’esagerazione decadente del classicismo”, scopul artei 

parnasiene fiind doar de a elimina „il provvisorio caotico del romanticismo”, de a da „il gusto 

della parola”, de a stabili „una concretezza nuova, un piano di tecnica linguistica su cui il 

simbolismo poté construire le sue più audaci es antiparnassiane finezze” [13, p. 12]. 

Ceea ce reuneşte simbolismul cu decadenţa este acel climat cultural şi artistic pe care 

obişnuim să îl numim fin de siècle, sintagmă cu ajutorul căreia cuvinte ca escapism, extremism 

estetic, rău de lume, epuizare, disperare mondenă, dandysm capătă forţa de convingere a unor 

observaţii de laborator. Dar un climat defineşte o serie de trăsături comune şi îi face pe unii critici 

să vadă în simbolism şi în alte curente ale epocii, nişte forme ale artei care s-au produs pe fundalul 

unei stări de criză pe care o rezumă profunda conştiinţă a declinului şi degradării, şi pe care, la 

rîndul său, o numesc „decadentism” sau „decadenţă”. Critica franceză însă pare a fi mai aproape 

de o definiţie propriu-zis estetică a decadentismului şi din motivul că acest fenomen literar şi 

artistic este specific într-o măsură mai mare literaturii din Hexagon, decît literaturii engleze sau 

italiene.  

Ceea ce s-a întîmplat în Anglia sub numele de „estetism”, de la Pre-Raphaelite-Brotherhood 

(Frăţia Prerafaelită), societate fondată în 1848 de Dante Gabriel Rossetti, W. H. Hunt şi J. E. 
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Millais şi pînă la Oscar Wilde, este, mai ales spre sfîrşitul secolului al XIX-lea, tot mai mult o 

adaptare, la arta engleză, a decadenţei în varianta ei franceză, deşi originile mişcării sînt foarte 

englezeşti, iar evoluţia ei este determinată şi de non-conformarea unor artişti britanici la 

puritanism şi la canoanele sforăitoarei epoci victoriene. În acelaşi timp, opera unor scriitori ca 

Gabriele D’Annunzio sau Italo Svevo înfăţişează un amestec uimitor de orientări, ideologii 

literare, viziuni şi limbaje artistice, în aparenţă diferite, dar integrabile în conceptul lui Walter 

Binni sau Mario Praz de „decadentismo” sau în conceptul de literatură estetizantă fin de siècle 

care se distanţează de romantism şi pune capăt tradiţiilor realiste din secolul al XIX-lea. În 

Germania, se vorbeşte de un fin de siècle în varianta Sezession sau Jugendstil şi, în acelaşi timp, 

de atmosfera decadentă a anilor ′20 ai veacului următor. În Rusia există un singur Серебрянный 

век, două generaţii de simbolişti, în care prima e, îndeobşte, considerată „mai decadentă decît a 

doua”. În Cehoslovacia interbelică, există o mişcare similară. Acelaşi „joc” terminologic şi 

aceeaşi interpretare neconvenţională a cuvintelor are loc şi în literatura română de la limita celor 

două secole. 

Confuzia pe care a generat-o moda „decadentă” sau „simbolistă” a vremii în diverse 

literaturi europene, a implicat şi o interpretare diferită, uneori sintetică, alteori analitică, a 

termenilor. Definiţiile sintetice sînt şi cele mai sincretice, caracterizînd cu precădere literaturile 

care „ard etapele”. Şi cum etapele se ardeau, o vreme, numai în goana după literatura franceză, 

este firesc să căutăm sursa confuziilor tot în această literatură, mai ales la momentul în care 

scriitorii „decadenţi” încep să-şi decline această calitate, re-devenită, o dată cu inventarea 

„simbolismului”, un clişeu reprobabil. Înainte de a-şi pierde însă acea aură de nobleţe şi acel statut 

ex-centric de care a beneficiat pe parcursul deceniului şapte şi la începutul deceniului al optulea 

(este epoca dominată de gloria unor cărţi ca Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly), literatura 

decadentă dă naştere unor opere care vor salva cuvîntul şi epoca pe care o desemnează de orice 

impuritate noţională. Pe lîngă revelaţia „poeţilor blestemaţi”, a căror decadenţă literară este mai 

mult un statut şi o poziţie artistică, decît o realitate literară (cu excepţia lui Tristan Corbière şi 

Villiers de l’Isle-Adam), se produce poezia lui Maurice Rollinat (Névroses, 1883), a lui Jules 

Laforgue (Complaintes, 1885) sau literatura tinerei generaţii de poeţi belgieni (revistele Jeune 

Belgique şi Art Moderne apar în 1881, iar din 1886, Albert Mockel editează La Wallonie). Creaţia 

acestora e un reflex al revoltei ce se ipostaziază într-un limbaj autosuficient, în care excesele de 

„atitudine” se exprimă prin excesele de limbaj, în care totul există într-o halucinantă, uşor 

teatralizată şi, totodată, patologică viziune asupra valorilor consacrate ale vieţii, într-o nouă 

atmosferă poetică în care tristeţea şi nevrozele se nasc ca să acompanieze ultimele dizarmonii ale 

unei lumi ce agonizează şi a cărei respiraţie de muribund se transformă în ritmul nefiresc al unui 
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vers din ce în ce mai dezacordat. În acest context, pare logică opţiunea unuia din primii 

teoreticieni ai simbolismului şi ai decadenţei (este vorba de Gustave Kahn, şi de cartea 

Symbolistes et Décadents, apărută în 1902) pentru versul liber (în prefaţă la Premiers poèmes din 

1897 şi în studiul Vers libre din 1912).  

În 1883, Paul Bourget îşi editează studiul despre Baudelaire, în Essais de psychologie 

contemporaine, studiu în care, după cum afirmă Matei Călinescu, se realizează „o teorie filozofică 

şi estetică perfect conturată ca stil” [1, p. 146]. În accepţia lui Paul Bourget, decadenţa reprezintă 

o epocă opusă perioadelor organice de dezvoltare a culturii şi societăţii, o epocă a anarhiei (ca 

reacţie la constrîngerile canonului clasic) şi a individualismului (efectul artistic imediat al 

descoperirii eului), în care însă este posibilă o artă puternică şi îndrăzneaţă. În continuarea acestei 

viziuni „organice” asupra decadenţei se plasează şi o parte a criticii franceze. Philippe van 

Tieghem, de exemplu, vede o „trăsătură comună” a scriitorilor decadenţi în „promovarea unui 

anarhism intelectual şi moral”, un „anarhism distrugător”, de altfel, dublat şi de o predilecţie 

vădită pentru permanenta înnoire a limbii [14, p. 264]. Exerciţiile de limbaj nu sînt trecute cu 

vederea nici de Paul Bourget care defineşte „stilul decadent” ca pe o continuă „dezmembrare” a 

unităţilor superioare ale discursului în favoarea celor minimale. Cultul cuvîntului denotă, pe de o 

parte, o propensiune pentru „estetizarea” scrisului literar, iar pe de altă parte, pentru „înţelegerea 

estetică a vieţii însăşi” [1, p. 147]. O altă contribuţie la istoria conceptului de decadenţă este 

realizată de Paul Verlaine. Autor emblematic pentru întreaga generaţie de scriitori din deceniile al 

şaptelea şi al optulea, spirit prea vast ca să poată fi integrat într-o formulă poetică fixă, poetul lui 

Jadis et Naguère este interesant prin acele cîteva texte (poezii, articole, studii) în care a izbutit să 

formuleze crezul noii arte şi, mai mult decît atît, conştiinţa de sine a unei lumi literare trăind 

sentimentul crepuscular al epuizării artistice. Între Art poétique (scrisă la închisoarea din Mons, în 

1874, şi publicată pentru prima dată în revista Paris-Moderne în 1882) şi Langueur (apărută în 

1883, în Le Chat Noir), se află traseul existenţial şi creator al unui poet pe care decadenţii francezi 

(şi nu doar cei francezi) l-au numit „şef de şcoală”. În realitate, între Art poétique în care se 

proclamă şi se definesc metaforic principiile artei noi (muzicalitatea, abolirea contrariilor, 

clarobscurul, „l’Esprit cruel et le Rire impur”, refuzul „elocinţei” clasice etc) şi Langueur, sonet 

conceput iniţial ca o pastişă la adresa unui anumit tip de poezie languroasă, e un vid doctrinar cu 

privire la ideea însăşi de decadenţă, pe care nu îl poate umple nici încercarea de a teoretiza asupra 

destinului literar al „poeţilor blestemaţi” din studiul cu acelaşi titlu. Cu toate acestea, o poezie ca 

Langueur stabileşte întru eternitate portretul unui timp şi al unui spirit decadent: stilul de aur al 

„acrostihurilor indolente” e expresia sufletului afectat de melancolie şi plictis; o criză a voinţei de 

a trăi sau de a muri; imposibilitatea de a mai spune şi de a mai comunica ceva esenţial; sufletul ca 
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un Imperiu în amurg, în pragul unei nopţi pe care nimeni nu are puterea să o pătrundă sau să o 

parcurgă. O tentativă de a depăşi această „indolenţă”, o riscantă călătorie în tenebrele eului va fi 

întreprinsă totuşi de o altă figură emblematică a decadentismului: personajul principal al 

romanului À Rebours de Karl-Joris Huysmans. Des Esseintes este un erou prin intermediul căruia 

autorul transformă conştiinţa declinului într-o veritabilă poetică, iar prin poetică subînţelegem 

aici, poate mai mult ca în altă parte, o totalitate de constrîngeri normative, în scopul creării unui 

limbaj literar specific. 

Ilustrînd, după cum afirmă Nicolae Balotă, o „apocalipsă a artisticului”, romanul reuşeşte, 

prin eroul său, să confere „cazurilor” de decadenţă (nişte cazuri de conştiinţă, în fond) „sensul 

emblematic al modelului exemplar” [15, p. 297]. Comentînd condiţia estetică a lui Des Esseintes, 

criticul român observă că acesta nu este numai victima unui mal de fin de siècle, ci şi un excelent 

observator al Răului pe care îl întruchipează nu numai cu plăcerea unui jouisseur demonic, dar şi 

cu repulsia pe care o implică acest statut fiinţial. Autoanaliza, o „speleologie a spiritului creator”, 

pe care o fundează Huysmans prin eroul său voit negativ, prefigurează, în opinia lui Nicolae 

Balotă, chiar teza lui Gustav René Hocke despre manierismul artei moderne: 

„El (Des Esseintes – n. n., A. C.) depistează pretutindeni – în universul artelor ca 
şi al unei naturi pe care se străduieşte să o „denatureze” – şuvoiul subiacent al 
formaţiunilor monstruoase, oribile, decadentul, halucinantul, macabrul, funebrul, 
excentricul, extravagantul, tot ceea ce o estetică manieristă preconizează drept 
valoare absolută” [15, p. 298]. 
 

Gustav René Hocke afirmă, la rîndul său, că manierismul are o „ordine”, o „structură 

metafizică ideală”, în centrul căreia se poziţionează simbolul labirintului. Gîndirea labirintică se 

întemeiază pe o „ştiinţă alchimică a sintezelor” [16, p. 37] şi se exprimă iniţial prin simpla 

caligrafiere a literelor, ca să se încheie cu rimbaldiana „alchimie a verbului”. Labirintul, „arhetip 

mitic al ordinii artificiale” [16, p. 39], generează, la rîndul său, un „hybris constructivist”, epatant 

şi ingenios ca un Turn Babel (în acest context, hybris-ul funcţionează şi ca un simbol al declinului 

iminent), premisă fundamentală a noii ordini poetice a lumii ce se caracterizează prin „calcularea 

incalculabilului”, adică prin stăpînirea raţională a iraţionalului. Toate aceste trăsături ale poeticilor 

de tip manierist sînt, în acelaşi timp, nişte semne ale „decadenţei” în artă. 

Pe lîngă trăsăturile personajului, pe lîngă experienţele sale la limita normalităţii, pe lîngă 

modul său de viaţă şi concepţia asupra lumii care denotă prezenţa unui spirit decadent sau, mai 

curînd, sinteza literară a acestuia, sînt edificatoare şi meditaţiile despre literatura vremii, meditaţii 

pe care le găsim în episodul în care Des Esseintes, izbutind, pentru moment, să-şi învingă 

melancolia şi plictisul, se apucă să facă ordine în propria-i bibliotecă. Fiecare carte îi prilejuieşte 
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personajului cîte o definiţie, iar definiţiile se constituie, implicit, într-o doctrină. El admiră la unii 

contemporani capacitatea de a face abstracţie, în şi prin operă, de viaţa trivială şi evaziunea în 

epocile „decadente” ale trecutului (Gustave Flaubert), la alţii, spiritul de revoltă, „stilul perspicace 

şi morbid” (Edmond de Goncourt), „panteismul gigantesc” şi „luxurianţele vieţii” (Émile Zola), 

talentul „îmbibat de Baudelaire” al lui Paul Verlaine, „găselniţele” lui Tristan Corbière sau 

„fineţurile bizantine” ale lui Mallarmé. Gîndindu-se la opera lui Théophile Gautier, Des Esseintes 

remarcă o deficienţă pe care noi putem să o atribuim nu numai celui care a scris Émaux et camées, 

dar şi întregii poezii parnasiene: „L’impression des objets s’était fixée sur son oeil si perceptif, 

mais elle s’y était localisée, n’avait pas pénétré plus avant dans sa cervelle et dans sa chair; de 

même qu’un prodigieux réflecteur, il s’était constamment borné à réverbérer, avec une 

impersonnelle netteté, des alentours”. Îi repugnă limba „administrativă, incoloră, aridă” a lui 

Stendhal şi Duranty, deşi îi plac „labirinturile psihologice” ale unuia şi „ocolişurile analitice” ale 

celuilalt. Des Esseintes simte, alături de Baudelaire, necesitatea de a reveni la profundul şi 

ciudatul Edgar Allan Poe de fiecare dată cînd caută un „stil incisiv, o analiză penetrantă şi felină”, 

căci şi autorul Florilor Răului şi autorul Corbului împărtăşesc aceeaşi înclinaţie pentru 

examinarea maladiilor mentale. Poezia lui Charles Baudelaire este, de exemplu, o „clinică 

cerebrală”, iar poetul – un „chirurg  spiritual” care, devenind prada propriei sale imaginaţii, îşi 

disecă „delicioasele miasme” şi „apariţiile somnabuleşti şi angelice”.  

Cu toate acestea, romanul sfîrşeşte prin a sugera speranţa unei mîntuiri, căci prin Á Rebours, 

„estetismul decadent devine mai conştient de funcţiile sale critico-polemice şi înclină mai puţin să 

se considere pe sine drept unică soluţie a incertitudinilor şi contradicţiilor dureroase ale vieţii 

moderne” [1, p. 150]. Aserţiunea lui Matei Călinescu ar putea să-şi tragă originile din analiza pe 

care o realizează Richard Gilman cu raportare la proza lui Huysmans. Criticul american insistă 

asupra caracterului de document al romanului, conceput ca un fel de arhivă a infamiilor lumii 

moderne. Aceeaşi părere pare să o aibă şi Paul Valéry, care afirmă că Huysmans avea un „simţ”  

pentru tot ce era rău, murdar şi ruşinos în epoca sa. În răspăr ar fi deci o biografie a sentimentului 

de decadenţă pe care l-a împărtăşit întreaga generaţie de scriitori sfîşiaţi de dezgustul, de „greaţa” 

(la nausée) pe care le-o provocase lumea în care trăiau. Sentimentul de decadenţă, împărtăşit de 

scriitorii fin de siècle, a generat o situaţie fără precedent în literatură, un moment unic de agitaţie 

spirituală şi ambiguitate fizică (physic ambiguity) pe fundalul unei epoci în care a triumfat o 

conştiinţă elaborată a propriei identităţi. Ca document, romanul a descris această situaţie prin 

imaginea sintetică a unui intelectual măcinat de o profundă divizare a eului (self-division). Scopul 

artistic (şi spiritual) pe care l-a urmărit Huysmans a fost însă de a atribui documentului valoarea 

unui act de exorcizare, prin scris, a Răului şi de expiere a Păcatului de a-l fi tradus în viaţă într-o 
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lume care oricum nu s-ar fi putut ridica la înălţimea acestui gest. În aceeaşi cheie este interpretată 

şi opera lui Oscar Wilde care, într-un moment de dezamăgire, scria unui prieten: „Now I know 

that my personality really rested on the fiction of position. Having lost position, I find my 

personality of no avail”. Într-adevăr, totul rezida în noţiuni ca poziţie, atitudine, gest. Să ne 

gîndim şi la faptul că „estetismul” englez din ultima sa perioadă (aşa numitul Yellow Nineties, 

după culoarea galbenă a cărţilor franţuzeşti editate în Anglia, cărţi otrăvitoare, poisoned books) a 

teoretizat literatura răului ca pe o formă de exorcizare şi de depăşire a acestuia prin artă. Reviste 

ca The Yellow Book, Savoy, scrieri ca The Picture of Dorian Gray, studii ca acela al lui Arthur 

Symons (The Decadent Movement in Literature) descriu fenomenul în acelaşi mod. O stare 

asemănătoare de lucruri se înregistrează şi în alte literaturi europene, în care curentele literare şi 

artistice fin de siècle erau concepute în aceeaşi perspectivă a ispăşirii unei conştiinţe „decadente” 

prin creaţie (în ţări ca Rusia sau România, simbolismul pare a fi teoretizat tocmai în aceşti 

termeni). Cazul contrar însă ar fi acela al falşilor decadenţi care nu au reţinut din atitudinea 

estetică a decadentismului decît poza exterioară, negativitatea gratuită, Răul şi coruperea 

Frumosului clasic ca scopuri în sine, anarhismul şi „gîtul frînt” al elocinţei. În acest context, este 

util să consemnăm reacţia anti-decadentă a unor contemporani la estetismul strident al epocii: les 

Déliquescences, poèmes décadents d’Adoré Floupette, scrise de Henri Beauclair şi Gabriel 

Vicaire, parodiile lui George Topîrceanu (v. cap. II) ş.a.. Astfel, la observaţia că o seamă de 

spirite „decadente” (în realitate, anarhice, contraproductive, fără acea finalitate spirituală pe care o 

aveau autenticii „inautentici” ai Decadenţei) se convertesc uşor la ideea de revoluţie socială (o 

idee fundamental potrivnică spiritului fin de siècle), nu se mai poate obiecta nimic. Într-un roman 

relativ recent al scriitorului rus Viktor Pelevin, Чапаев и пустота, se descrie moda vestimentară 

a unor poeţi din anii Războiului civil, conform căreia foştii „decadenţi” veneau la cenacluri 

îmbrăcaţi în tricouri galbene cu o stea roşie la piept. Această imagine oximoronică este 

reprezentarea parodică a ceea ce a reţinut o anumită parte a criticii în legătură cu „esenţa” 

mesajului şi atitudinii decadente, imagine negativă care îi face şi azi pe mulţi critici să respingă 

ideea estetică de decadenţă ca fiind nefondată sau, cel puţin, estompată de estetica simbolismului. 

Comentînd critica lui Huysmans la Salonul din 1889 şi, în special, la Salomeea lui Gustave 

Moreau, Gilman spune că ambii creatori au fost mai degrabă nişte moralişti vizionari decît 

decadenţi în înţelesul tradiţional al termenului. Dar nu este tocmai această atitudine moral-

vizionară (visionary-moralist) dovada existenţei fenomenului decadent ca fenomen estetic? A 

unui fenomen care se conturează pe fundalul unei epoci, care ajunge la conştiinţa existenţei sale, 

exprimînd-o în imagini artistice inconfundabile, şi care, în cele din urmă, îşi neagă, într-o fază 

eminamente critică, de epuizare tematică, dreptul însuşi la existenţă. Cu toate acestea, Richard 



 29

Gilman nu uită să enumere acele trăsături pe care le-a surprins epoca la „decadenţi” şi pe care 

Huysmans le-a metamorfozat în portretul literar al lui Des Esseintes:  

„Catholic belief degenerating (or being recklessly brought over) into the cult of 
Satanism, neurasthenia and sexual perversity; boredom combined with exquisite 
refinement; nostalgia for the corrupt; fascination with the splendors and despair of 
ancient cultures; hatred of the „natural” as the enemy of human invention and 
transcendence; „progress” as an anathema; taste as a means of survival: it all went to 
compose a paradigm of „decadence” and has come doen to us in that large outline” 
[4, p. 103]. 

 
Acordul final la istoria estetică a decadenţei este dat de publicaţia lui Anatole Baju, Le 

Décadent, o revistă cu deviza „Tout – Hors la Banalité”. Acest „totul, în afară de banalitate”, 

alături de articolul programatic adresat Cititorilor, pare a confirma, încă de la data apariţiei (10 

aprilie 1886), profesiunea de credinţă „decadentă”, inaugurînd, ca urmare firească a unui anumit 

tip de literatură post-baudelairiană, curentul propriu-zis literar al „decadentismului”: 

„Se dissimuler l’état de décadence où nous sommes arrivés serait le comble de 
l’insenséisme. Religions, moeurs, justice, tout „décade”, ou plutôt tout subit une 
transformation inéluctable. La société se désagrège sous l’action corrosive d’une 
civilisation déliquescente. L’homme moderne est un blasé. Affinement d’appétits, de 
sensations, de goût, de luxe, de jouissance; névrose, hystérie, morphinomanie, 
charlatanisme scientifique, schopenhauerianisme à outrance, tels sont les prodromes 
de l’évolution sociale” [12, p. 186]. 

 
Ideea unui curent literar propriu-zis „decadent” vine totuşi prea tîrziu. El nu mai răspunde 

unei necesităţi reale, căci literatura decadentă s-a şi consumat. Romanul À Rebours s-a constituit 

în acea experienţă-limită a decadentismului care a fost, totodată, şi experienţa lui ultimă în planul 

autenticităţii. O dată cu Huysmans, literatura crizei ajunge ea însăşi într-o stare de... criză sau, mai 

simplu, într-un impas. „Preludiul” (Guy Michaud) revoluţiei poetice a şi fost interpretat, iar lui 

Anatole Baju nu-i rămînea decît să joace partitura unui  muzicant care a rămas în urma orchestrei. 

Cu atît mai mult cu cît se impunea imperios o altă necesitate poetică, cea a construcţiei, dublată de 

posibilităţile de transformare a limbajului poetic prefigurate de ideile teoretice ale lui Stéphane 

Mallarmé. La 18 aprilie 1886, în La Vogue, apare următoarea definiţie mallarméană a poeziei: 

„La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme 
essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence; elle doue ainsi d’authencité 
notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle” [12, p. 463]. 

 
Intuirea capacităţii poetului de a raporta limbajul uman la „ritmul său esenţial” şi, în acelaşi 

timp, de a-l înzestra cu o putere suplimentară de explorare, prin simbol şi sugestie, a sensurilor 

„misterioase” pe care le ascunde existenţa, preface refugiul în estetic al decadenţilor într-un 

refugiu în limbaj, într-o evaziune în metafizica pe care o adăposteşte orice tentativă de „abolire a 



 30

Hazardului” „cuvînt cu cuvînt”. Impasul „decadentismului” în formula lui Baju se datorează deci 

nu imposibilităţii fenomenului, ci inutilităţii sale. Émile Verhaeren rezumă această stare de lucruri 

într-un articol din Art Moderne din 27 iunie 1886: 

„(...) la fameuse Décadence, aussi morte déjà que le rat de la place Pigaille. 
Aucune théorie ne fait longue flamme en notre temps. L’année dernière a-t-on lutté, 
bataillé, crié autour des Décadents! (...) Demain l’on avouera: quelques-uns des 
poètes attaqués étaient de vrais artistes, le bruit hostile les a laissés calmes, et, bien 
mieux, les a imposés” [apud 8, p.262]. 

 
Afirmaţia este cu atît mai adevărată cu cît Baju însuşi, dar şi adepţii ori colaboratorii săi 

(mai puţin Paul Verlaine), nu dispuneau de o viziune coerentă, din punct de vedere teoretic, 

asupra decadenţei. Redactorului revistei Le Décadent îi lipsea, în primul rînd, o perspectivă 

istorică mai largă asupra acelei mişcări a literelor franceze care a dus la ideea de „decadenţă” 

socială sau literar-artistică. În al doilea rînd, îi lipseau, în mare parte, colaboratorii care să 

cimenteze pretenţiile „noii” şcoli cu opere literare de reală valoare. Şi pentru ca lovitura dată 

„şcolii decadente” să fie una de graţie, la 18 septembrie 1886, apare, în suplimentul literar al 

revistei Le Figaro, manifestul simbolismului semnat de Jean Moréas. Istoria acestui „Manifest...” 

este ceva mai lungă şi mai controversată decît ar părea la prima vedere. Ea ne interesează doar în 

măsura în care veleităţile unui oarecare poet, printre altele, bine văzut de publicul moderat al 

vremii, au întrerupt violent ascensiunea cuvîntului „decadenţă” spre un meritat titlu de concept 

poetic şi estetic ce ar fi definit, în termeni cît se poate de potriviţi, întreaga esenţă a mişcării 

literare franceze şi europene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. „Manifestul...” însă a 

creat un concept nou, care suna mai puţin belicos decît tam-tam-ul „decadentist” şi care, într-un 

foarte scurt timp, a înlocuit „decadentismul” şi „decadenţa” chiar şi acolo unde nu era cazul. De 

altfel, „simbolismul” însuşi, aşa cum a fost el gîndit de Moréas, este un joc de-a sufixele, pe care 

autorul l-a întreprins cu aproximativ un an înainte de apariţia „Manifestului...” din Le Figaro (în 

1885, în cadrul unei polemici literare, el afirmă că „pretinşii decadenţi” au „drept Concept eternul 

simbol” şi de aceea ar trebui să poarte numele de „simbolişti”), joc pe care i l-au sugerat, în mod 

cert, unele teorii asupra simbolului pe care le formulase Mallarmé în cîteva publicaţii, teorii 

reluate de acesta în pe nedrept ignoratul, azi, Cuvînt înainte la Tratatul despre verb al lui René 

Ghil din vara anului 1885. În realitate, Moréas nu a făcut decît să consfinţească divergenţa (totuşi 

aparentă) dintre adepţii lui Mallarmé şi „decadenţii” lui Verlaine sau Gustave Kahn. În istoria 

literaturii această „dezbatere” ar putea fi intitulată „lupta celor două Maluri”, întrucît Cenaclul lui 

Mallarmé se ţinea pe malul stîng, La Rive Gauche, al Senei, iar taberele, alias cafenelele 

„decadenţilor” erau situate pe malul drept, La Rive Droite. „Dezbaterea” nu a avut însă un dosar 

propriu-zis şi nu a creat nişte adversari autentici pînă cînd Moréas nu a scindat grupările prin, 
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trebuie să recunoaştem, inspiratul său lexem, „le symbolisme”. Numai autoritatea incontestabilă a 

teoreticianului şi poetului Mallarmé (care nu s-a crezut nici „simbolist” şi nici „decadent”, dar şi-a 

judecat opera exclusiv în contexul epocii sale) i-a făcut pe mulţi „decadenţi” să renunţe la fosta 

titulatură şi să accepte noua denumire.  

Aşadar, „Manifestul”... În scurta prezentare care precedă celebrul text, redacţia îl informează 

pe cititor că a comandat autorului volumelor Syrtes şi Cantilènes – un adevărat „revoluţionar al 

literelor”! – o lămurire asupra „noii manifestări” artistice pe care presa pariziană o discută de doi 

ani de zile în termeni de „decadent”-„decadenţă”. Moréas, cu buna intenţie de a limpezi lucrurile, 

inventează termenul de „simbolism” tocmai pentru a preciza că noua orientare artistică este 

diferită de cea pe care o reprezintă „decadenţii”. În rest, idei despre stil, ritm, despre lupta 

împotriva poeziei obiective care, per ansamblu, nu argumentează în nici un fel aserţiunea despre 

existenţa unei diferenţe radicale între cele două şcoli. Trebuie însă să reţinem din acest manifest 

faptul că a fost conceput ca o tentativă de delimitare a celor două faze într-adevăr distincte ale 

„revoluţiei poetice” franceze şi că această tentativă a fost rodul unei intuiţii pe care unii din marii 

contemporani ai lui Moréas au confirmat-o, atît prin studiile lor teoretice, cît şi prin opera literară 

propriu-zisă. Pe cît de pregătit era Jean Moréas să discute aceste subiecte de poezie şi artă 

contemporană, se vede din activitatea lui ulterioară. Autorul manifestului simbolist a plătit mereu 

tribut inconsecvenţei, modelor şi, mai ales, visului său de adolescent din provincia greacă a 

Europei de a deveni cu orice preţ poet francez. În 1891, el creează o nouă direcţie în poezia 

franceză, intitulată Şcoala Romană, care va rezista exact atîta timp de cît a avut nevoie 

simbolismul pentru a se afirma, a se clasiciza şi a dispărea din literatură în favoarea avangardelor 

de la începutul secolului al XX-lea.  

În 1887, Anatole Baju publică o carte, L’École décadente, făcînd o zadarnică încercare 

(comparabilă, ca eficienţă, cu tentativa lui din 1886 de a revigora mişcarea prin schimbarea 

denumirii din „decadentism” în „decadism”) de reabilitare a ideilor sale teoretice. Între timp, 

apare şi o revistă satirică ce poartă numele La Décadence, activitatea căreia însă discreditează 

definitiv ideea de „şcoală decadentă”. Către anul 1889, în ţara de origine a conceptului estetic de 

decadenţă, decadenţa însăşi a devenit ceva desuet, o etichetă peiorativă de pe un produs demodat. 

* * * * * * 

Aceasta ar fi, pe scurt, istoria conceptului de decadenţă şi a şcolilor, curentelor şi mişcărilor 

cu care conceptul s-a asociat sau împotriva cărora a fost utilizat ca argument polemic. Din 

multitudinea acestor orientări artistice, din ciocnirile lor răsunătoare pe parcursul istoriei literare, 

au rezultat mereu interpretări diferite, adeseori contradictorii. Tot ce s-a spus însă după 

consumarea fenomenului în cauză a decurs, într-o măsură mai mare sau mai mică, din această 
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istorie a confruntării. Friedrich Nietzsche preia teoria lui Paul Bourget, Oswald Spengler dezvoltă 

o viziune ciclică asupra societăţii, artei şi culturii, marxiştii integrează „reacţiunea” anarhică a 

decadenţilor într-o dialectică a luptei de clasă şi a istoriei în general, Max Nordau vede în 

decadenţă un fenomen de degradare biologică. Contradicţiile pe care le presupune evoluţia şi 

interpretarea conceptului nu anulează decadenţa ca realitate istorică, artistică şi literară. 

Dimpotrivă, sporesc interesul pentru disocieri şi delimitări, pentru analize şi sinteze, pentru 

posibilitatea raportării sale la propria noastră istorie literară.  

După cum s-a văzut mai sus, nu tot ceea ce s-a instituit ca atitudine de revoltă împotriva 

modernităţii sociale, împotriva progresului sau naturalismului, în sensul cel mai larg al acestui 

cuvînt, este decadent şi nu tot ceea ce a respins ideea de decadenţă, în orice manifestare a sa, 

poate sau trebuie să fie considerat drept non- sau anti-decadent. Cert este că fenomenul există şi 

că este perfect integrabil paradigmei culturale şi artistice a modernităţii. Mai mult decît atît, este 

de identificat şi o anumită poetică şi chiar un anumit stil al decadenţei în creaţia unor scriitori  fin 

de siècle. Dacă am face abstracţie de preferinţele estetice ale decadenţilor înşişi, de divergenţa 

punctelor de vedere istorico-literare pe care le împărtăşeşte exegeza sau de unele stereotipuri ale 

imaginarului nostru, am putea chiar să convenim asupra unei „definiţii” de maximă generalitate cu 

privire la decadenţă. O definiţie imperfectă, desigur, dacă ne gîndim să epuizăm, într-o singură 

frază, întreaga complexitate a decadenţei (o utopie egală cu aceea de a spune ce este, de pildă, 

barocul!), dar mulţumitoare, dacă dorim să stabilim trăsăturile ce o fac inconfundabilă şi deci 

recognoscibilă, atît pentru istoricii literari, cît şi pentru ceilalţi cercetători ai fenomenului. În acest 

caz însă, definiţia nu va mai fi o definiţie, ci încă o precizare, o altă încercare de despărţire a 

apelor. Astfel, din punctul nostru de vedere, există cîteva caracteristici a ceea ce vrem să numim, 

cu un termen general, fenomen decadent în contextul literaturii şi artei din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea: o atitudine de revoltă (de fapt, un pot-pourri 

din dezgust, dispreţ, spleen, mal de siècle, nemulţumire, refuz, negaţie) pe fundalul unei realităţi 

sociale neprielnice afirmării valorilor spirituale şi a libertăţii creatoare; un refuz al valorilor 

„pozitive” şi „obiective” pe care le admite „progresul social şi cultural” (se resping în bloc 

raţionalismul clasic, gustul academic, scientizarea artei, parnasianismul şi naturalismul); 

atitudinea negatoare îmbracă haina unui protest social, exteriorizat (dandysmul ca model 

deontologic, estetizarea vieţii) şi a unui protest artistic, interiorizat (revelaţia eului, analiza 

rafinată a demonului lăuntric); camuflarea eului, a autenticului, în stil, în gest, în manieră sau în 

artificiu, în inautentic, generînd un „cult al personajului” (Albert Camus) în defavoarea 

individului; cultul personajului duce la teatralizarea revoltei sau la transformarea revoltei în efect 

scenic; efectul scenic se obţine prin şoc („burghezul” este şocat prin etalarea perversităţii, prin 
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asocierea crimei cu arta); gustul pentru patologic (morbidezza), primejdios (motivul La Grande 

Dame Sans Merci), exacerbat (anormalitatea comportamentală, etalarea amoralităţii împotriva 

unei morale false), necanonic (fragmentarea discursivă, negarea elocinţei, cultul detaliului), 

extrem (crima, satanismul, sinonimia eros-thanatos); transformarea conştiinţei declinului într-o 

modalitate a gîndirii şi a creaţiei, într-o modalitate artistică de portretizare a societăţii şi de 

portretizare a propriei „decăderi”.  

Lista ar putea fi continuată, dar nu am face decît nişte nuanţări sau detalieri suplimentare 

care ar completa, fără a modifica în esenţă, peisajul decadentismului. În această parte a lucrării, ni 

s-a părut totuşi importantă necesitatea de a surprinde în ideea de decadenţă ideea unei totalităţi. 

Orice fenomen cultural sau artistic este, implicit, un limbaj şi, prin urmare, o structură care 

presupune o serie de relaţii şi funcţii, variante şi invariante, categorii şi tipologii, stereotipuri 

ideologice şi arhetipuri imaginare. Descriind fenomenul ca pe o structură, ajungem la ideea de 

totalitate care, în capitolele următoare ale tezei noastre, ne va ajuta să lămurim raportul existent 

între ceea este decadenţa ca realitate estetică în contextul universal al modernităţii şi ceea ce poate 

fi calificat drept decadent în mentalitatea culturală şi artistică a scriitorilor români de la sfîrşitul 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Mai mult: vom încerca să urmărim felul în 

care o mentalitate decadentă românească se reflectă în planul creaţiei literare: de la primii poeţi şi 

prozatori „estetizanţi” şi pînă la scriitorii propriu-zis decadenţi.  

Nu înainte însă de a completa primul capitol al lucrării noastre cu informaţii şi comentarii în 

privinţa unor interpretări ale fenomenului care depăşesc latura sa estetică sau istorico-literară. 

Analiza acestor interpretări este necesară din două motive: pe de o parte, lărgim perspectiva 

asupra fenomenului din unghiul filozofiei, sociologiei şi culturologiei moderne, iar pe de altă 

parte, creăm posibilitatea unei înţelegeri mai profunde a decadenţei (inclusiv în variantele sale 

literare româneşti) într-un context care depăşeşte interesul pecuniar colportat de tot soiul de 

clasificări şi periodizări locale. 
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I.2. Alte interpretări ale conceptului de „decadenţă” 

 

Repovestind istoria decadentismului, am observat că el este, înainte de toate, produsul unui 

secol, secolul al XIX-lea. Pentru a desăvîrşi istoria conceptului prin enumerarea şi succinta 

analiză a unor contribuţii filozofice, sociologice sau culturologice la problema în cauză, să 

revenim la această perioadă şi să încercăm să o definim nu numai din unghiul istoriei literare. 

Dacă secolul precedent, al XVIII-lea, este unul anti-teologic, atunci secolul al XIX-lea 

trebuie considerat, pe bună dreptate, drept unul anti-divin. De la afirmaţia caustică a lui Stendhal 

conform căreia „singura scuză a lui Dumnezeu este faptul că el nu există” şi pînă la a-teismul 

socialiştilor, marxiştilor şi revoluţionarilor de la sfîrşitul veacului, e un continuu protest împotriva 

ideii de divinitate. Un corolar al acestei atitudini este procesul de interiorizare a demonicului, 

declanşat de Reformă, ignorat de Iluminism, trăit inconştient de eroul romantic şi cultivat 

insistent, ostentativ, cu un soi de încrîncenare ideologică şi estetică, de spiritul modern. Într-O 

istorie a diavolului, Robert Muchembled alcătuieşte fişa medicală a acestei deteizări: 

„Mijlocul de secol apare, din acest punct de vedere, drept o perioadă de 
tranziţie, o ezitare prelungită între timpul diavolului din infern şi cel al dublurii 
monstruoase care doarme în fiecare dintre oameni, o interminabilă fază de 
deconstrucţie a creştinismului angoasant dezvoltată o dată cu confruntările 
confesionale din secolul al XVI-lea” [17, p.257]. 

„Dacă influenţa religioasă slăbeşte, o presiune socială şi culturală o înlocuieşte 
adeseori. Ea produce „bolile secolului” care nu-i ating doar pe intelectuali. Arta, 
literatura, psihanaliza freudiană, pe punctul de a se naşte la Viena, acel celebru 
roman al lui R. L. Stevenson, Doctorul Jekyll şi Mr. Hyde, apărut în 1886, afirmă 
ofensiva unui sindrom de dedublare a personalităţii (self-division, ar spune Richard 
Gilman – n. n., A. C.) este la fel de evident şi la Des Esseintes şi la Dorian Gray. (...) 
Aceste „tiranii ale intimităţii” definesc naşterea lentă a unui nou model de 
comportament, mai narcisiac, care reduce puterea Prinţului Tenebrelor în favoarea 
„demonului” încolăcit în interiorul omului: o prezenţă într-adevăr neliniştitoare, şi nu 
doar faţa întunecată, reprimată a individului?” [17, p. 270]. 

 
Spirite moderne sînt şi decadenţii care vin, în opinia lui Muchembled, cu „interogaţii mai 

profunde asupra necunoscutului sau a tenebrelor” [17, p. 269], morala „decadentă” fiind, în sensul 

acesta, „o boală a identităţii, o nelinişte a descoperirii sinelui (...)” [17, p. 271]. 

În aceeaşi linie a interiorizării şi a descarnării demonicului, ar fi interesant de urmărit şi o 

istorie „decadentă”, progresiv deteizată, a personajului feminin şi a femininului în literatura şi arta 

occidentală situată, în amurgul ei, sub semnul zodiacal al androginului, expresie ultimă a 

dedublării, a narcisismului şi a repulsiei pentru natural: de la înfiorătoarele viziuni ale lui Toma 

d’Aquino despre succubi la senzualele chipuri baroce, de la perversele preotese ale plăcerilor 
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carnale (de Sade) la venerele simbolice ale romantismului, de la femeile fatale şi salomeile 

decadenţilor la femeia fără feminitate a utopiei socialiste. 

Oricît de mult am încerca să atribuim pozitivismului şi cunoaşterii ştiinţifice ale secolului al 

XIX-lea o altă raţiune şi o altă finalitate, ele se înscriu în aceeaşi direcţie pe care o imprimă epocii 

metamorfoza luptei dintre Satan şi Dumnezeu pentru sufletul omului în procesul de 

interiorizare/abstractizare a demonicului, complementar procesului de golire a transcendenţei de 

conţinut şi a Creaţiei de Fiinţa supremă. Lumea fără Dumnezeu, sufletul sfîşiat de întrebări fără 

răspunsuri, impresia anumitor spirite burgheze de a le fi găsit în nişte valori „pozitive” (teoria 

evoluţiei sau iluzia progresului tehnic, material ş. a.), nu puteau să nu trezească o reacţie la limita 

paroxismului din partea intelectualităţii creatoare.  

Una din aceste reacţii este cea reprezentată de arta anti-naturalistă fin de siècle, pe care am 

analizat-o deja în capitolul precedent. O altă reacţie este aceea a filozofiei schopenhaueriene. O 

replică şi mai virulentă e dată de gîndirea lui Nietzsche. Deşi pare a îmbrăţişa, în aparenţă, ideea 

progresului şi a evoluţionismului, filozofia marxistă se situează pe aceleaşi poziţii, promovînd o 

gîndire orientată împotriva valorilor „pozitive” ale societăţii burgheze, îmbinînd dialectica 

hegeliană cu utopia socialistă şi atribuind istoriei o finalitate superioară. În aceste împrejurări 

ideologice, conceptul de decadenţă nu este înţeles şi interpretat numai ca un concept cultural, 

estetic sau artistic. Noţiunea de decadenţă stabileşte o relaţie istorică atît de strînsă cu noţiunea de 

progres, încît aproape că nu le mai considerăm antonime. De altfel, Matei Călinescu afirmă 

compatibilitatea „unui înalt grad de dezvoltare tehnologică” cu „un sentiment acut al decadenţei”:  

„(...) progresul este decadenţă şi decadenţa este progres. Adevăratul antonim 
al decadenţei – în ceea ce priveşte conotaţiile biologice ale termenului – este, 
poate, regenerare” (1, p. 136). 

 

În modul acesta, conceptul de decadenţă devine o piesă importantă în angrenajul filozofiei 

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea care încearcă să redefinească raportul omului modern 

cu timpul în care trăieşte şi cu valorile acestui timp, să determine statutul ontologic şi moral al 

fiinţei umane într-o „eră a capitalului”, într-o eră în care divinitatea părăseşte – pentru unii, 

definitiv (sic!) – scena Istoriei. 

* * * * * * 

Filozofia lui Schopenhauer, excelent analizată de Alain Besançon în contextul mişcărilor 

artistice înnoitoare din a doua jumătate a secolului, prefigurează o mentalitate artistică 

postromantică, din care îşi vor extrage seva experienţele-limită ale literaturii, picturii şi muzicii fin 

de siècle: „Schopenhauer a fost, începînd din anii 1870, marea inspiraţie a creatorilor” [10, p. 

315). În continuarea demonstraţiei sale, istoricul francez indică asupra filiaţiilor 
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schopenhauerianismului cu opera lui Wagner, Rossini, Strindberg, Wedekind, D’Annunzio, 

Svevo, Pirandello, Munch, Klimt, Schiele, Böcklin, Kubin, Proust şi chiar Tolstoi sau 

Maupassant! 

Ne vom da foarte bine seama de această corespondenţă ideologică, dacă vom enumera cîteva 

din postulatele gîndirii lui Schopenhauer: opoziţia dintre omul obişnuit, „produs industrial pe care 

natura îl fabrică într-un ritm de cîteva mii pe zi” [apud 8, p. 316] şi omul de geniu, singurul în 

stare de contemplaţie, singurul iniţiat în tainele numenale ale lumii, singurul în stare să evadeze 

din prizonieratul spaţiului şi timpului la care ne condamnă Voinţa; ideea despre geniu ca despre o 

fiinţă condamnată de epoca în care trăieşte; ideea de contemplaţie care nu este o facultate a 

raţiunii (încă o „prizonieră” a Voinţei), ci a sufletului; inovaţia estetică ce constă în ruperea 

legăturii organice, clasice dintre categoriile graţiosului şi frumosului (cu o deschidere spre estetica 

urîtului) şi ignorarea subiectului în artele plastice („profunzimea vederii” artistului este 

considerată a fi mai importantă decît subiectul convenţional al reprezentării); identificarea 

cauzelor „decăderii” omului în sexualitate (concepţie care va da naştere psihanalizei şi teoriilor lui 

Sigmund Freud asupra cauzelor interne, subconştiente ale comportamentului uman: Studien über 

Hysterie (1895), scrisă în colaborare cu Josef Breuer, este, în acest sens, o primă tentativă de 

clarificare a problemelor legate de sexualitate, nevroză, inadaptare etc.) echivalată cu expresia 

chintesenţială a Voinţei; posibilitatea unui nou „gnosticism” prin asceză, prin spiritualizarea 

actului de cunoaştere artistic ş.a.. Idealismul filozofic schopenhauerian nu este numai pesimist, el 

este, aidoma spiritului decadent însuşi, afectat de blazare, relativism şi de o ambivalentă voluptate 

a morbidului:  

„(...) existenţa noastră nu este, după cum ştim, decît o cădere oprită neîncetat; 
la fel, viaţa corpului nostru  nu este decît o agonie întreruptă neîncetat, o moarte 
amînată din moment în moment; activitatea însăşi a spiritului nostru nu este 
decît o îngrijorare care este alungată din moment în moment. Cu fiecare gură de 
aer pe care o expirăm alungăm moartea care vrea să pătrundă în noi (...)”.  

Sau: „La rigoare, existenţa sa (a individului – n. n., A. C.) este o cădere 
permanentă spre moarte, o continuă dispariţie; viaţa sa trecută, într-adevăr, în 
afară de ecoul pe care îl poate avea în prezent, în afară de urma voinţei sale, 
care este întipărită în prezent, este acum sfîrşită de-a binelea, ea este moartă, ea 
nu mai este nimic; dacă el este deci raţional, ce îl mai interesează că ea a 
continuat dureri sau bucurii? (...) Astfel, privită numai în lumina legilor formale, 
existenţa sa deja nu este decît o continuă transformare a prezentului într-un 
trecut fără viaţă, o moarte continuă” [18, p. 334].  

 

De unde şi valoarea crescîndă a „prezentului”, a clipei fugare, a „provizoriului” 

baudelairian, a nuanţei huysmansiene, a mallarméenelor „semne nupţiale ale ideii”, demolînd 
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temporalitatea în cadrul discursului şi sincronizîndu-i toate sugestiile şi simbolurile într-o singură 

constelaţie semantică, simultană actului de producere şi receptare a textului. 

O contribuţie esenţială la ideea de decadenţă este realizată, în planul speculaţiei filozofice, 

de Friedrich Nietzsche care, prelungind şi, totodată, răsturnînd tezele lui Schopenhauer, a insistat 

mereu asupra faptului că „problema decadenţei” a constituit, în cadrul „perspectivismului” gîndirii 

sale, o preocupare centrală. O teorie a decadenţei este schiţată în Cazul lui Wagner. Nietzsche 

afirmă, de exemplu, că muzica lui Richard Wagner este o necesitate istorică şi artistică, este un 

imperativ al epocii contemporane. Ea ilustrează decadenţa şi numai un spirit înzestrat cu un simţ 

profund al vremii sale este capabil să înţeleagă această muzică, această manifestare sintetică a 

unei modernităţi în plină afirmare. Cu toate acestea, decadenţa capătă la Nietzsche semnificaţiile 

ei clasice, negative, înfăţişînd o corupţie a gustului şi a idealurilor estetice superioare.  

Matei Călinescu comentează în felul următor teoria nietzscheană a decadenţei:  

„Astfel, în ura ei împotriva vieţii, decadenţa mimează admiraţia faţă de o viaţă 
mai distinsă şi, datorită măiestriei de care dă dovadă în arta seducţiei, ea este 
capabilă să facă din slăbiciune forţă, din epuizare împlinire, din laşitate curaj. 
Decadenţa este periculoasă pentru că se deghizează întotdeauna în contrariul ei” [1, 
p. 156]. 

 
Tocmai datorită acestei „ambiguităţi”, decadenţa, pe care Nietzsche însuşi a resimţit-o ca pe 

una din laturile fiinţei sale, este un fenomen care, o dată ce este conştientizat şi trăit pînă la 

ultimele lui consecinţe, poate şi trebuie să fie depăşit printr-un alt fel de atitudine şi printr-o nouă 

voinţă de afirmare a eului, a personalităţii creatoare. În altă parte, Nietzsche va explica, prin chiar 

opera lui Wagner, această nesiguranţă a spiritelor decadente în căutarea unei „axe”:  

„Şi nu numai de pe scenă, cu trîmbiţele lui Parsifal: - în scriiturile lui tulburi, 
la fel de puţin libere pe cît de descumpănite, din ultimii săi ani, există sute de 
locuri care trădează o tainică dorinţă şi voinţă, o voinţă descurajată, derutată, 
nemărturisită, de a predica tocmai întoarcerea înapoi, convertirea, negarea, 
creştinismul, Evul Mediu, şi de a spune discipolilor săi „nu e nimic! căutaţi 
mîntuirea altundeva!” [19, p.103]. 

 

Viziunea lui Nietzsche rămîne importantă pentru istoria artelor şi a literaturii moderne 

tocmai prin faptul că insistă asupra caracterului de „necesitate” al decadenţei – sinonimă cu 

„toamna unui popor” şi, implicit, a unei culturi. Această toamnă este şi semnul unei „boli”, dar şi 

speranţa unei regenerări. Ideea nietzscheană de boală, de patologie iremediabilă specifică 

culturilor crepusculare, este dusă la extrem de Max Nordau care nota, într-un studiu consacrat 

fenomenului social, artistic şi literar al decadenţei, de la 1892, că „indispoziţiile” sfîrşitului de 

secol XIX se datorează neputinţei fizice a omului bolnav, „impotent”, de a regăsi viaţa în mediul 

unei naturi etern înfloritoare: „(...) it is the mortification of the exhausted and impotent refugee 
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from a Florentine plague seeking in an enchanted garden the experiences of a Decameron, but 

striving in vain to snatch one more pleasure of sense from the uncertain hour” (Degeneration, 

1892). 

O altă perspectivă asupra decadenţei ne este oferită de teoriile marxiste asupra artei. 

Concepţiile marxiste sau acelea care descind din lucrările lui Karl Marx şi Friedrich Engels, 

merită o atenţie aparte în cadrul lucrării noastre mai ales pentru faptul că au exercitat o influenţă 

hotărîtoare asupra interpretării estetice şi sociologice a decadenţei şi decadentismului din prima 

jumătate a secolului al XX-lea, ce au determinat o viziune eronată a unei părţi însemnate a criticii 

europene şi româneşti (în perioada postbelică) în privinţa modernităţii literar-artistice. Dacă ne 

referim la analiza pe care marxismul a efectuat-o asupra decadenţei, trebuie să spunem că ea nu 

reprezintă, în ciuda aşteptărilor, acea unitate pe care, în general, o asociem cu materialismul 

istoric. Cu referinţă la fenomenul decadenţei, există două „marxisme”: un marxism clasic, 

tradiţional, care nu stabileşte o relaţie de cauzalitate strictă între realitatea socială şi realitatea 

artistică; altul ideologizat, angajat, tendenţios, nu de puţine ori aservit unor interese politice, care 

îşi construieşte sintezele pornind tocmai de la ipoteza contrarie. De fapt, primul marxism nici 

măcar nu pune problema unei decadenţe artistice, ci pe aceea a unei decăderi generale a societăţii. 

Al doilea marxism se explică prin originea lui istorică: el se naşte la începutul secolului al XX-lea, 

într-o Rusie tulburată de grave contradicţii sociale şi politice. În strînsă legătură cu o viziune etică 

asupra artei, specifică tradiţiilor culturale ruseşti, apare o concepţie vulgarizant-sociologică cu 

raportare la fenomenul literar şi artistic decadent. Ea este anticipată de un articol al lui Maxim 

Gorki, Поль Верлен и декаденты, din 1896, în care punctul de vedere determinist rezonează cu 

cel „clinic”, ipotecat de receptarea „degenerării” la Max Nordau: 

„Эти песни разлагающейся культуры звучат похоронным звоном 
зарвавшемуся, нервно истощённому и эгоистическому обществу и всё более 
истощают его” [20, p. 136]. 

 
O dată cu opera „critică” a lui G. V. Plehanov, definiţiile marxiste suportă o metamorfoză 

radicală, întemeind ceea ce, pe parcursul istoriei literaturii sovietice, se va numi „interpretarea 

marxist-leninistă” a artei burgheze. „Teoria” lui Plehanov se rezumă în două propoziţii care vor 

marca nefast destinul ulterior al aşa-zisei viziuni marxiste a realismului socialist (vezi 

„jdanovismul” ca expresie plenară a acesteia în perioada stalinistă): „Искусство времён упадка 

«должно» быть упадочным (декадентским). Это неизбежно” [21, p. 268]. Ceea ce este 

interesant însă în această evoluţie a marxismului spre formele extreme ale „plehanovismului” şi 

ale „jdanovismului”, este că ea nu s-a limitat numai la spaţiul aşa-numitei culturi sovietice (sau la 

realităţile culturale din ţările lagărului socialist după cel de-al doilea război mondial), 
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înregistrîndu-se atît în literaturile est-europene, cît şi în unele literaturi occidentale. În context 

românesc, pe lîngă elucubraţiile proletcultiste ale primului deceniu postbelic, este surprinzătoare 

tentativa unor esteticieni de a varia puţin discursul analitic în hotarele ideologice pe care le 

impunea epoca. Astfel, concepţia „marxistă” a lui Marcel Breazu apela, în 1967, la o soluţie de 

compromis „estetic” în determinarea ideii de decadenţă, prin care se încerca, dat fiind spiritul 

vremii, un fel de conciliere a sartrianismului cu jdanovismul. Vorbind despre modernitate, Breazu 

face o distincţie între „elementele noului”, adică „modernitatea autentică” şi „infiltrările 

decadentismului” care rezultă din „influenţa climatului complex în care creează artistul 

contemporan (occidental – n. n., A. C.)” [22, p. 3]. Şi dacă „marxismul” bretonian şi sartrian este 

mai curînd o modalitate a protestului social, o poză, o atitudine inautentică a cărei falsitate şi 

netemeinicie estetică a fost demonstrată de Albert Camus, în eseul L’homme révolté, atunci 

obtuzitatea estetică de tip „plehanovist” a unor intelectuali ca Roger Garaudy este explicabilă doar 

prin pasiunea exagerată a stîngii europene pentru utopii în perioade de tranziţie: 

„L’invasion de la pourriture dans l’art a un sens précis: la classe qui s’était fait 
de la culture une sorte de privilège noble est entrée dans une irrémédiable décadence. 

L’artiste, qui a choisi d’être le bouffon d’une classe déchue, ne peut parler à 
cette classe que d’elle-même, et il ne reproduira autre chose que l’image plus ou 
moins sophistiquée de cette déchéance” [23, p. 88]. 
 

Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că, în Occident, marxismul a avut şi cîteva încercări 

de ordonare a gîndirii sale estetice în raport cu decadenţa şi cu alte aspecte sau ipostaze ale artei 

moderne, dar ele au funcţionat mai mult ca o reabilitare a validităţii estetice a teoriei marxiste în 

general, decît ca o reală schimbare de optică asupra fenomenului. Criticul Carlo Salinari, de pildă, 

recunoscînd modernitatea estetică a „decadentismului italian” şi, totodată, necesitatea lui istorică, 

îl defineşte ca pe o „conştiinţă a crizei”, ca pe un produs al „solitudinii artistului smuls din 

naturalul său humus istoric”, ca pe o conştiinţă artistică superioră a creatorului în legătură cu 

„alienarea societăţii din care face parte” [24, p. 8]. În acelaşi timp, însă, marxistul Carlo Salinari 

vede în decadentism „distrugerea” prezumptivei unităţi culturale a secolului al XIX-lea, aşa cum, 

se subînţelege, afirmarea burgheziei şi a capitalului a distrus vechea lui unitate economică, cu 

clasele şi „conflictele” lui sociale tradiţionale. 

Marxismul, chiar şi în condiţiile în care se impune în toată amploarea lui abia în secolul al 

XX-lea, încheie în mod logic experienţa filozofică, estetică şi sociologică a secolului al XIX-lea 

privitor la receptarea, definirea şi evaluarea decadenţei. Dincolo de diferenţele doctrinare care 

există între schopenhauerianism, nietzscheanism sau marxism, este totuşi de remarcat şi prezenţa 

unui punct de vedere comun asupra fenomenului decadent perceput în totalitatea manifestărilor 
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sale: aceste orientări ale gîndirii moderne înţeleg decadenţa ca pe o realitate şi, simultan, 

conştiinţă tipică secolului în care s-a produs în formele şi structurile lui consacrate de istoria 

socială, culturală şi artistică. Paralelismele pe care le-au stabilit aceste curente filozofice între 

decadenţa modernă şi epocile de „decadenţă” („declin” sau „corupţie”) ale altor culturi decît cea 

europeană, nu au dus spre o viziune de anvergură asupra decadenţei în contextul general al istoriei 

universale. Acest lucru a fost realizat abia de Oswald Spengler, în Der Untergang des 

Abendlandes (Declinul Occidentului), în 1918-1922. 

Oswald Spengler moşteneşte de la secolul al XIX-lea, în special de la direcţia estetică pe 

care o inaugurează romantismul şi care culminează în simbolism, ideea despre limbajul formal 

identic al artelor şi posibilitatea interpretării fenomenelor istorice ca pe nişte expresii simbolice 

ale unor limbaje formale (culturile). Pornind de la o intuiţie goetheană în legătură cu nevoia de a 

studia natura nu într-un context cauzal, ci ca pe un destin organic, Spengler ajunge la ideea că şi 

istoria umană, ca orice manifestare naturală a vieţii, are „structura ei periodică”, „logica ei 

organică” şi, în definitiv, un limbaj formal prin care acestea se exprimă. Observînd asemănările, 

mai bine zis, logica formală identică în evoluţia destinului unor culturi, filozoful german propune 

o nouă metodă de cercetare a Istoriei: morfologia comparată. Din perspectivă spengleriană, 

limbajului formal al fiecărei culturi (autorul se referă numai la culturile mari, cu un destin şi cu un 

limbaj propriu) se impune printr-un stil inconfundabil, caracteristic. Artele, ca manifestări 

culturale, reprezintă semnificaţiile majore şi trăsăturile definitorii ale acestui stil. Arta greco-latină 

este definită prin existenţa unui stil apollinic, cea occidentală, rezultată din pseudomorfoza 

creştinismului, este definită prin existenţa unui stil faustic, iar cea arabă, printr-un stil magic. Arta 

faustică occidentală parcurge, din punct de vedere organic, aceeaşi evoluţie ca şi celelalte arte, în 

cazul de faţă de la o etapă de germinare, de apariţie (Evul Mediu timpuriu), la una de afirmare 

(Goticul), urmată de o reconsiderare, autonegare, obstinaţie într-o formulă străină, temporară 

(Renaşterea) şi, apoi, de o etapă de maturizare (Barocul), încheiată de o criză a expresiei  şi a 

conştiinţei (Romantismul), de bătrîneţe (vezi şi ideea nietzscheană despre „toamna unei culturi”, 

despre amurgul zeilor ca sfîrşitul firesc al creaţiei) şi de sterilitate, desemnate prin declin. Acelaşi 

lucru se întîmplă şi cu celelalte stiluri şi culturi, dar modurile expresive pe care le adoptă 

desfăşurarea „ineluctabilă”, niciodată „reiterată” formal, a destinului lor, poartă denumiri diferite 

în funcţie de peisajele în care apar, în funcţie de experienţa istorică a popoarelor prin care ele se 

realizează ş.a.m.d.. De exemplu, decadenţa artei moderne occidentale, reprezentată de 

impresionism (ultima formă artistică ce se mai înscrie, după Spengler, în stilul inconfundabil al 

culturii faustice), capătă următoarea definiţie: 
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„Profeţia emoţionantă a lui Rousseau, exprimată tragic prin „întoarcerea la 
natură”, se împlineşte în agonia acestei arte. (...) Noul artist nu este creator, ci 
artizan. El juxtapune culori spectrale indeşirabile. (...) Artă primejdioasă, chinuită, 
rece, bolnavă, ce se adresează unor nervi hipersensibili, ştiinţifică pînă la extrem, 
puternică prin demolarea prejudecăţilor tehnice, simplificată pînă la nivelul de 
program, satir autentic ce dansează pe marea pictură în ulei de la Leonardo la 
Rembrandt. Această artă nu putea fi găzduită decît de Parisul lui Baudelaire” [25, p. 
399]. 

 
Mai mult decît atît, ca ultim acord al artei şi stilului faustic, spaţial, metafizic, naturalist, 

axat pe ideea de expresivitate (portret şi ornament) şi întindere, infinit, impresionismul pune capăt 

unui destin cultural de o mie şi ceva de ani. Dar ce urmează? După cultură, afirmă Spengler, 

urmează în mod obligatoriu civilizaţia. Civilizaţia este efectul ultim al declinului: ea amestecă, în 

marile oraşe, în centrele urbane ale lumii, stilurile şi popoarele; ea dezrădăcinează, ea rupe 

definitiv cultura de peisajul său originar. Arta continuă, dar este un simplu joc formal. Fiind smuls 

din solul propriei culturi, omul civilizat (fellah) redevine, în unele privinţe, barbar, de unde şi 

sensul tragic al „profeţiei” rousseauiste, asocierea verlainiană a decadenţei cu un soi de barbarie 

sau redescoperirea, de către fovişti, expresionişti ş.a., a primitivismului în arta modernă. 

„Întoarcerea aparentă la elementar, la natură (...) înseamnă o concesie gratuită în 
faţa barbariei marilor oraşe, a disoluţiei incipiente, concret exprimată printr-un 
amestec de brutalitate şi de rafinament, ultimul pas necesar în acest sens. O artă 
artificială nu este susceptibilă de nici o dezvoltare organică. Asta înseamnă sfîrşitul” 
[25, p. 405]. 

 
Din unghiul de vedere creat de filozofia spengleriană, decadenţa, ca fenomen artistic şi 

estetic, poate fi percepută într-un dublu sens. În primul rînd, ca moment semnificativ al limbajului 

formal al culturii occidentale de conştientizare a crizei sale „stilistice”, moment pe care istoricii l-

au definit prin sintagma fin de siècle. Filozoful român Lucian Blaga îşi vădeşte lecturile 

spengleriene nu numai în ceea ce priveşte concepţia asupra „stilului” unei culturi, dar şi atunci 

cînd defineşte impresionismul, simbolismul şi expresionismul ca manifestări ale unei sensibilităţi 

decadente în artă. Cel mai autentic „decadent” este, pentru Lucian Blaga, ca şi pentru Oswald 

Spengler, impresionismul: „morbida dragoste pentru «nuanţe»”, atît de evidentă încă în opera 

maestrului decadent Huysmans, devine, în cadrul impresionismului, mărturia unei 

suprasensibilităţi, „fără axă” şi cu o „mobilitate vaporoasă”. Interiorizat, „suprasensibilul” 

decadent „se lasă sugestionat de o culoare cu cît e mai vagă, de un lucru cu cît e mai fără de 

contur, de propriul gînd cu cît e mai şters şi mai fantomatic” [26, pp. 84-85]. Observăm că, în ceea 

ce priveşte decadenţa, Blaga nu este departe nici de viziunile lui Paul Bourget şi nici de teoria lui 

Walter Binni (v. cap. I.1).  În al doilea rînd, ca deschidere spre era postmodernă, în care are loc 

identitatea text-cultură şi în care limbajele diverselor culturi ale lumii sînt folosite ca mijloace 
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ludice de producere a textelor şi, în consecinţă, a existenţei însăşi. Ideea aceasta apare pentru 

prima dată clar formulată în comentariile la opera spengleriană realizate de unul din cei mai 

importanţi teoreticieni ai postmodernismului, Theodor W. Adorno (Spengler Today, în revista 

Studies in Philosophy and Social Science, 9, 1941). 

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, un secol în care Spengler a văzut o manifestare 

aproape exclusivă a inteligenţei analitice şi a spiritului critic, termenii decadent-decadenţă sînt 

folosiţi tot mai rar ca elemente de construcţie în cadrul marilor sinteze istorico-literare sau 

estetice. Epoca deconstrucţiilor, a poststructuralismului şi a scepticismului generalizat a redus 

circulaţia acestor cuvinte la domeniul unor „mituri” (Matei Călinescu) ale conştiinţei şi limbajului 

modern. Unul din reprezentanţii acestei epoci „critice” este şi Richard Gilman care, în 

Decadence: The Strange Life of an Epithet, demonstrează că lexemul decadent există, în 

conştiinţa noastră, doar ca să umple un spaţiu, un gol pe care îl creează în noi tot ceea ce se opune 

unei realităţi „pozitive”. Substanţial, decadenţa ar avea o existenţă „pur negativă”, fapt ce se 

datorează dorinţei omului modern de a vedea în fenomenul decadenţei nu un simplu cuvînt, ci o 

realitate istorică. Căci, după cum spunea Alberto Moravia, scriitorii latini din epoca imperială erau 

decadenţi numai pentru că secolul al XIX-lea a vrut ca ei să devină decadenţi. Argumentarea lui 

Gilman poate fi validată, dar cu condiţia de a se raporta la conştiinţa şi la utilizarea termenului pe 

care o înregistrăm în imediata noastră realitate (de altfel, autorul ia în derîdere maniera în care 

este folosit cuvîntul în mass-media americană, de către unii scriitori sau publicişti contemporani), 

nu şi la realitatea istorică a secolului al XIX-lea. Decadenţa s-a născut din nevoia de a acoperi o 

realitate sufletească, de a exprima, uneori violent, alteori strident, criza unui eu proaspăt 

descoperit, măcinat şi dedublat de contradicţiile vremii, acoperind nu atît un gol, cît un preaplin 

existenţial. O „biografie” sau o „carieră” a cuvîntului de genul aceleia pe care o realizează Gilman 

are însă marele merit de a stabili salturile semantice pe care le efectuează un termen disociat, în 

împrejurări mai mult sau mai puţin limpezite, de realitatea pe care este şi acum pregătit să o 

desemneze.  

Reconstruind viziunea estetică, filozofică, sociologică sau culturologică asupra decadenţei, 

sîntem în drept să trecem la examinarea conceptului în contextul care ne interesează în mod 

special: cultura şi literatura română de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 

XX-lea. Vom putea observa cum circulaţia universală a ideilor afectează şi spaţiul nostru literar-

artistic, imprimîndu-i un alt dinamism, o poftă de polemici şi dezbateri estetice, inclusiv şi mai 

ales, prin proliferarea, iniţial timidă, mai apoi agresivă, a unor termeni de genul „decadenţei” şi 

„decadentismului”.  
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II. Receptarea decadenţei în literatura română 
 

De fiecare dată cînd se încearcă definirea sau redefinirea conceptului de decadenţă în 

contextul literaturii române, criticii procedează în două moduri aparent distincte. Pe de o parte, e 

tentaţia reducţionistă a integrării fenomenului decadent în paradigma simbolismului sau în aceea, 

mai largă şi mai eclectică, a modernismului românesc. Pe de altă parte, e mai mult dorinţa de a 

califica pe unii autori neintegrabili drept decadenţi, diluînd conceptul cu divagaţii la fel de 

eclectice şi chiar primejdioase, întrucît ceea ce se numeşte decadenţă e mereu schimbătoarea 

opinie a cercetătorilor asupra unei categorii istorico-literare ce oscilează între sociologie, 

psihopatologie, psihanaliză, antropologie şi nu în ultimul rînd, estetică. Pentru primul punct de 

vedere pare a fi reprezentativă opera lui Eugen Lovinescu şi a tuturor urmaşilor săi care vor vedea 

în simbolismul lui Macedonski, Petică şi Densusianu acel început de modernitate atît de necesar 

sincronizării literaturii româneşti cu marile literaturi europene. Al doilea punct de vedere îi are ca 

adepţi pe criticii specializaţi în opera cutărui sau cutărui autor simbolist, şi care îşi mai îngăduie să 

scape cîte o vorbă despre caracterul decadent al creaţiei lui Al. Macedonski, G. Bacovia sau 

Mateiu I. Caragiale. Acesta nu este punctul de vedere al marilor istorii literare, mai curînd 

viziunea particulară şi oricum izolată de curentul general de opinie, a unor cărţi ca, de exemplu, 

Bacovia/Ruptura de utopia romantică de clujeanul V. Fanache. 

În realitate însă, ambele puncte de vedere se înscriu în aceeaşi tentativă de a vedea în 

literatura netradiţionalistă de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea o 

expresie a unor categorii istorico-literare formulate în alte spaţii şi în alte timpuri decît acelea 

româneşti. În acest sens, intenţia lui Vladimir Streinu de a urmări o continuitate în formarea unui 

spirit postromantic cu deschideri spre modernism, începînd cu Bolintineanu sau Sihleanu şi 

terminînd cu simboliştii de la Literatorul şi de la alte reviste de acest gen, pare a fi un strigăt în 

pustiu, dar, totodată, şi o prea revoluţionară invitaţie la răsturnarea stereotipurilor consacrate ale 

istoriei noastre literare. Prudent şi excesiv de curtenitor, Streinu propune un termen general şi de 

aceea impropriu pentru determinarea acestei evoluţii. “Estetismul” perioadei pe care o cercetează 

în Istoria literaturii române moderne nu este decît o concesie noţională bună pentru definirea 

caracterului de împrumut, mai mult pozeur al acelui spirit şi stil al decrepitudinii şi blazării care 

începuse să bîntuie în literatura română încă de la Basme şi de la Legendele Bosforului pentru a 

căpăta o aproape deplină conştiinţă de sine odată cu mişcarea iniţiată de Al. Macedonski şi, mai 

apoi, de Ovid Densusianu. Vladimir Streinu distinge cîteva etape de evoluţie a spiritului estetizant 

în literatura română: de la „măruntul romantism social, tenebros, exotic şi formalist” al generaţiei 
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lui Baronzi, Depărăţeanu, Stamati, Bolintineanu, Boliac, Catina, caracterizat printr-o „voinţă 

comună de stilizare în jurul motivului macabru, exotic şi mai ales formal”, la „orientarea 

estetizantă” a Literatorului (dar şi a altor reviste, inclusiv Convorbiri literare, deşi într-o măsură 

mai mică), determinată de plăcerea „rafinamentului” artistic, de „subtilităţile mai mult ale 

civilizaţiei”, de „gustul pentru acuitatea senzaţiilor şi sentimentelor, uneori decadentă (...)” [1, pp. 

280-299]. Cu toate acestea, Vladimir Streinu este unul din puţinii critici care izbuteşte să 

desluşească în aşa-zisul simbolism românesc o evidentă descendenţă dintr-o atitudine devenită 

familiară scriitorului român încă de pe vremea paşoptismului. Aşadar, spiritul decadent, acel far al 

modernismului spre care se îndreaptă ultimii scriitori romantici călăuziţi şi de himerele deziluziei 

şi decăderii, nu reprezintă o situare formală şi nici marginală a simboliştilor români pe poziţiile 

unor scriitori şi curente la modă în Europa sfîrşitului de secol XIX-ce. De altfel, simbolismul 

european, foarte înţelept definit azi ca o sumă de tehnici şi procedee, dar şi de intuiţii teoretice 

care prevestesc avangardele, nu a constituit decît un impuls pentru acei scriitori români care au 

încercat să scoată limbajul poetic de sub oblăduirea modelului eminescian şi să-l facă în stare să 

exprime acel spirit fin de siècle de care s-a îmbolnăvit, literalmente, întreaga literatură a vremii. În 

consecinţă, pentru a înţelege mai bine această asumare a limbajului poetic simbolist în cadrul unei 

literaturi decadente în conţinut, cu atît mai autentică în plan diacronic cu cît este mai inautentică 

în plan sincronic, trebuie să procedăm ca şi Vladimir Streinu care evită rupturile, preferînd o 

concepţie organică asupra începuturilor literaturii noastre moderne. Aidoma lui, vom încerca să 

descifrăm fenomenul pornind de la fenomenul însuşi, de la felul în care a fost receptat şi promovat 

în epocă, de la contribuţiile estetice şi critice româneşti contemporane decadentismului, din 

interior şi nu din vecinătate, fără a uita, desigur, ceea ce înseamnă simbolism şi decadenţă în 

context universal şi nici de ceea ce a produs critica şi istoria literară românească în legătură cu 

aceste realităţi. 
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II.1. Consideraţii metodologice, cronologice şi bibliografice 
 

În acest capitol, ne vom limita la unele intervenţii din epocă ce ni s-au părut exponenţiale 

pentru modul în care a apărut şi a evoluat în literatura noastră ideea de decadenţă. Vom prezenta 

pe scurt etapele şi autorii care au pomenit sau au dezbătut, în contexte reprezentative, decadenţa şi 

decadentismul, vom cita şi îi vom comenta sumar pe adepţii declaraţi ai unui decadentism literar 

românesc, oprindu-ne şi la cîţiva dintre cei care par a structura (sau a se afilia la) o poetică a 

acestuia într-o manieră foarte personală şi, nu de puţine ori, chiar coerentă şi convingătoare. 

Oricît de mare ar fi ispita unui excurs pe cont propriu în interesanta şi întortocheata istorie a 

cuvîntului „decadenţă” în cadrul criticii noastre literare, nu putem face totuşi abstracţie de 

experienţa acumulată în domeniu de cei mai importanţi cercetători ai fenomenui fin de siécle în 

literatura şi cultura română.  

Una din cele mai documentate şi mai serioase treceri în revistă a acestui fenomen o 

întreprinde Lidia Bote în 1966, în volumul Simbolismul românesc. De aici şi mai departe, ne vom 

orienta cercetarea, analiza şi sintezele asupra decadenţei pornind de la informaţiile şi datele culese 

de Lidia Bote despre apariţia şi evoluţia simbolismului în literatura noastră. În mod firesc, ar 

putea să apară şi cîteva obiecţii în legătură cu această opţiune. O obiecţie ar fi alegerea sursei. O 

altă obiecţie importantă ar ţine de natura şi de specificul interpretării ideologice a materialului 

documentar şi critic la care recurgem. În rîndurile ce urmează, vom încerca să ne motivăm 

opţiunile.  

Privitor la cartea Lidiei Bote utilizată de noi ca sursă fundamentală de informaţii şi de date 

asupra decadenţei, lucrurile se explică foarte simplu. Nu avem, în fişierele noastre critice, o 

sinteză mai bogată şi mai completă asupra perioadei în cauză (indiferent de titulatura acesteia: 

„simbolistă”, „decadentă”, fin de siècle, incipient „modernistă” etc.) decît aceea pe care o 

realizează distinsa cercetătoare. Sinteza lovinesciană (Istoria literaturii române contemporane, 

ediţia I: I-VI, 1926-1929) este tributară dezbaterilor şi polemicilor din epoca în care a fost scrisă 

(o epocă în care majoritatea actorilor „simbolismului” rămîneau pe scenă şi îşi continuau 

activitatea literară fie în direcţia propusă de criticul Sburătorului, fie pe contrasensul acesteia), 

este în bună parte subiectivă, dar, mai ales, e subordonată unui concept absolutizant, exclusivist 

(„sincronismul”) şi prea puţin îngăduitor cu firavele zvîcniri moderniste ale scriitorilor de la limita 

celor două secole. George Călinescu îşi încadrează viziunea asupra simbolismului românesc într-o 

sinteză mult mai mare, cea a întregii noastre istorii literare (Istoria literaturii romîne de la origini 

pînă în prezent, 1941), aşa încît, chiar fără a citi tot ce a scris despre Înrîurirea franceză şi 
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Autohtonizarea simbolismului, nu putem să nu o bănuim de anumite neajunsuri. Alte încercări de 

sinteză în anii interbelici şi în primele decenii postbelice nu se înregistrează. E drept, există în 

bibliotecile noastre o serie de volume critice din epoca respectivă care conţin, pe anumite porţiuni, 

informaţii generale despre simbolism şi alte orientări literare de la sfîrşitul veacului al XIX-lea şi 

de la începutul veacului al XX-lea, dar ele nu pretind decît parţial la statutul de surse 

fundamentale pentru fenomenele în cauză. Printre acestea ar putea fi enumerate Menţiunile critice 

ale lui Perpessiciius (1929-1934) şi cîteva studii despre opera unor scriitori simbolişti realizate de 

Benjamin Fundoianu (Imagini şi cărţi din Franţa, 1921), Nicolae Davidescu (Curente şi aspecte 

literare, 1924; Din poezia noastră parnasiană, 1943), Silvia T. Bălan (Opera literară a poetului 

Dimitrie Anghel, 1929), Pompiliu Constantinescu (Critice, 1936), Vladimir Streinu (amintitul deja 

studiu asupra Estetismului din Istoria literaturii române moderne de Vl. Streinu, Ş. Cioculescu şi 

T. Vianu, 1944), V. G. Paleolog (Viziunea şi audiţia colorată la Al. Macedonski, 1944), Umberto 

Cianciolo (Di simbolismo grottesco di Tudor Arghezi, 1944), Şerban Cioculescu (în Aspecte lirice 

contemporane, 1932-1947; Dimitrie Anghel. Viaţa şi opera, 1945; Introducere în poezia lui Tudor 

Arghezi, 1946). Nu este lipsită de importanţă, în cadrul acestei enumerări, nici prima antologie de 

poezie care îi cuprinde şi pe unii autori simbolişti, antologie realizată de Ion Pillat şi de 

Perpessicius în 1925 (Antologia poeţilor de azi). Trebuie să precizăm că nu facem, aici, referinţă 

la articolele şi studiile publicate în presa vremii. Doar enumerarea revistelor ne-ar cere un spaţiu 

pe care nu ni-l putem îngădui în cadrul acestei lucrări. Cu atît mai mult cu cît ele nu au nici pe 

departe pretenţia de a completa golurile pe care le-a avut exegeza simbolismului literar românesc 

între anii 1920-1960 ai secolului trecut.  

Începînd cu a doua jumătate a anilor 1960, numărul lucrărilor despre perioada simbolistă 

creşte, dar nici una din cărţile publicate după Simbolismul românesc al Lidiei Bote nu o poate 

concura nici la capitolul teoretic şi nici în ceea ce priveşte tratarea şi interpretarea documentelor 

de arhivă. Cu toate acestea, pot fi remarcate unele încercări de sinteză, cum ar fi Poezia simbolistă 

românească de Adriana Iliescu (1985) şi, într-o măsură mai mică, Început de secol de Dumitru 

Micu (1970). Cartea Adrianei Iliescu, de exemplu, este, probabil, cea mai reuşită în acest sens, 

dar, pe lîngă un adaos (deloc obligatoriu) de informaţie documentară, nu se cîştigă mai nimic în 

adîncirea perspectivei istorice (şi nici critice) asupra fenomenului. O sinteză mizează pe relevanţa 

datelor, evenimentelor şi documentelor, integrabile într-un proces care, în afara acestora, pierde 

iremediabil din unitatea lui fenomenologică şi organicitatea lui istorică. Este tocmai calitatea pe 

care o posedă volumul Lidiei Bote. Pe lîngă sintezele amintite mai sus, merită o atenţie aparte şi 

unele studii şi monografii specializate pe anumite aspecte ale creaţiei literare simboliste / 

decadente / moderniste de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 
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(semnate de Adrian Marino, Nicolae Manolescu, Mircea Scarlat, Mihai Zamfir ş. a.), dar ele nu 

au, în limitele preocupărilor noastre, valoarea de sursă directoare pe care i-o atribuim acestui 

volum istorico-literar. 

Privitor la cealaltă obiecţie, legată de natura doctrinară şi specificul abordării critice din 

Simbolismul românesc al Lidiei Bote, putem afirma că nici latura ideologică a cărţii şi nici 

metodologia folosită de autoare nu vor constitui o piedică în calea restabilirii traseului ideatic al 

conceptului de decadenţă în cadrul literaturii române. Ne interesează doar faptele, înlănţuirea lor 

organică într-un fenomen de maximă complexitate care este acela al decadentismului. Mai mult, 

vom pune la îndoială teoria autoarei conform căreia întregul fin de siècle românesc ar putea fi 

catalogat drept „simbolist”, iar argumentele în favoarea acestei ipoteze de lucru le vom găsi chiar 

în sursele pe care le indică şi în trimiterile pe care le face Lidia Bote. Vom utiliza doar parţial 

schema tactică a Simbolismului românesc, în sensul că nu ne vom abate de la modul în care este 

reconstituit fenomenul ca atare, dar fără a ne feri să comentăm într-o manieră personală aceleaşi 

date, evenimente, cărţi şi autori. În acelaşi timp, vom completa retrospectiva fenomenului 

simbolist / decadent cu informaţii şi observaţii pe care nu le găsim în volumul respectiv.  
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II. 2. Ideea românească de „decadenţă” de la D. Cantemir  

la C. Dobrogeanu-Gherea. Etapa tatonărilor teoretice 

 

Istoria cuvîntului şi a ideii de „decadenţă” în literatura noastră ar putea fi chiar mai veche 

decît vrem să credem. În realitate, orice literatură (şi cultură) care îşi pune problema propriei sale 

existenţe în timp, ajunge foarte repede la conştiinţa unor etape pe care deja le-a parcurs şi pe care 

încă urmează să le parcurgă. Conştiinţa aceasta devine, mai devreme sau mai tîrziu, creatoarea 

unui concept de tradiţie ce funcţionează, în memoria individuală sau colectivă, într-un regim 

dublu: pe de o parte, există o tradiţie obiectivă, alcătuită din tot ceea ce s-a realizat pînă în prezent 

şi, pe de altă parte, se constituie o tradiţie a reflecţiei, subiectivă, asupra trecutului ce se 

conştientizează în prezent şi se împlineşte (sau: trebuie să se împlinească) într-un viitor mai 

apropiat sau mai îndepărtat în raport cu momentul reflecţiei. Iniţial, o literatură (şi o cultură) 

acumulează nişte realizări, pe care mai apoi le valorizează şi le ierarhizează, stabilind o 

continuitate. Acelaşi lucru s-a întîmplat şi în literatura română. Pînă la paşoptişti, am putea vorbi 

de o fază a acumulărilor, pentru ca, o dată cu paşoptismul, aceste acumulări să devină nişte etape 

conştientizate şi localizate în tezaurul valorilor naţionale. Kogălniceanu editează letopiseţele, 

Negruzzi se inspiră din limba cronicarilor, Russo descoperă folclorul ca „arhivă” a spiritualităţii 

naţionale, Alexandrescu şi Alecsandri definitivează procesul de autohtonizare a limbajului 

clasicist ş. a. m. d.. În paşoptism se vorbeşte şi se discută, în cheie romantică desigur, despre 

trecut ca despre o realitate deja asumată şi (cel puţin parţial) valorificată. În paşoptism se pune 

problema viitorului din acelaşi unghi al trecutului măreţ, uşor idealizat, însă în perfectă 

conformitate cu zeitgeist-ul de atunci. Cu alte cuvinte, paşoptiştii constituie acea conştiinţă a 

culturii şi literaturii noastre care creează, în premieră, conceptul de tradiţie românească, valorizată 

atît în plan istoric şi politic, cît şi în planul esteticului şi artisticului. Cunoscîndu-se natura 

romantică a conceptului dat, ne aşteptăm la o serioasă antiteză noţională dintre ceea ce era atribuit 

trecutului şi ceea ce era atribuit prezentului. Lucru care s-a şi întîmplat, antiteza fiind cu atît mai 

dramatică cu cît prezentul nu oferea nici o şansă de împlinire a marilor idealuri de la 1848. Prin 

urmare, gloria trecutului, asimilat cu o Vîrstă de Aur a culturii şi naţiunii române, a fost proiectată 

pe ecranul viitorului care avea menirea de a relua ciclul întrerupt al evoluţiei şi dezvoltării noastre 

istorice. Prezentului i-a fost distribuit rolul unui statist obtuz care se opunea cu îndărătnicie 

revenirii la normalitate. De aici şi pînă la a declara drept decăzută epoca contemporană nu este 

decît un pas. Paşoptiştii îşi continuă discursul artistic şi cultural cu o virulentă critică a 

moravurilor, panoramînd satiric tarele, viciile şi stereotipurile societăţii româneşti, considerate a fi 
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o moştenire a epocii fanariote. Astfel, fanariotismul devine marca decăderii, a deprecierii valorilor 

trecutului, a dispariţiei normelor etice şi a rupturii cu tradiţia organică a culturii medievale. Ieşirea 

din fanariotism echivalează cu revenirea la tradiţie, după modelul tuturor naţiunilor europene 

animate la acea vreme de nişte idealuri romantice. Această ieşire din fanariotism însă nu a 

însemnat o remedievalizare, ci o modernizare, atît sub aspect social-economic, cît şi sub aspect 

cultural. Ca şi în Europa, modernitatea socială şi economică a intrat repede în contradicţie cu 

modernitatea culturală  şi artistică. Deşi burgheză în esenţă, cultura nu a renunţat la idealurile ei 

cavalereşti, refugiindu-se adeseori în miturile Vîrstei(-lor) de Aur. După realizarea Unităţii 

naţionale (1859), situaţia s-a schimbat în mod radical. Spiritele paşoptiste şi-au atenuat retorica 

mesianică şi atitudinile polemice în raport cu prezentul. Kogălniceanu nu mai satirizează 

metehnele românilor, iar Alecsandri nu le mai pune pe Chiriţe la temelia teatrului naţional. Istoria 

unei plăcinte devine o istorioară cu tîlc pentru uzul copiilor şi adolescenţilor, iar dramele noastre 

istorice – un joc de decoruri în stilul tragediilor baroce. Autenticul patos romantic se diluează în 

replici teatrale cu efect imediat. Idealurile generaţiei paşoptiste se înscriu în rutina cotidiană a 

reformelor, reconstrucţiilor, instituţionalizărilor ş. a. m. d.. Epoca „decăzută” de la mijlocul 

veacului al XIX-lea nu a ajuns să fie şi „decadentă”. Prea scurt s-a dovedit a fi drumul de la 

disperare la izbîndă, prea multe erau de făcut, astfel încît un nou patos, cel al modernizării, 

înlocuieşte treptat nostalgiile romantice, potolind agitaţia revoluţionară şi transformîndu-i pe toţi 

în nişte burghezi moderaţi şi evoluţionişti. Pe acest fundal însă apar şi primele crize, specifice 

oricărei tranziţii care şi-a epuizat rezervele de idealism şi de speranţă într-un viitor măreţ. În 

mediile culturale şi artistice, se impune luciditatea şi scepticismul. Este momentul regenerării 

sănătosului pesimism romantic, al recluziunii ideilor liberale şi al triumfului spiritului 

conservator. Este, cu alte cuvinte, momentul prielnic apariţiei Convorbirilor literare, a criticului 

Titu Maiorescu şi a poetului Mihai Eminescu. Eminescu reia lamento-ul paşoptist al prezentului 

nedemn, creînd prima imagine metaforică a decadenţei în literatura română: Epigonii. În scurt 

timp, apare versiunea finală a poemului Împărat şi proletar, în care cezarismul, ca instituţie 

transistorică, devine sinonim al epocilor de decadenţă. Desigur, alegoria Cezarului este mai amplă 

şi ea trebuie să fie interpretată în limitele doctrinei lui Schopenhauer, dar personajul ilustrează, 

parafrazîndu-l pe Verlaine, statutul specific al conducătorului unui Imperiu la sfîrşitul decadenţei 

sale. Mai mult, cezarismul, în viziunea lui Eminescu, este aproape identic cu portertul pe care i-l 

face acestuia, peste aproximativ patru decenii, cel mai important filozof în materie de decadenţă, 

Oswald Spengler. Pentru Oswald Spengler, cezarismul este simultan, în plan istoric, civilizaţiei 

(ultima fază în evoluţia unei culturi, „destinul inevitabil al culturii”), metropolei, stadiului  
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fellahic al dezvoltării sociale, concentrînd cele mai importante trăsături morfologice şi cele mai 

adînci conţinuturi ale acestora:  

„Civilizaţiile sînt stadiile cele mai superficiale şi mai artificiale pe care le 
poate atinge o comunitate umană superioară. Ele reprezintă un sfîrşit, ele 
urmează devenirea ca devenit, ca existent, urmează viaţa ca moarte, evoluţia ca 
încremenire, peisajul şi copilăria spiritului (...) ca îmbătrînire a spiritului şi ca 
metropolă pietrificată (subl. n. – A. C.)” [2, p. 54].  

 

După civilizaţie, nu poate fi decît o nouă formă de „barbarie” (v. Proletarul eminescian!). 

Marii Cezari ai acestei lumi au fost nişte „romantici la început de civilizaţie” [2, p. 64], spirite 

inteligente, cinice şi prodigioase care au cunoscut logica implacabilă a oricărui ciclu istoric sau, în 

termeni schopenhauerieni, au resimţit mereu Voinţa ca pe o constantă a Istoriei. Epoca cezarilor 

este „o epocă fără spirit religios, ceea ce traduce în întregime conceptul de mare metropolă, (...) 

este o epocă decadentă” [2, p. 74]. După Eminescu, urmează eminescianismul. Adevărata 

„decadenţă” a literelor române, în opinia primilor noştri scriitori netradiţionalişti de la sfîrşitul 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. În cele din urmă, apare sămănătorismul şi 

poporanismul care restabileşte parţial legătura cu retorica paşoptismului, stîrnind reacţia virulentă 

a simboliştilor. Perioada aşa-zis „simbolistă” se caracterizează printr-o dezbatere în jurul 

terminologiei în care s-au înveşmîntat noile curente literare româneşti, dezbatere care se încheie o 

dată cu doctrina lovinesciană a „sincronizării” şi cu polemicile interbelice legate de conceptul de 

„modernism”. 

Acesta este traseul istoric general al ideii de „decadenţă” pînă la apariţia primelor publicaţii 

şi scriitori „simbolişti” de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi pînă la afirmarea acestora în anii 

premergători Primului război mondial. Pentru a completa observaţiile generale cu fapte 

particulare, ar trebui să o luăm de la capăt şi să consemnăm, prin date, citate şi comentarii, fiecare 

din aceste etape preliminare de evoluţie a conceptului nostru. 

* * * * * * 

Aşadar, cine întrebuinţează pentru prima dată termenul „decadenţă” cu semnificaţiile lui 

moderne, fie culturologice, fie sociologice, fie estetice? „Protocronist” vorbind, am invoca numele 

lui Dimitrie Cantemir şi o operă fundamentală a acestuia, Historia incrementorum atque 

decrementorum Aulae Othmanicae (1715), pe care am pomenit-o deja în primul capitol al lucrării 

noastre. Dincolo de plăcerea pe care ne-o provoacă acest mare nume al trecutului nostru, nu 

putem pune totuşi semnul egalităţii între „descreşterea” cantemirescă şi „decadenţă”. Deşi 

judecata lui Cantemir e coerentă în contextul faptelor analizate, ea surprinzînd procesul inevitabil 

al decăderii unui Imperiu clădit pe sîngele şi suferinţa permanentă a popoarelor oprimate şi acea 
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corupţie a guvernanţilor care năruie imensul stat turc pe dinăuntru, ea nu poate fi pusă alături de 

concepţia filozofică şi culturologică a lui Montesquieu, întemeietorul conceptului modern de 

„decadenţă” (v. cap. I.1). Cantemir este mai aproape de Giambattista Vico, cu viziunea fluxurilor 

şi a refluxurilor pe care le suportă pe parcursul existenţei sale istorice rasa umană, care e 

animalică în „barbarie”, se înalţă în epoca „zeilor” (întemeierea unei naţiuni pe un ideal de factură 

religioasă – la Cantemir este vorba de islamizarea otomanilor), „creşte” în epoca „eroilor” (la 

Cantemir – de la cuceritorul Constantinopolului, Murad, la Soliman Magnificul) şi „descreşte” în 

epoca „oamenilor” (un timp al plebeilor care se lasă corupţi şi care îi corup pînă şi pe foştii eroi, 

timp echivalent, conform interpretării cantemireşti, cu era fanarioţilor). Mai mult, atît la Vico cît 

şi la Cantemir, toate procesele acestea sînt guvernate de Providenţă, ceea ce implică şi 

posibilitatea de a judeca „descreşterea” unui stat sau a unui popor ca pe o pedeapsă divină şi nu ca 

pe un fenomen istoric organic. 

Lăsînd iluziile protocroniste la o parte, să revenim la Lidia Bote care, în complexa ei 

prezentare cronologică a simbolismului românesc, ne dă un nume de referinţă: N. Nicoleanu, care, 

la 1866, utilizează, se pare, printre primii, cuvîntul „decadenţă” într-un context ştiinţific. 

Comentînd comedia Jadeş de P. Ghica, N. Nicoleanu afirmă: „(...) am scăpat, în fine, de acel lux 

de sentimente rafinate şi de pasiuni bastarde, fructul unei civilizaţii în decadenţă” [apud 3, p. 

102].  Autorul pune corect accentele, dar mai ales semnele de egalitate între luxul sentimental, 

rafinament, trăiri extreme şi „decadenţă”. În acelaşi stil se pronunţă şi alţi cronicari ai perioadei, 

aflaţi încă sub impresia valorilor şi idealurilor generaţiei paşoptiste.  

Şi totuşi aceste rafale de entuziasm retoric în cinstea urmaşilor paşoptismului nu sînt întîiele 

tentative de întrebuinţare peiorativă a cuvîntului „decadenţă” şi a altor termeni situaţi în aria 

semantică a acestuia. Pînă la generaţia ceva mai şcolită a literaţilor postrevoluţionari, avem o 

tradiţie lexicală încetăţenită de unii traducători care, în absenţa echivalentului românesc pentru 

cuvîntul dandy, au apelat la cuvîntul filfizon. Într-adevăr, ce fel de istorie a decadenţei putem să 

avem fără o introducţie dandystă în materie de blazare, rafinament, provocare şi epataj? 

Semantica lexemului filfizon s-a dovedit a fi atît de variată şi, mai ales, extensibilă, încît, foarte 

curînd, prin el se subînţelege nu numai „tînărul de o eleganţă extravagantă şi ridicolă” sau „tînărul 

efeminat, elegant, care duce o viaţă trîndavă”, ci şi toţi cei care (inclusiv literaţii sau artiştii) se 

dau în vînt după modele Apusului, asimilînd doar formele exterioare, aparenţele, nu şi substanţa 

care se află sub aceste aparenţe. Cuvîntul însuşi este o alterare peltică a unui vers francez 

revoluţionar vive le son!, şi nu este deloc o întîmplare cînd Ion Ghica, în Scrisorile sale către 

Vasile Alecsandri, indică nu numai anii de debut ai filfizonadei româneşti (1820-1830), dar şi 

modul în care se produce această creaţiune verbală. Un oarecare Manea Nebunu’ strigă Fivrelzon! 
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Fivrelzon! şi chiar dacă acest personaj este o născocire a autorului, el funcţionează ca o subtilă 

unealtă satirică în mîna lui Ion Ghica, întrucît se ştia că spilcuiţii mondeni de la Paris sau Londra 

aveau obişnuinţa de a schimonosi cuvintele în limitele bizarului lor gust. Într-o scrisoare din 1889, 

Ion Ghica descrie casa şi vestimentaţia unui filfizon de pe la 1827, insistînd asupra contradicţiilor 

dintre pretenţiile de lux ale stăpînului şi prostul gust al acestuia, ba chiar lipsa lui de maniere. 

Ceva mai devreme, în plină epocă bonjuristă, Mihail Kogălniceanu îşi bate joc, în Albina 

românească, de „fashionable de mauvais ton”, de „păpuşerii” cu „barbă de ţap”, cu „manta 

leleachie” (apropo, culoarea preferată a decadentului Paul Bourget) şi „cu jiletcă galbănă à la 

républicaine” [apud 4, pp. 105-110]. Tot Mihail Kogălniceanu găseşte de cuviinţă să 

împămîntenească şi lexemul englez dandy care părea, într-adevăr, ceva mai potrivit pentru 

desemnarea noii realităţi vestimentare, sociale şi, de ce nu, artistice, de la mijlocul secolului al 

XIX-lea românesc. În 1850, în Tainele inimei, apare deci pentru prima dată forma adaptată în 

limba română a cuvîntului: dandi. Cînd Titu Maiorescu va vorbi despre formele fără fond în 

cultura română, el îi va descrie pe filfizoni nu doar ca pe nişte manechine bune de probat noutăţile 

modilogiei, ci şi ca pe nişte exponenţi ai „viţiilor” şi „iluziilor juvenile” pe care le învaţă de la 

lumea mondenă a Europei fără a înţelege mizele reale, culturale, ale epatajului vestimentar, verbal 

sau artistic. În aceeaşi manieră va glosa şi Eminescu, obosit de fanfaronada alor „noştri tineri la 

Paris”, „saltimbanci” şi „stîlpi de bordel” ce au uitat pînă şi limba ţării. 

Întreagă această divagaţie (aproape) lirică despre pătrunderea spiritului dandy în spaţiul 

românesc are nu numai o valoare sentimentală, dar şi una istorico-literară. Nici o discuţie asupra 

decadentismului european şi, după cum s-a văzut şi se va vedea, asupra decadentismului românesc 

nu poate ocoli acest capitol. Înainte de a deveni literatură, artă, spiritul decadent se afirmă în 

zonele cele mai slab protejate ale moralei şi cutumei burgheze. El se impune în şi prin dandysm. 

Spiritul decadent este, aşa cum l-am descris în prima parte a tezei noastre, mai mult o stare a 

fiinţei şi o conştiinţă istorică şi culturală, decît un joc de-a termenii, de aceea literatura este 

ultimul domeniu în care acesta va căuta să se afirme. Cînd dandysmul autentic – prima formă pe 

care o ia, în secolul al XIX-lea, conştiinţa decadenţei – dispare în favoarea imitatorilor de tot 

soiul, cînd limbajul provocator al vestimentaţiei cedează în faţa modei instituţionalizate, cînd 

rebeliunea intelectuală a dandy-lor nu mai şochează pe nimeni, cînd rafinamentul încetează să fie 

observat, abia atunci spiritul decadent îşi caută formule mult mai interiorizate de exprimare. În 

cazul nostru, lucrurile au stat altfel. Nu am avut un dandysm autentic, am avut doar filfizoni, fapt 

remarcat de spiritul critic al înaintaşilor paşoptişti. Am trăit, iniţial, un fenomen de imitaţie, pe 

care l-am penalizat încă de la apariţie şi care a dat naştere teoriei maioresciene, virulenţei satirice 

eminesciene, sarcasmului caragialesc. Mai apoi însă, o dată cu asimilarea, parţială sau deplină, a 
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valorilor civilizaţiei occidentale, spiritul decadent a reluat experienţele dandysmului, dar aceasta 

s-a produs într-o vreme cînd cultura română a creat deja un stereotip din sinonimia cuvintelor 

filfizon - prost gust - rafinament fals - forme fără fond. Mai mult, spre sfîrşitul secolului al XIX-

lea, dandysmul a ieşit... din modă, reprezentînd o reală retardare culturală, iar gesturile unui 

Macedonski, cu toată drama lăuntrică pe care o ascundea inconsecvenţa exterioară a acestora, nu 

puteau fi percepute altfel decît ridicole, neavenite, dezechilibrate. De-intelectualizarea conduitei 

unor dandy români, deşi întîrziaţi, dar autentici, a însemnat şi o primă reacţie de respingere 

cvasitotală a literaturii decadente. Stereotipul a funcţionat impecabil, iar generaţia de scriitori fin 

de siècle nu a fost acceptată decît după ce ea însăşi a trebuit să renunţe la calificativul de 

„decadentă” şi să-i marginalizeze pe cei care încă mai insistau în anumite atitudini dandyste. 

Reabilitarea dandysmului şi, în subiacenţă, a decadentismului a avut loc doar după apariţia 

romanului Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. Caragiale. 

Dezbaterea paşoptistă în jurul filfizonilor, a dezrădăcinaţilor, a imitatorilor continuă nu 

numai prin vocile Convorbirilor literare. În anii 1880, apare prima publicaţie simbolistă, 

Literatorul, care stîrneşte şi primele confuzii noţionale în ceea ce priveşte conceptul de decadenţă. 

În numărul 23 din 21 iulie al revistei, Al. Macedonski publică celebrul său studiu Despre logica 

poeziei în care se face o paralelă dintre „arta poeziei” şi „arta muzicii” şi o deosebire dintre 

limbajul prozei („logic”) şi cel al poeziei („nelogic” „într-un mod sublim”) [5, pp.382-383]. 

Despre un limbaj al poeziei diferit de cel al prozei s-a tot vorbit, în Franţa şi aiurea, după apariţia 

culegerilor Le Parnasse Contemporain, pe cînd ideile „instrumentaliste” enunţate de Macedonski, 

le vom regăsi, deşi într-o formulă mult mai convingătoare, abia în Tratatul despre verb şi în 

textele teoretice pe care maestrul Mallarmé le va publica în La revue Wagnérienne ş. a.. În 1886, 

unui teoretician al grupării decadente de pe lîngă Revista wagneriană, Gustave Kahn îi oferă 

posiblitatea de a comenta conceptul de muzicalitate a poeziei. Cercetătorul se numeşte Wyzewa, 

iar comentariile lui asupra muzicalităţii fac conexiunea necesară, perfect valabilă pînă în zilele 

noastre, dintre intuiţiile wagneriene în materie de sincretism artistic („muzica”, spune Wagner, 

este singura în stare să redea „plenitudinea absolută a conţinutului sentimental al limbii pur 

umane”, de unde şi necesitatea creării unei specii comune, în care muzica şi literatura să-şi 

redobîndească funcţiile de comunicare originare: drama) şi teoriile mallarméene („a sugera 

emoţiile ideilor”, afirmă Mallarmé, „prin modulaţiile (...) silabelor învecinate”, înseamnă a realiza 

„acompaniamentul muzical al ideilor”, acesta din urmă constituindu-se în „subiectul” real al 

poemului). Pentru a compara aceste idei cu propunerile lui Macedonski, e destul să cităm doar un 

fragment din Despre logica poeziei: „Scara alfabetică, considerată din acest punct de vedere, 

constituie o adevărată scară muzicală şi arta versurilor nu este nici mai mult nici mai puţin decît 
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arta muzicii. (...) Cu alte cuvinte, poezia este înlănţuirea ideilor, într-un mod mai înfrumuseţat 

decît modul întrebuinţat în acest scop în proză. Din aceasta rezultă negreşit şi faptul că logica 

poeziei trebuie să difere cu desăvîrşire de a prozei (subl. n. – A. C.)” [5, p. 382]. Lacunele 

discursului macedonskian sînt lacunele unui pionier. Cînd nu are explicaţie, el apelează la 

sintagma „într-un mod mai înfrumuseţat” care ar fi trebuit să explice totul publicului român de la 

1880. Şi gîndurile despre logica poeziei şi despre sincretismul muzicii cu poezia sînt, la origine, 

nişte preocupări ale şcolilor şi grupărilor decadente din anii 1868-1883. De altfel, aceste precizări 

sînt necesare, întrucît la unii s-a încetăţenit ideea falsă că Macedonski ar fi chiar precursorul 

întregului simbolism şi instrumentalism european. La originea acestei iluzii se află nu numai 

autoelogierea autorului, ci şi proasta informare a contemporanilor. Ştefan Petică, de exemplu, 

afirmă, în Literatorul, XX, nr. 1 din 20 febr. 1899, că „d. Alexandru Macedonski a presimţit de 

timpuriu, prin una din acele vedenii ce nu sînt date decît profeţilor şi poeţilor, toată imensa 

schimbare ce era să se facă mai tîrziu în arta apusană” (p.1).  

După publicarea volumului de Poezii (1882), cu o Prefaţă semnată de el însuşi, Macedonski 

se ciocneşte de o primă rezistenţă estetică, venită din partea Convorbirilor literare. Atacurile 

adversarilor se înteţesc, şi Literatorul încetează să apară pentru o perioadă de aproximativ doi ani 

(1884-1886). Între timp, Macedonski vizitează Parisul, iar la reîntoarcerea în ţară declanşează o 

altă campanie publicitară: el începe să cînte osanale naturalismului. Opţiunea pentru naturalism nu 

este tocmai o probă în procesul împotriva „consecvenţei” teoretice a primului nostru „simbolist”. 

Macedonski revine dintr-un Paris bulversat de mulţimea de curente şi de orientări noi, dintr-un 

Paris dominat de confuzie, în care doar unii ca Mallarmé nu-şi pierdeau cumpătul şi nici firul 

ideilor literare. În acelaşi an 1886, decadentul Baju şi revista sa, nu-i susţineau oare pe naturalişti, 

nevăzînd nici un obstacol în calea apropierii celor două doctrine literare? De ce nu putea să se 

întîmple acelaşi lucru cu Macedonski, un scriitor aflat în una din provinciile periferice ale 

Europei? E drept că autorul Nopţii de decemvrie e un eclectic în structura sa interioară, căci în 

acelaşi an 1886, el imnifică formele poeziei alexandrine şi consacră pagini întregi creaţiei lui 

Malherbe (sic!), vorbind totodată despre un „nou curent literar”, pe care îl presimţim şi noi în 

„verdeaţă zmălţuită” a versurilor sale din acea perioadă. Exhibiţiile Literatorului macedonskian 

sporesc din ce în ce mai mult dispreţul altor publicaţii. Despre „lipsa de idealuri” şi despre 

„pesimismul” tinerilor scriitori români ne informează vigilentele pamflete din Contemporanul, 

Revista olteană etc. În 1887, debutează atacurile lui Constantin Dobrogeanu-Gherea împotriva 

„decepţionismului” (v. mai jos), dar adevăratele lupte se vor da abia după 1890-1892, ca reacţii la 

a treia şi, respectiv, a patra serie a Literatorului. În 1892, în nr. 2 din 15 iulie, Macedonski îşi 

publică renumitul manifest intitulat Poezia viitorului. Însuşi titlul ales de scriitor arată cît de 
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nesigur era acesta în momentul redactării textului. Macedonski oscilează între denumiri ca 

simbolism, instrumentalism şi decadentism. Dar nu denumirea contează, ci noutatea. Nici esenţa 

mişcării nu-l prea interesează pe Macedonski, căci lămurirea pe care o face în legătură cu 

simbolismul nu este demnă nici măcar de cea mai sumară enciclopedie. Ca să nu mai spunem 

nimic de precizia definiţiilor:  

„Simbolismul, în greceşte symbolon, altfel zis senin (? – n. n., A. C.), este 
numele modului de a se exprima prin imagini spre a da naştere, cu ajutorul lor, 
ideii. Astfel, crucea este o imagine înfăţişată inteligenţii, spre a reaminti 
suferinţele lui Isus. Faunul este imaginea lubricităţii bestiale ce-şi are sediul în 
fiecare om. albeaţa crinilor poate să fie altceva decît simbolul inocenţei?” [5, p. 
399] 

 

Dacă nu ai şti că este vorba de simbolism sau decadentism, ai putea crede că autorul se 

referă la simbolistica picturii medievale sau baroce. Este un pasaj care ar arăta foarte bine şi într-

un articol despre Bosch sau despre Bruegel. Cu toate acestea, alineatul ce urmează e ceva mai 

lămuritor în privinţa simbolismului şi ne duce chiar cu gîndul la unele concepte formulate de 

Mallarmé sau Wyzewa în 1886: 

„Precum se vede, simbolismul este apropiat de natură, fiindcă el, pentru a ne 
sugera idei, procedează întocmai ca dînsa, – cu alte cuvinte, fiindcă ne înfăţişează 
una sau mai multe imagini ce se transformă la urmă în cugetări.” [5, p. 399].  

 

Mai important pare a fi, în concepţia noastră, finalul manifestului, în care poezia viitorului 

are menirea de a sfida „burghezimea sufletelor, nearipată către aristocraţia în arte” care nu va fi 

niciodată – şi „din fericire pentru poezie”! – în stare să o înţeleagă. Iată şi natura decadentă a 

mesajului macedonskian! Citind, în ordine cronologică, textele semnate de Macedonski, ai 

permanent senzaţia că autorul, cu timpul, devine tot mai confuz. Deşi imprecise, cu multe idei şi 

argumente încîlcite, textele ce au precedat manifestele şi polemicile dintre anii 1890-1910, sînt 

parcă mai revelatoare pentru adevărata opţiune estetică a poetului. Pentru noi, cel mai autentic 

mesaj poetic macedonskian este de (re)descoperit într-un articol din 1889, intitulat simptomatic În 

prag de secol. După ce ia în derîdere ideile, dar mai ales pe unii epigoni ai naturalismului, autorul 

se apucă să-l critice pe Bourget, cel care a introdus în proza decadentă analiza psihologică. Marele 

maestru al psihologicului în literatură rămîne a fi, pentru teoreticianul nostru, Stendhal, iar viitorul 

nu are cum să aparţină unor scriitori care nu sînt capabili să „psihologizeze” decît numai cu 

raportare la ei înşişi. „Abstracţiunilor” psihologizante, Macedonski le opune conceptele mişcării 

decadente de la revista Wallonie, mişcare reprezentată de tinerii, pe atunci, Maeterlinck, 

Rodenbach, Verhaeren, Giraud ş. a., care „au avut onoarea împreună cu mine”, zice autorul (sic!), 

să creeze o doctrină bazată pe „închiderea pentru profani a porţilor templului sacru”, pe „crearea 
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unei unei limbi şi a unor formule speciale” pentru „sacerdoţiile” Poezie şi Artă, pe „valorificarea 

muzicală şi cromatică a „semnelor grafice”, pe „deşteptarea de imagini, de senzaţii şi de cugetări, 

cu ajutorul formei”, pe „crearea de ritmuri noi, flexibilizarea şi înavuţirea formelor existente” [5, 

p. 403]. Sacralizarea actului poetic, accentul pus pe latura mistică a artei şi pe oficierea unui cult 

al verbului poetic care, prin forma-i aproape ritualică, să genereze trăiri şi senzaţii noi, rare, toate 

aceste idei se întîlnesc în interiorul viziunilor şi concepţiilor decadente ale secolului (v. cap. I. 1). 

Cu o intuiţie demnă de invidiat, Macedonski plasează, deşi nu fără a generaliza în maniera-i 

caracteristică, această mişcare de revitalizare a literaturii în continuitatea romantismului (cu 

specificarea: francez), dar fără a înţelege totuşi că acest „neoromantism” de la sfîrşit de secol 

XIX-ce nu mai are aceleaşi obiective şi aceleaşi intenţii ca mişcarea de la începutul veacului 

rerspectiv: 

„Abstragere de viaţă reală, reîntoarcere şi urcare nouă către frumos, triumf al 
poemei simţurilor, fanteziei şi cugetării, iată nevoia ce, în stare manifestă sau 
încă latentă, trăieşte azi în toţi. Simple consecinţe ale acestei nevoi, sînt: 
aristocratizarea poeziei; ascensionarea spre ideal; regravitarea împrejurul a ce se 
va numi neoromantism, idealism sau altfel, în fine toată mişcarea intelectuală a 
timpului”. [5, p. 405] 

 

Al. Macedonski nu dă cititorului denumirea corectă a acestei „mişcări intelectuale”. Teama 

de cuvîntul „decadent” este atît de mare în firava cultură română, aflată în plin proces de 

modernizare, încît pînă şi foarte curajosul autor al Thalassei nu-şi poate permite să întrebuinţeze 

acest termen, deja rău famat în mediile noastre culturale, cu conotaţiile lui estetice. Plus că nici 

Occidentul atît de des citat şi propus ca exemplu de redactorul Literatorului nu este, de multe ori, 

sigur în această privinţă. Şi dacă, în polemicile purtate pe durata anilor 1890, Macedonski încă nu-

şi asumă responsabilitatea de a opune simbolismul decadentismului, atunci în deceniul imediat 

următor dorinţa de a-şi clasiciza propriul simbolism (şi aici Macedonski are, pe bună dreptate, 

orgoliul de a-şi asuma simbolismul românesc ca pe o creaţie sau cel puţin ca pe o ingerinţă 

benefică a geniului său în evoluţia literaturii autohtone) în detrimentul decadentismului unor 

contemporani este atît de mare, încît autorul nu-şi refuză plăcerea de a face pînă şi unele afirmaţii 

hazardate şi chiar contradictorii. Să comparăm ce spune Macedonski în 1896, în Liga ortodoxă, cu 

ceea ce spune, de exemplu, în 1902, în Carmen: 

[Poezie şi poeţi contemporani, L. O./Supliment literar, I, 10 nov. 1896] „Genul 
în chestiune numit de unii simbolist, de alţii decadent, în fond nu este decît 
tendinţa naturală a sufletului omenesc să zboare sus, mereu mai mult de 
pămîntesc, cu alte cuvinte, de proză şi de cititorii nerozi, care nici nu trebuie să 
aibă vreun amestec cu arta, cu esteticisme în orice ramură s-ar manifesta”. [apud 
3, p. 84] 
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[Decadentismul, C., 25 sept. 1902] „În fapt, romantismul a fost începutul 
decadentismului la moderni. (...) Negreşit, stilul, atît în proză cît şi în versuri, a 
cîştigat în culoare, în graţie, în armonie, în supleţe, în subtilitate şi atît ritmul 
versului cît şi perioadele prozei s-au făcut mai flexibile. O mulţime de nuanţe, de 
sentimente au putut astfel să fie exprimate şi monotonia unui stil ce era răzimat 
numai pe anumite reguli a fost depărtată. Cu toate acestea, tot ce s-a cîştigat din 
aceste puncte de vedere, s-a pierdut din cel al majestăţii şi cel al simplităţii. (...) 
În acest din urmă period poate fi situat decadentismul propriu-zis al literaturii 
contemporane. Decadentismul, definit astfel, este o exagerare a unui simţ în 
paguba celorlalte şi, prin aceasta, chiar, este un dezechilibru organic. (...) neofiţii 
literari (ai wagnerismului – n. n., A. C.) au rupt cu orice reguli estetice, au 
introdus asimetria în locul simetriei şi, în locul rimei depline asonanţa sau rima 
falsă. Alţii au mers mai departe: s-au lepădat cu desăvîrşire de ritm şi au 
schimbat versul în monstruozitate, ce nu este nici proză, nici vers, un fel de 
amfibie intelectuală (...). Pe cînd simbolismul ascunde ideea sub imagini şi 
muzică, decadentismul n-ascunde în el nimic: dă numai să facă pustietatea de 
idei şi de simţire a celor care îl practică. (...) În afară de simetrie nu e decît 
haosul. Şi decadentismul nu e altceva!” [5, pp. 407-408] 

 

Culmea este că la obîrşia acestei „rătăciri” şi „aberaţii” estetice a spiritului uman s-ar afla, în 

opinia lui Macedonski, scriitori ca Théophile Gautier, Paul Verlaine şi Stéphane Mallarmé. Astfel, 

poetul şi teoreticianul român îşi taie craca de sub picioare. Înclinînd balanţa, pe urmele lui 

Macedonski, în favoarea „simetriilor” clasice, nu mai înţelegem de ce a fost un cîştig subtilizarea 

şi flexibilizarea versului şi a prozei decadente / romantice, sporul de armonie şi de graţie al 

acestora, de ce nuanţarea vieţii lăuntrice şi a trăirii sentimentale prin înlăturarea monotoniei 

clasice duce la pierderea „majestăţii” şi a „simplităţii” şi mai ales de ce toate aceste realizări 

literare au devenit, cu timpul, o „amfibie intelectuală” cu numele de „rătăcire” decadentă, pe cînd 

simbolismul „ascunde în el”, totuşi, „ideea sub imagini şi muzică”? Explicaţia este la suprafaţă şi 

e la îndemîna oricui. După 1900, Macedonski îşi doreşte el însuşi „clasicizarea”, dar ea nu se 

poate realiza în cadrul romantismului sau naturalismului, ci numai în hotarele a ceea ce nu mai 

poate supăra şi deranja pe nimeni o dată ce nu mai este imitaţie sau moft intelectual, o dată ce 

evită „monstruozităţile” versului alb sau lipsa de „ritm”. Cu alte cuvinte, în hotarele unui 

simbolism care îşi dezlipeşte cu o elucubrantă mişcare retorică eticheta de „decadenţă”! 

Prestidigitaţiile elocinţei macedonskiene vor continua însă şi după acest “atac” împotriva 

decadenţei care, trebuie să recunoaştem, a fost cauzat de o conjunctură autonomă şi nu a fost, în 

nici un caz, determinat de consideraţii estetice mai înalte. În Versul zis decadent din nr. 30, 24 

iulie 1916, al revistei Universul literar, Macedonski îşi justifică “decadenţa” după ce le 

reaminteşte cititorilor ca Le Mercure de France a menţionat, în 1911, că poetul român a practicat 

“versul decadent” chiar înaintea lui G. Kahn (se face referinţă la Hinov). În acest articol 

Macedonski îl laudă pe “precursorul tuturor mînuitorilor de sunete”, Richard Wagner (sic!), dar şi 
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pe cei care au renunţat la “oboseala vechii armonii” în favoarea “asonanţei în locul rimei”: “Dar, 

dintre toţi, singur Verlaine şi Verhaeren au fost călăuziţi şi de intuiţiune şi de efecte voite, ce 

rezultau de la o cunoştinţă adîncă a legilor sunetelor”. Ceva mai devreme însă, într-un an al 

bătăliilor canonice acerbe, 1905, Macedonski trasează o paralelă între decadentismul latin şi 

poezia lui Verlaine, din care rezultă o altă reabilitare, poate chiar mai subtilă, a decadentismul 

conceput în termeni estetici: “Poetul decadent construieşte cu imaginaţia sa figuri şi grupe statuare 

(iată şi “majestatea” atît de mult rîvnită! – n. n., A. C.); mai repede, mai cu uşurinţă pune în 

picioare o imagină, decît să alerge la vorbe care să depărteze antropomorfismul. (…) Verlaine 

clădeşte. Poemele sale catolice sînt sunete de orgă, sînt catedrale dantelate uşor, care ridică turlele 

lor spre un cer de o limpezime clasică” (Românul literar. Anale politice şi literare, t. III, nr. 19, 20 

mai 1905). 

De unde vine această spaimă a primelor spirite moderniste ale literaturii şi criticii noastre 

literare pentru cuvîntul decadenţă? Să fie de vină doar curentul general de idei antiimitaţioniste pe 

care îl atestăm încă în paşoptism şi pe care îl regăsim, într-o formulă mult mai explicită, la 

generaţia Marilor Clasici, călăuzită de cel mai „puritan”, în plan estetic, spirit al epocii, Titu 

Maiorescu? Nu ştim cît de mult a contat la denaturarea conceptului de decadenţă contribuţia 

criticii de stînga, dar cert este că, de la articolele lui Constantin Dobrogeanu-Gherea şi pînă la 

opoziţia făţişă a poporaniştilor de la Viaţa românească, s-a creat un limbaj (mai mult sau mai 

puţin) critic antidecadent care s-a generalizat atît de repede, încît pînă şi unii tradiţionalişti de la 

Sămănătorul şi de la revistele afiliate acestuia , au adoptat termenul „decadenţă” ca pe o mascotă 

a răului şi a dezrădăcinării, ca pe un simbol al deznaţionalizării culturii române. În consecinţă, 

majoritatea generaţiei fin de siècle a procedat la fel ca şi Macedonski, renunţînd treptat la 

„decadenţă” pentru a salva măcar conceptul de „simbolism”, ceva mai neutru şi ceva mai apropiat 

de capacitatea de receptare estetică a adversarilor ei literari. Cît „simbolism” este în opera 

„simboliştilor” noştri, se va vedea în capitolele ce urmează, dar cert rămîne faptul că renunţarea la 

„decadenţă” a fost unul din puţinele, dar necesarele compromisuri ale generaţiei de la 1900. 

Să revenim însă la doctrina lui C. Dobrogeanu-Gherea. Deşi criticul nostru e un duşman 

declarat al decadentismului, în opera lui vom găsi prima încercare de analiză şi interpretare 

complexă, cu varii trimiteri şi argumente, a fenomenului decadent european şi românesc. La 

Gherea, decadentismul este, în primul rînd, un „decepţionism”. În 1887, cînd opera estetizantă a 

„aristocraţiei” decadente de la Literatorul nu mai era privită ca o simplă glumă juvenilă, Gherea 

publică, în Contemporanul, studiul Decepţionismul în literatura română. În mod cu totul şi cu 

totul paradoxal, în Decepţionismul gherian nu este deloc pomenită tînăra generaţie frondeură de la 

Literatorul şcl., ci tocmai marea poezie romantică europeană a secolului. Din scriitorii români, 
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sînt citaţi Eminescu, Delavrancea, Vlahuţă. Nu şi Macedonski! Unde dacă nu la Macedonski 

puteai să afli cele mai multe mărturii ale „decepţionismului” artitiştilor romantici şi 

postromantici? Cu toate acestea, Dobrogeanu-Gherea se preface a nu fi auzit de el (şi de alţi tineri 

simbolişti, modernişti) în cele mai importante luări de atitudine, în cele mai importante texte 

teoretice ale sale! Dovadă că Gherea nu este un critic propriu-zis, ci o fire mai mult speculativă, 

pentru care scriitorii şi opera acestora nu sînt decît nişte probe ambulante pe care le poate utiliza 

simultan în mai multe procese intentate întregii literaturi burgheze. Pentru ca probele să fie 

consistente, este important să le dai cîte un nume răsunător, familiar întregului public. Gherea 

procedează ca un propagandist şi un ideolog, atribuind criticii literare funcţia (a încă) unui mijloc 

de persuasiune. Dincolo de aceasta însă, judecăţile sociologice generale ale autorului sînt, 

neaşteptat pentru mulţi, mai exacte decît toate consideraţiile şi teoriile anti-simboliste şi anti-

decadente de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. De ce? Pentru că 

Gherea este primul teoretician din literatura română care pune la îndoială caracterul de imitaţie al 

tuturor curentelor şi orientărilor pro-apusene din literatura română. Este adevărat că se 

cantonează, în afirmaţiile sale, în opera eminesciană, dar „decăderea”, aşa cum o concepe criticul 

nostru, nu este un fenomen estetic în cadrul căruia ar fi necesară distincţia dintre romantismul 

propriu-zis şi decadentism,  ci un fenomen social şi cultural care stă la baza tuturor manifestărilor 

artistice şi estetice contemporane: 

Alţii socot că decepţionismul e pricinuit de înrîurirea apusană (...). După dînşii 
pricina decepţionismului ar fi că ne-a molipsit de o boală de care sufere veacul 
nostru, de care e covîrşită literatura europeană (le mal de siècle – n. n., A. C.); 
după dînşii plînsul poeţilor noştri nu e decît un răsunet al acelui strigăt de durere, 
al acestui plîns cu hohot, al deznădejdei făr’ de margini, al blestemului împotriva 
vieţei, blestem care a răsunat în Europa (...). Acest răspuns (...) nu ne mulţumeşte 
căci, ca şi cel dintîi, el împinge întrebarea mai departe, fără a ne da un răspuns 
convingător. Dacă decepţionismul în literatura noastră e pricinuit de literatura 
decepţionistă a Apusului, apoi care e pricina acestui curent european? Şi fără de 
aceasta, dacă decepţionismul literaturei noastre contemporane este produs sub 
înrîurirea străinătăţei, de ce nu a înruîrit aceasta asupra unei literaturi mai întinse 
decît a noastră, asupra literaturei părinţilor noştri (se referă la „scrierile lui 
Alecsandri, Bolintineanu, Mureşanu, Cîrlova, Rossetti, C. Negruzzi etc. – n. n., 
A. C.).” [6, p.97] 

 
În paginile ce urmează, Dobrogeanu-Gherea explică raţiunile „decepţionismului” (sau ale 

„pesimismului”) prin anumiţi factori legaţi de evoluţia specifică a societăţii şi a relaţiilor 

economice burgheze, prin „viaţa materială” şi prin „întocmirea socială a societăţei” [6, p.105]. 

„Anomaliile” lumii burgheze provoacă „patologii”, generează „boala veacului” în contextul 

civilizaţiei moderne. De aceea, sursa decepţiilor româneşti în materie de creaţie artistică trebuie 

căutată în logica dezvoltării istorice a societăţii româneşti, în „mizeriile” vieţii noastre moderne. 
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În articolul Decăderea literaturei contemporane, publicat în 1893, în revista Săptămîna ilustrată, 

Gherea bate direct în decadentism. Autorul începe cu o judecată de bun-simţ asupra „decăderii” 

literare, dar afirmă, în cele din urmă, că, în contemporaneitate, orice manifestare, chiar 

autoconştientizată, de decadenţă, e o „caricatură” literară. Gherea nu demonstrează de ce este o 

„caricatură” şi cine sînt caricaturiştii principali ai „şcolii decadente”, căci concluzia ideală este, ca 

de obicei, mai importantă decît premisele reale ale acesteia: 

„Aserţiunea despre decădera literaturei contimporane, din punctul de vedere al 
geniului artistic, e cam exagerată şi nu-i nici măcar originală, căci în toate 
timpurile s-au găsit oameni cari au socotit literatura ce le era contimporană 
inferioară faţă de literatura mai veche. (...) Dar, cu toate exagerările, e 
incontestabil că literatura contimporană în ţările cele mai civilizate, cum e 
Franţa, Englitera şi Germania, se află în decădere nu numai în comparaţie cu un 
trecut mai mult sau mai puţin vag, dar chiar în comparaţie cu epoca imediat 
precedentă din secolul nostru.. (...) Franţa contimporană e foarte săracă în poeţi. 
Faţă cu Hugo, Musset şi Lamartine, poezia franceză contimporană, şcoala aşa 
numită decadentă, este o adevărată caricatură. (...) Deci ne vom ocupa aicea nu 
mai de acea cauză care ni se pare a fi cea mai principală în această decădere 
literară, şi iat-o: epoca, vremea în care trăim noi, este absorbită de frămîntarea 
marilor chestii sociale, iar epoca ce se apropie trebuie să le dezlege. Cu o iuţeală 
nemaipomenită, cu toţii mergem către transformarea socială, către o altă 
societate, cu totul deosebită de aceea în care trăim noi.” [6, pp. 417-418] 

 
În Artiştii proletari intelectuali din 1894 (în volum: Artiştii proletari culţi), determinismul 

gherian pătrunde tot mai mult în domeniile psihologiei sociale, criticul identificînd, în 

„cercetările” sale „răzleţe”, semnele influenţei nocive a mediului asupra „temperamentului” 

artiştilor contemporani. În „literatura poetică de azi”, afirmă Gherea, vom găsi „tristeţă, 

melancolie, descurajare, deziluzionare, plîngerea propriei dureri, lipsa de voinţă” [6, p. 537] etc. 

Mai mult, semnele „decepţionismului” şi „decăderii” nu vor fi căutate doar în producţia unor 

temperamente artistice „slabe şi nerezistente”, cum este acela al lui Traian Demetrescu, ci şi în 

opera lui Vlahuţă şi Eminescu. Simpatiile criticului se îndreaptă însă spre textele lui O. Carp, care, 

datorită „altruismului”, „sfiiciunii” şi „culturii filosofice mai întinse”, face o poezie ceva mai 

„proprie artistului proletar” [6, p. 540]. Astfel, în critica lui Gherea avem întregul tacîm al 

judecăţilor sociologice vulgare asupra decadenţei în artă. Cu toate acestea, Gherea rămîne 

important pentru evoluţia conceptului de decadentism în literatura noastră tocmai prin observaţia 

că literatura contemporană nu este pe de-a întregul rodul unei imitaţii oarbe a modelor 

occidentale. În acest punct de vedere, Constantin Dobrogeanu-Gherea se întîlneşte, pentru cineva 

poate în mod inopinat, cu concepţia organică a lui Vladimir Streinu, care nu vede în „estetismul” 

românesc doar un fenomen de inspiraţie apuseană. 
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II. 3. Decadentismul şi simbolismul la început de secol. 

Etapa marilor confruntări literare  
 

În anii 1890, îşi începe activitatea de critic şi de teoretician al simbolismului Ovid 

Densusianu. Articolele şi studiile sale au conferit polemicii dintre nou şi vechi, dintre primii noştri 

tradiţionalişti şi modernişti, dintre spiritul academic al generaţiilor postpaşoptiste şi junimiste şi 

cel frondeur al simboliştilor decadenţi, dintre eminescieni şi antieminescieni, aspectul unei 

dezbateri teoretice serioase, profesioniste şi excelent documentate. Anume Ovid Densusianu 

lansează, la noi, o discuţie asupra simbolismului şi a conceptelor contigue sau aferente ale 

acestuia, discuţie ce va culmina o dată cu confruntarea revistelor literare pro- şi antisimboliste din 

primele două decenii ale secolului al XX-lea. Este vorba, în fond, de campania revistei Viaţa 

românească şi a publicaţiilor afiliate, împotriva simbolismului iniţiat şi teoretizat de gruparea de 

la Vieaţa nouă. În adiacenţă, este vorba şi de acea dezbatere mai mult sau puţin literară pe care a 

stîrnit-o ciocnirea dintre Garabet Ibrăileanu şi Ovid Densusianu în paginile altor reviste, cum ar fi 

Noua revistă română sau România jună, animate de activitatea lui Ştefan Petică şi Ion Trivale. 

Scopul acestui capitol al tezei noastre este de a prezenta şi de a analiza cele mai importante puncte 

de vedere asupra decadenţei enunţate pe durata respectivei perioade literare. 

Istoria consemnează cu lux de amănunte polemicile în jurul simbolismului, îndeosebi 

perioada de maximă intensitate şi chiar virulenţă în desfăşurarea acestora, între 1905-1914. Cu 

toate acestea, tendinţa generală este de a califica dezbaterea drept una din primele încercări de a 

imprima literaturii române o altă direcţie decît cea devenită, între timp, tradiţională, fie că 

traducem tradiţionalismul prin ceea ce s-a numit, în epocă, post-eminescianism sau epigonism, fie 

că îl traducem prin sămănătorism sau neo-paşoptism. Atitudinea aceasta de reducere a polemicii 

respective la o simplă luptă de idei pro- şi antimoderniste, este, de fapt, lovinesciană, dar originea 

ei în teoria „sincronistă” a marelui critic este atît de des uitată încît despre polemica de la 1900 se 

vorbeşte exclusiv în termenii opoziţiei ideologice dintre două tabere antagoniste, ce a determinat 

cursul ulterior de dezvoltare a literaturii naţionale. Faptul denotă nu doar prezbitism istorico-

literar, ci şi o formă savant camuflată de comoditate critică, graţie căreia se pot uşor ocoli 

aspectele spinoase ale problemei, de altfel evidente pentru oricine priveşte această perioadă în 

unicitatea ei şi nu doar ca pe o etapă necesară de tranziţie în evoluţia literaturii române. A privi la 

polemica Ibrăileanu-Densusianu, de exemplu, ca la o ciocnire dintre „antici şi moderni” sau, cu 

alte cuvinte, ca la o bătălie canonică, fără a intra în nuanţele propriu-zis estetice sau teoretice ale 

acesteia şi a vedea, totodată, în modernitatea lui Densusianu sau Petică o prefigurare a 
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modernismului interbelic şi în tradiţionalismul lui Ibrăileanu sau în tradiţionalismul lui Iorga (care 

nu reprezintă acelaşi lucru!) o temelie pentru Gîndirea lui Crainic, este cel puţin inexact şi chiar 

primejdios din punct de vedere istorico-literar. 

Inexactitatea ţine de obiectul discuţiei, iar confuziile care apar se datorează faptului că 

polemica vizată nu ţine de gustul artistic al combatanţilor („clasic” la Ibrăileanu sau „modern” la 

Densusianu). Ea este, în primul rînd, ideologică, ideologicul presupunînd ciocnirea cîtorva 

sisteme de gîndire socială, estetică sau literară: spencerianismul lui Densusianu şi lansonismul lui 

Ibrăileanu, pentru istoria şi filozofia artelor, estetismul în maniera lui Ruskin sau Guyau, după 

caz, la Ştefan Petică şi impresionismul lui Trivale sau Dragomirescu, pentru concepţia critică. De 

exemplu, Densusianu se ciocneşte cu Ibrăileanu pe acelaşi (sic!) teren ideologic, acela al unei 

teorii evoluţioniste asupra culturii, numai că primul o înţelege din perspectiva darwinismului 

social, în general reducţionist, dar spectaculos la nivelul demonstraţiei, pe cînd celălalt – din 

perspectiva unui socialism zis şi ştiinţific. Densusianu gîndeşte cultura incipient morfologic, ca pe 

o trecere de la formele „omogene şi nedefinite” la „formele eterogene şi definite” [7, p. 30], pe 

cînd Ibrăileanu vede în istoria culturii şi a literaturii un proces dialectic, fără rupturi, guvernat de 

necesitatea obiectivă şi îndreptîndu-se permanent spre o finalitate socială în care esteticul nu are 

nicicînd o existenţă autonomă. În al doilea rînd, polemica celor două Vieţi, intitulate simptomatic, 

Românească şi Nouă, marchează nu atît ruptura dintre mentalitatea secolului al XIX-lea şi 

mentalitatea secolului al XX-lea, cît ruptura dintre două mentalităţi ale unui secol încă romantic 

pentru literatura română. Simbolismul românesc, atîta cît este, nu pregăteşte modernismul anilor 

interbelici, nu anticipă avangarda aşa cum o face simbolismul francez, el se află încă pe acel teren 

al imitaţiei fertile şi al căutării unui fond autohton care va culmina o dată cu Bacovia. Nu însă şi 

cu mişcarea de la Sburătorul. Simbolismul nostru, aşa cum remarca, de altminteri, şi Ştefan Petică 

şi Garabet Ibrăileanu, înseamnă etapa necesară de „decadenţă a gustului clasic”, clasic pentru noi 

nefiind ceea ce este clasic (mai exact, clasicist) pentru francezi sau englezi, cît desemnînd o epocă 

a marilor realizări artistice din a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Ideea această este vizibilă şi 

la Vladimir Streinu care, în Estetismul, observă o descendenţă a literaturii de la începutul 

secolului al XX-lea din anumite forme postromantice ale poeziei paşoptiste (Bolintineanu, 

Sihleanu, tînărul Alecsandri ş.a.). O nuanţă postromantică a decadenţei noastre este căutată de 

Densusianu în spiritul individualist şi subiectiv al romantismului, elementele unei literaturi 

„estetice”, în accepţia „noului corent”, Petică le găseşte în poezia lui Eminescu, iar Noaptea de 

mai a lui Macedonski i se pare acestuia opera unui „clasic decadent” [8, p. 269]. Deşi Densusianu, 

Petică ş.a. visează necontenit la o literatură a viitorului, viitorul demonstrează că, deşi modern, 

este altfel decît l-au gîndit aşa-numiţii predecesori. Preţiosul Arghezi din Agate negre este un alt 
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poet pe lîngă ironicul autor al Florilor de mucigai. Blaga coboară dintr-un alt univers poetic, 

Barbu imită şi totodată luptă cu alte modele decît simboliştii, deşi Valéry este contemporanul lui 

Densusianu. Avangardele noastre nici măcar nu imită pe nimeni chiar şi pentru motivul că sînt 

avangarde, iar eventualele lor idei teoretice le identificăm, dincolo de ierarhii şi întîietăţi, aproape 

simultan, în spaţiul cosmopolit al unei Europe interbelice fără frontiere. Viaţa românească nu îşi 

găseşte un loc printre sumedenia de reviste tradiţionaliste ale anilor interbelici, iar „simbolismul” 

lui Pillat este o nostalgie sau, cel mult, o pretenţie critică. Deşi Bacovia este prezent în librăriile 

interbelice şi chiar postbelice, el încheie triumfal fin de siècle-ul literar românesc, aşa cum 

Baudelaire confecţionează, aidoma păzitorului kafkian din În faţa legii, o uşă numai pentru 

minorii simbolişti şi decadenţi francezi de la 1886-1890, pe care aceştia o vor trînti după ei, 

acoperind cu un linţoliu din poze teatrale şi arabescuri sonore idealismul unei lirici epuizate şi 

artificioase. S-ar putea ca simbolismul şi decadenţa noastră să imite această decadenţă franceză, 

fără ca să existe un fundal socio-cultural adecvat (lipsa „rădăcinilor”, după o afirmaţie a lui 

Ibrăileanu), deşi noi credem că el urmează, în mod firesc, soarta pe care i-o pregătise, prin 

existenţa şi valoarea sa, romantismul de la Cîrlova la Alecsandri şi de la Eminescu la Macedonski 

(v. cap. II. 2). Ceea ce rămîne din simbolism este ceea ce simboliştii au vrut să-şi asume pentru a 

supravieţui estetic, dar e tocmai ceea ce s-a dovedit a fi greu de digerat şi de asimilat în esenţă: 

poezia lui Rimbaud şi poetica lui Mallarmé. Şi acest lucru e valabil nu numai pentru poezia 

franceză, dar şi pentru cea românească. 

 

Pe lîngă inexactităţile eventuale pe care le mai poate provoca interpretarea stereotipă a 

simbolismului nostru, există şi nişte primejdii pe care le ascunde atitudinea însăşi a criticilor faţă 

de dezbaterile teoretice de la începutul secolului al XIX-lea. A existat, o vreme, moda de a crede 

în superficialitatea afirmaţiilor teoretice ale celor care au promovat sau au comentat, la noi, ideile 

simboliste. Ceea ce nu este, întru totul, adevărat. În rîndurile ce urmează vom încerca să 

demonstrăm în ce măsură această „modă” mai poate fi credibilă în noul context critic, creat după 

1989 încoace. 

Să revenim la autorul de la care am început discuţia în cadrul acestui capitol: la Ovid 

Densusianu. Riscăm să afirmăm, cu toate parantezele necesare, că Ovid Densusianu este cel mai 

limpede cap teoretic al generaţiei fin de siècle. Este autorul căruia îi datorăm ideea despre 

posibilitatea unui construct poetic simbolist autohton şi chiar anumite elemente ale acestei poetici. 

Este criticul care a menţinut pe linia de plutire un concept care, lăsat pe mîna mai puţin 

pregătiţilor şi visătorilor săi congeneri, s-ar fi topit cu desăvîrşire în lava vulcanică a bătăliilor 

canonice (să ne amintim, că de cealaltă parte a baricadei se afla toată artileria grea a criticii 
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române din epocă, în frunte cu Garabet Ibrăileanu!). Este, însă, la fel de adevărat că anumite 

afirmaţii sau comentarii ale lui Ovid Densusianu trezesc nedumerirea cititorului de astăzi, dar cît 

de mult contau micile inconsecvenţe ale teoreticianului pe vremea cînd simbolismul îşi afirma 

însuşi dreptul la existenţă! Printre acestea, am putea enumera, de exemplu, maniera în care 

teoreticianul de la Vieaţa nouă explică poetica mallarméeană (vezi Sufletul nou în poezie) fără a 

surprinde esenţialul din gîndirea autorului Irodiadei, ci doar particularul şi anumite chestiuni de 

principiu (în special, teoria sugestiei). Criticul român nu înţelege însă (de altfel, ca şi mulţi critici 

francezi contemporani), sintaxa poetică a lui Mallarmé sau finalitatea acelor constelaţii semantice 

pe care le creează asocierea pe criterii paradigmatice a lexemelor în căutarea unui limbaj distilat 

de accidentul sintagmelor uzuale. Totodată, Densusianu adaptează perfect pe sol românesc teoria 

lui Gustave Kahn despre versul liber, defineşte cu o precizie de invidiat un lucru care rămîne 

confuz şi azi pentru mai mulţi cercetători, şi anume diferenţa dintre analogia romantică şi 

corespondenţa simbolistă, motivează exaltarea sufletească şi excesul de intelectualizare 

caracteristice discursului simbolist, observă formulele standardizate, mecanicizate ale versificaţiei 

romantice, lejeritatea şi inutilitatea versificaţiei pentru sensibilitatea primenită a poetului modern, 

atenţionează indirect în privinţa „anomaliei” literare a „bizantinismului” şi a epigonismului unor 

autori marcaţi într-o măsură prea mare de geniul eminescian şi alte idei critice şi teoretice 

notabile. 

În Factorii evoluţiunii criticei literare (1893), Ovid Densusianu încearcă să explice apariţia 

spiritului decadent în literatură pornind de la specificul romantismului literar şi artistic. Criticul 

român aplică cea mai coerentă lectură fenomenului decadent, identificîndu-i sursele în 

individualismul şi subiectivismul epocii romantice. Densusianu îl citează în special pe Pellissier, 

cel din Le mouvement littéraire au XIXe siècle, care vedea în decadenţa ultimelor generaţii 

romantice o consecinţă a „dezechilibrării facultăţilor mintale, manifestată prin aceea că una se 

dezvoltă în paguba alteia, rupîndu-se astfel echilibrul dintre ele”. „Literatura decadentă de astăzi” 

este echivalentă cu „abuzul de analiză” (idee pe care o întîlnim pe tot traseul critic al conceptului 

de „decadenţă”, de la atacurile clasiciste ale lui Nisard şi tratatele de psihologie ale decadentului 

Bourget la monumentalele sinteze asupra decadentismului realizate de M. Praz şi de W. Binni), 

dar acest „abuz” nu este determinat numai de „dezechilibrarea facultăţilor mintale”, ci şi de 

„dorinţa” autorului decadent „de a se deosebi de ceilalţi şi a-i expune cetitorului temperamentul 

său”, izvorul de inspiraţie fiind căutat adeseori în „idei bolnăvicioase”, în „sentimentele cele mai 

artificiale şi mai afectate” [7, p. 44]. „Excesul de analiză psihologică”, pe care îl ironiza şi 

Macedonski (v. mai sus), duce literatura spre memorii sau spre jurnal, considerate a fi speciile 

caracteristice ale literaturii fin de siècle. Pe urmele lui Pellissier, Densusianu bate, de fapt, în 
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proza diaristică a fr. Goncourt, dar nu poate să nu aibă în vedere gusturile publicului român şi 

opţiunile estetice ale unor scriitori din epocă. În unele articole de mai tîrziu, criticul nostru 

ironizează, ca un decadent sadea, de speţă baudelairiană, „naturalismul”, „democratizarea” vieţii 

sociale şi liberalizarea gusturilor (Eroii în artă, 1906), de confuzia dintre „sentiment şi 

sensibilitate” (Literatura sentimentală, 1905), despre „cerebralitatea românească deprinsă cu 

multe sieste” ce se potrivesc de minune cu efuziunile lirice ale prozei sentimentaliste ce 

discreditează romantismul (Criticilor, 1914) ş. a. m. d.. Totodată, Densusianu vorbeşte despre 

„superioritatea eroilor moderni”, despre primatului „esteticului” în arta scrisă (Eroii în artă, 1906) 

şi laudă proza lui Paul Adam şi André Gide, remarcînd la aceştia utilizarea „sugestiei”, atmosfera 

misterioasă, „intelectualizarea” şi „analiza” (sic!), semne certe ale „influenţei simboliste” (Semne 

de transformare a romanului, 1910). Din cîte ştim, însă, doar sugestia poate pretinde la statutul de 

procedeu tipic simbolist şi aceasta numai în cazul în care admitem că adaptarea şcolărească a 

ideilor mallarméene de către Moréas şi de către minorii săi adepţi are dreptul să se numească aşa 

cum se numeşte: simbolism. Observăm deci că Densusianu procedează ca şi Macedonski atunci 

cînd încearcă să acrediteze conceptul de noutate artistică, în particular, şi de modernitate culturală, 

în general, în cadrul epigonicei literaturi române de la 1900: el de-estetizează şi de-poetizează 

conceptul de „decadenţă”, învestindu-l cu conotaţii negative. Judecata critică, însă, rămîne fidelă 

marilor modele decadente ale literaturii franceze din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.  

Mai mult decît atît, Densusianu atribuie „decadenţa” generaţiei contemporane de scriitori, o 

generaţie „anemică şi enervată”, lipsită de „originalitate” şi cu o „completă secetă de convingeri” 

[7, p. 50]. Producţia literară a acestor scriitori reprezintă o „anomalie” care „poartă numele de 

bizantinism” [7, p. 52]. Bizantinismul este sinonim, în acest context, cu „decadenţa”, dar numai în 

sens culturologic. El are, aici, aceeaşi semnificaţie cu „epigonismul”, aşa cum a fost formulat 

acesta de Mihai Eminescu. Bizantinismul desemnează, quintilian vorbind, o epocă de corupere a 

gustului, o epocă sterilă, incapabilă de originalitate. Cu alte cuvinte, el nu poate fi asimilat 

decadentismului estetic promovat de Baudelaire, Wilde, Huysmans. Bizantinismul nu este sinonim 

cu o mentalitate artistică şi nici cu sublimarea decadentă a crizelor postromantice ale lumii 

burgheze. Criticul român însuşi explică, poate fără să vrea, raţiunile sinonimizării forţate a 

decadenţei cu bizantinismul:  

„Cînd numele de „decadent”, înfrăţit cu acela de „deliquescent”, a fost aruncat 
de cîţiva răuvoitori, publicul a găsit un prilej mai mult ca să privească duşmănos, 
ori să ignoreze pe adepţii noului crez literar. (...) Epitetul de „decadent”, aplicat 
cîtorva rătăciţi sau unor poetae minores care nu înţelesese ori denaturase, 
exagerînd, teoriile acestora, a ajuns repede să fie identificat cu acela de partizan 
al simbolismului. (...) (La noi – n. n., A. C.) cuvîntul decadent se repetă ca o 
provocare continuă la adresa simboliştilor.” [7, p. 123]  
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„O credinţă foarte răspîndită face din eleganţa duşmana energiei – artiştii care 
ţin să dea concepţiunilor lor fineţă, distincţiune, ar fi după această credinţă, 
suflete efeminate, lipsite de vigoare, atinse de ceea ce se obişnuieşte azi să se 
numească decadentism.” [7, p. 141] 

 
În fragmentele citate mai sus, se vede foarte clar ce îl sperie pe Densusianu (şi pe 

majoritatea adepţilor săi) în cuvîntul „decadenţă”. În primul rînd, faptul că decadenţii, după 1885-

1886, în Franţa, dar şi aiurea, au ajuns ţinta unor parodii usturătoare (criticul român face, desigur, 

aluzie la celebra parodie Les Déliquescents semnată Adoré Floupette) din partea unor scriitori 

care nu vedeau în minorii poeţi din epoca respectivă decît nişte imitatori neîndemînatici ai 

generaţiilor precedente. Intenţia parodică este prezentă şi în opera publicistică a unor anti-

simbolişti români, care găseau în „decadenţă” modalitatea cea mai eficace de ridiculizare a 

eforturilor înnoitoare ale scriitorilor de la Vieaţa nouă şcl.. Epitetul putea fi aplicat oricui scria 

altfel decît se obişnuise la noi lumea să scrie şi, în esenţă, calificarea drept „decadente” a unor 

texte nu era foarte departe de adevăr. Doar că adevărul era unul de natură estetică, pe cînd 

parodiile nu vizau deloc (sau: aproape deloc) acest aspect al literaturii „simboliste”. Din istoria 

decadenţei franceze, criticii simbolismului românesc nu au reţinut decît ultima etapă a evoluţiei 

sale, cea cu care erau contemporani. În al doilea rînd, ar fi vorba şi despre tendinţa de asociere a 

poeţilor simbolişti cu nişte suflete efeminate, lipsite de vlagă, de energie creatoare, pe temeiul 

aceleiaşi învinuiri de decadentism. Şi în cazul acesta, Densusianu va căuta să justifice 

simbolismul şi să-i demonstreze puritatea poetică în raport cu impuritatea producţiei „decadente”. 

Criticul va afirma că în operele simboliste e „o concentrare de vieaţă intensă”, iar sufletul 

simboliştilor „apare într-o continuă zbuciumare, stăpînit de nenumărate sentimente, adînci, febrile, 

însetat de nesfîrşite aspiraţiuni” [7, p. 137]. Această investiţie de energie, de avînt şi de idealism s-

a dovedit a fi, în cele din urmă, o simplă echilibristică verbală, întrucît nici una din operele 

simboliştilor noştri nu suferă de energetism, optimism, spirit constructiv, entuziasm ş. a. m. d.. 

Probabil, doar Densusianu însuşi a încercat să probeze adevărul acestor afirmaţii în timidele sale 

exerciţii lirice, dar ceea îi reuşeşte acolo nu poate fi calificat în nici un caz drept poezie 

simbolistă. 

În realitate, cînd nu este stăpînit de fiorul polemic, Densusianu este plin de bun-simţ şi îşi 

vădeşte cunoştinţele în materie de simbolism şi decadentism. El nu forţează disocieri inutile dintre 

cele două fenomene ale literaturii moderne şi nu inventează sofisme pentru a justifica întîietatea 

estetică a unui concept în dauna celuilalt. Dar chiar şi atunci cînd intră în cazuistica 

demonstraţiilor şi a definiţiilor, criticului îi scapă, uneori, cîte o apreciere exactă a celor două 

fenomene. Densusianu este promotorul unui curent literar nou, este şef de şcoală poetică şi, prin 
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urmare, un critic gata să-şi sacrifice oricînd cunoştinţele de dragul stratagemelor pe care le 

implică sinuozităţile vieţii literare. Poate din acest motiv nu avem, în plin fin de siècle românesc, 

un concept estetic al decadenţei? Dacă nu a vrut să-l elaboreze Densusianu, cine ar fi putut să o 

facă în locul acestuia? 

Mult ironizatul teoretician Ştefan Petică? Poet de o autentică sensibilitate decadentă, Petică 

este, uneori, foarte sincer în vederile sale literare. Dincolo de naivităţile pe care unii nu mai 

ostenesc să i le enumere, el nu este, pînă la urmă, lipsit de unele intuiţii şi idei personale. Deşi nu 

realizează o operă teoretică unitară, aşa cum o face Densusianu, el rămîne, în istoria 

„simbolismului” nostru, unul din puţinii care a recunoscut dreptul de existenţă estetică a 

„decadenţei”, inclusiv în variantele ei autohtone. Printre reuşitele eseistului Ştefan Petică se 

numără poate cea mai adecvată definiţie a spiritului poetic macedonskian („clasic decadent”), 

stabilirea unei relaţii intime între tehnicizarea discursului liric şi decadenţa poeziei, curajul de a 

încadra, deşi nu întotdeauna consecvent, „noua poezie” în limitele unei mişcări estetice mai 

generale, specifice artei moderne, simbolismul fiind doar o „nuanţă din şcoala estetică modernă”, 

observaţia că „civilizaţia măreşte sfera esteticii”, şi nu cultura, idee pe care o vom găsi exprimată 

mai limpede, dar şi mult mai tîrziu, la Oswald Spengler (v. cap. I. 2), punerea corectă a accentelor 

în discuţia despre conflictul dintre aşa-numita „poezie patriotică” şi „poezia cosmopolită” ş. a.. În 

Arta naţională (România ilustrată, I, nr. 4, 1901), Ştefan Petică infirmă ipoteza „uşoarei şi 

părtinitoarei” critici române, care „nu ştie multe cînd e vorba de arte”, despre simbolismul lui 

Macedonski:  

„ Fără îndoială că judecat după unele producţiuni ale sale în care cugetarea 
modernă pătrundea mai mult, Macedonski e un simbolist. (...) Noaptea de mai, 
Bucolica nudă şi alte mărgăritare tot aşa de curate sînt adevărate bucăţi clasice 
şi autorul lor e cel mult un clasic decadent” [8, p. 269].  

 

În aceste rînduri se întrezăreşte o concepţie estetică asupra decadenţei, judecată ca o 

corupere sau ca o actualizare în modernitate a gustului şi a formelor clasice. În Decadenţa 

sculpturii, Ştefan Petică comentează mai pe larg dihotomia clasic-decadent, deplîngînd pierderea 

gustului clasic din unghiul generaţiei sale, private de seninătatea şi echilibrul clasicismului:  

“Sufletele moderne, doborîte de povara viselor neguroase, nu pot înţelege 
fericirea ochilor care se îmbătau altădată de armonia liniilor pure ale statuilor” 
[9, p.385]. 

 

Dacă e să vorbim despre viziunile teoretice ale lui Ştefan Petică, trebuie să pornim, înainte 

de toate, de la observaţia că autorul împărtăşeşte o concepţie organică asupra evoluţiei istorice a 

formelor artistice şi culturale (Critica noastră literară, 1900). El pare a exclude din start teoriile 
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deterministe care afirmă irepetabilitatea şi sensul linear al dezvoltării imaginarului, ideologiei şi 

creativităţii umane. Cu toate acestea, Petică este adeptul nuanţărilor şi al delimitărilor în ceea ce 

priveşte formele particulare, istorice, ale schimbărilor organice pe care le suportă arta şi cultura. 

El distinge cîteva faze în cadrul procesului de apariţie şi de afirmare a simbolismului care este 

doar una din şcolile literare ale modernităţii, un „laitmotiv care stăpîneşte poezia modernă” [8, p. 

225]. În Notele de la ediţia critică a Scrierilor II (Ed. Minerva, Bucureşti, 1974) lui Şt. Petică, 

Eufrosinia Molcuţ îl citează pe Michel Décaudin, pentru a demonstra valabilitatea judecăţilor 

istorico-literare ale autorului nostru: „Noţiunii vage de „presimbolism” se cade să i se substituie o 

perioadă decadentă” [8, pp. 581-582]. Décaudin se întîlneşte aici cu teoria lui Guy Michaud (v. 

cap. I. 1) care afirmă necesitatea despărţirii cronologice a decadentismului de simbolism. În 

realitate, ideea este foarte veche, şi datează încă de la contemporanii decadenţei şi ai 

simbolismului (v. G. Kahn ş. a.). Iată ce spune, la rîndul său, eseistul român: 

„Mişcarea simbolistă n-a apărut la 1884. (...) Mişcarea simbolistă franceză s-
a dezvoltat cu încetul de la Charles Baudelaire, şi în timp ce romantismul 
creştea şi se dezvolta în mijlocul laudelor politicoase ale academiei şi al 
aplauzelor zgomotoase ale mulţimei, în timp ce naturalismul se anunţa cu 
sunete de tobe sparte de bîlci, ea mergea încet dar sigur către ţinta sa supremă” 
[8, p. 226] 

 
Ştefan Petică nu se mărgineşte însă să comenteze doar originea şi metamorfozele 

simbolismului european. Cunoscînd, poate chiar mai bine decît congenerii săi, şi mişcările 

modernizante din Anglia, el găseşte de cuviinţă să subordoneze întreaga literatură postromantică 

europeană unei tendinţe cu caracter mai general. Tendinţă pe care o numeşte „estetism”. În Noul 

corent literar (1899), Petică aduce un omagiu activităţii lui Al. Macedonski şi a revistei 

Literatorul care au contribuit la apariţia în literatura română a unei „şcoli estete”:  

„Estetismul nu mai e un cuvînt; estetismul e o putere. El e o măreaţă şcoală de 
emoţiuni literare unde se învaţă a iubi lucrurile preţioase, a dori ceea ce nu s-a 
văzut încă şi a înţelege pasiunea pentru ce e nou. Steagul falnic al acestei şcoli îl 
ridică din nou acum Literatorul” [8, p. 209] 

 
Petică îl aşază pe Macedonski alături de marii reprezentanţi ai acestei mişcări literare: W. 

Whitman, H. Ibsen, M. Maeterlinck, E. Verhaeren, G. D’Annunzio, P. Verlaine, St. Mallarmé, J. 

Moréas etc. Caracteristicile „estetismului” sînt enumerate în eseul Estetismul lui Ruskin (1900). 

Negînd primatul valorilor morale şi promovînd ideea despre prioritatea valorilor estetice, Ruskin 

deschide calea unei literaturi în care vor excela un Oscar Wilde, un Dante Gabriel Rossetti, un 

William Morris: 

„Astfel, esteţii se prezintă, în dezvoltarea artei, ca nişte mijlocitori neapărat 
trebuincioşi pentru ajungerea unei trepte mai înalte şi mai ideale. Făcîndu-se 
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din artă supremul scop al vieţei, poezia, pictura, sculptura au încetat de a mai 
cădea în grosolanele greşeli de odinioară cînd se făcuse din ele nişte simple 
auxiliare ale unor idei cari nu aveau de a face întru nimic cu arta. S-a putut 
cultiva astfel o estetică liberă care a ajuns la un grad de perfecţie necunoscut 
pînă aici” [8, pp. 214-215] 

 
Cu toate acestea, estetismul, ca manifestare liberă a artisticului şi ca „dragoste de artificial”, 

ca preţuire a formei şi ca „mărire” a „rolului artei” în general, prezintă şi o primejdie pentru tînerii 

scriitori moderni, căci dincolo de artificiozităţile şi jocurile de limbaj ale esteţilor se află un „gol”. 

În acest context, invocarea ideilor lui Ruskin are menirea de a reaminti „esteţilor” de „profunda 

moralitate”, chiar dacă disimulată, a artei şi de caracterul ei „social”, în afara cărora libertatea 

creatoare a individului nu are nici un sens. Religia artei trebuie să aibă un zeu şi aici Petică insistă 

pe coroborarea celor două „emoţiuni”, „estetică” şi „simpatică”, întru armonizarea limbajului 

modern al literaturii, picturii şcl. Desigur, concepţia lui Petică nu constituie cea mai autentică 

redare a semnificaţiilor adînci pe care le are „estetismul” în viaţa şi literatura modernă. 

Discipolului lui Macedonski îi scapă anumite dimensiuni particulare ale estetismului, din care nu 

reţine decît preocuparea pentru desăvîrşirea formală a discursului şi refuzul de a subordona acest 

discurs unor conţinuturi ideologice superioare. Concepţia lui Petică este mai aproape de viziunea 

romanticilor în privinţa întîietăţii Frumosului artistic, iar ecuaţia estetic-etic este rezolvată într-o 

manieră aproape maioresciană. Cu alte cuvinte, se evită asperităţile „decadente” ale conceptului, 

dat fiind faptul că estetismul, în formula lui modernă, este, înainte de toate, un produs al unei 

mentalităţi artistice specifice decadentismului. Estetismul lui Ştefan Petică nu presupune, aşadar, 

persistenţa unui „sentiment estetic al vieţii”, iar „supremaţia valorii estetice” nu angajează 

„indiferenţa, disocierea şi izolarea” [10, p. 627] de restul valorilor. Prin urmare, acestei formule a 

estetismului îi lipseşte tocmai partea ei cea mai radicală: gestul decadent de „transformare a vieţii 

în operă de artă” [10, p. 630] sau conceperea vieţii ca pe „un simplu aspect al ficţiunii” (Oscar 

Wilde). Moralismul estetizant al lui Ştefan Petică anunţă prezenţa unui spirit decadent în literatura 

modernă, europeană şi română, dar nu îl definitivează din punct de vedere teoretic. Totodată, el 

deschide calea unor interpretări ambigue ale estetismului raportat la celelalte aspecte ale artei 

moderne. Receptarea echivocă a estetismului e prezentă, de acum înainte, în toată cultura română 

din prima jumătate a secolului al XX-lea. O împărtăşeşte şi G. Călinescu, care, pe urmele lui B. 

Croce, absolutizează şi de-istoricizează atitudinea estetizantă în artă, dar mai ales autorii 

antisimbolişti, fie de orientare tradiţionalistă, fie de orientare expresionistă. Lucian Blaga, de 

exemplu, ne vorbeşte, în Artă şi valoare (1939), despre pericolul instalării „egemoniei 

esteticului”, identificat cu un fel de „elefantiază cvasiartistică”. 
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Ceea ce rămîne important în teoria estetismului a lui Ştefan Petică este intuirea unei tendinţe 

generale în arta şi în literatura celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, care nu poate fi 

limitată la nişte manifestări particulare (simbolism, impresionism, decadenţă) şi care denotă 

preocuparea tot mai insistentă a spiritului creator modern pentru de-mimetizarea artei şi pentru 

autonomizarea limbajului artistic. Soluţia lui Petică este un compromis noţional la care va 

recurge, mai tîrziu, şi Vladimir Streinu în Istoria literaturii române moderne. Compromisul se 

impunea totuşi ca o necesitate, atît în epoca lui Petică, cît şi la capătul perioadei interbelice. 

„Estetismul” celor doi autori a avut nobila misiune de a desemna spiritul novator şi sensibilitatea 

anticlasicistă şi antinaturalistă a unor generaţii de scriitori ce s-au impus în literatura noastră o 

dată cu Literatorul. Alcătuire mentală compozită, cu semnificaţii istorice şi critice foarte largi, 

„estetismul”, chiar dacă nu a fost acceptat de toată lumea, se dovedeşte a fi, poate, cea mai reuşită 

formulă de sinteză pentru o perioadă literară ce refuză cu îndărătnicie orice catalogare 

simplificatoare de genul „simbolism”, „simbolism decadent”, „instrumentalism”, 

„postromantism” sau, de ce nu, „decadentism”. Este o formulă la fel de reuşită ca „paşoptismul” 

care, la rîndul său, arată ca un creuzet în care poţi închide, ermetic, o gamă variată de produse 

culturale şi literare fără ca acestea să intre în reacţii adverse: de la iluminism şi romantism la 

clasicism şi realism. Făcînd abstracţie de intenţia noastră,  parţial subiectivă, de a demonstra 

întîietatea conceptului de „decadentism” în ceea ce priveşte posibilităţile de (re)definire a 

spiritului, a stilului şi a limbajului artistic al epocii, trebuie să recunoaştem faptul că, obiectiv, 

conceptul de „estetism”, aşa cum îl moştenim de la Petică şi de la Streinu, este, deocamdată, cea 

mai bună formulă, din cele validate de istoria noastră literară, pentru desemnarea sintetică a 

căutărilor şi a experienţelor literare de la 1880 şi pînă la apariţia şi afirmarea „modernismului” 

interbelic. 

 

Articolele, studiile şi eseurile lui Ovid Densusianu şi Ştefan Petică au conferit polemicii 

dintre simbolişti şi antisimbolişti statutul unei dezbateri literare, culturale şi chiar sociale ce a 

depăşit cadrul îngust al unor bătălii canonice cu miză imediată. 

În definitiv, ceea ce vrem să demonstrăm nu este atît originalitatea acestor idei literare sau 

culturale, un lucru, de altfel, greu de demonstrat, cît adecvarea acestei polemici, care a implicat 

mult mai multă lume decît putem sau vrem să credem, la limbajul estetic şi la problematica 

vremii, la acel nivel al performanţei intelectuale de care avea nevoie literatura noastră pentru a se 

autorecepta atît retrospectiv, cît şi introspectiv.  

Dezbaterea în cauză a continuat prin intervenţiile unor critici şi scriitori ca Ilarie Chendi, 

Nicolae Davidescu, Gheorghe Savul, Ion Trivale, Garabet Ibrăileanu, Benjamin Fundoianu ş. a.. 
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Ea a generat conferinţe asupra problemelor estetice şi poetice ale literaturii moderne. Pe măsura 

trecerii timpului, dar şi a experienţei acumulate, discuţia asupra simbolismului, decadenţei, 

estetismului scl. a cuprins o serie de aspecte istorice şi literare pe care generaţia anterioară (de la 

1880-1900) le-a ignorat. Mai mult, după 1905, dar mai cu seamă în preajma Primului război 

mondial, dezbaterea în jurul simbolismului şi decadentismului a devenit mai aplicată, fapt ce se 

datorează, în primul rînd, existenţei unei producţii literare considerabile în cadrul „noului corent”. 

Despre acestea urmează să discutăm în paginile de mai jos ale lucrării noastre.  

O anumită perioadă de timp, decadenţa a fost judecată de critica românească doar atît cît o 

cereau împrejurările istorico-literare. Înainte de toate, „decadenţa” a fost  concepută, într-o 

manieră foarte generală, ca o „anomalie” a literaturii contemporane, ca un fenomen de imitaţie, ca 

o neglijare a modelelor naţionale sau, cu un termen generic, ca formă a „epigonismului” literar şi 

cultural. Mai apoi, cuvîntul „decadenţă” a fost integrat într-o dezbatere terminologică privitor la 

denumirea corectă / exactă a noilor tendinţe modernizante din literatura română de la sfîrşitul 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. În cele din urmă, conceptul de „decadenţă” 

trece printr-un relativ proces de estetizare, proces pe care l-a stopat apariţia teoriei despre 

„modernismul” românesc, în varianta lui Eugen Lovinescu. 

La începutul acestui proces de estetizare a conceptului se află opinia lui Ştefan Petică despre 

„pierderea gustului clasic”, manifestă în lectura modernă a operelor clasiciste pe care o realizează, 

în unele creaţii ale sale, „maestrul” Macedonski. Pentru Petică, „decadenţa” lui Macedonski nu 

constă doar în imitarea fertilă a unor modele, ci în reconvertirea lor nostalgică (în formă şi în 

conţinut!) la gustul contemporaneităţii. În aşa fel, decadenţa nu este doar semnul unei epoci care 

„decade”, iremediabil, în sterilitate, cît momentul estetic al actualizării unui suflu vechi în formele 

noi ale poeticului şi ale poeziei. Pe calea judecării estetice a modelelor actualizate, porneşte şi 

Nicolae Davidescu, dar, spre deosebire de Ştefan Petică, îşi permite să afirme existenţa unor 

clasici pe care i-a produs însăşi opoziţia dintre clasicism şi decadentism:  

“Sîntem cu toţii de acord că clasicismul nu este o anume formulă literară; el 
este doar consacrarea prin timp a deosebitelor formule succesive de artă. 
Baudelaire, astfel, tot atît de clasic ca şi Ronsard, ca şi Omer şi ca şi Verlaine” 
[11, p.51].  

 

Cu alte cuvinte, nu poate exista „decadenţă” decît în raport cu un Ronsard şi cu un 

Baudelaire. Ceea ce a fost denumit, estetic, „decadentism”, nu este decît o altă formă de clasicism, 

un clasicism născut dintr-o revoluţie de limbaj, dar şi de conţinut. Adevărata decadenţă ar consta 

în imitaţia lui Ronsard şi a lui Baudelaire. O intuiţie foarte bună sau poate o inteligentă relectură a 

lui Stendhal, îl face pe Davidescu să emită nişte consideraţiuni pline de bun-simţ literar şi estetic. 
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Mai mult, „decadentă” este, în opinia lui, orice încercare de a fragmenta „linia” de evoluţie 

literară a „clasicismului” [11, p. 69], fie că această încercare poartă denumirea de romantism, fie 

de simbolism. Totul se explică, sociologic, prin necesitatea unor scriitori de a trăi „parazitar pe 

seama contrastelor în calificative”: 

„Intuiţia lor (a scriitorilor „parazitari” – n. n., A. C.) a inventat atunci opoziţia 
dintre decadentism şi clasicism şi, cum originalitatea şi vigurozitatea în artă 
fusese calificată drept decadentă, urma implicit că lipsa de viabilitate şi de 
consistenţă era clasică. Pe urma acestei neînţelegeri întîlnim şi astăzi sonoră, 
întîrziată şi lipsită de noimă, cacialmaua literară a două vorbe: Decadent. 
Decadenţă. Înţelesul lor deşteaptă ideea unui început de prăbuşire pe povîrnişul 
încetării facultăţilor vitale. În literatură, însă, rămîn, de fapt, fără sens, pe bunul 
cuvînt că se aplică tocmai celor mai înzestrate spirite.” [11, p. 51] 

 

Davidescu are dreptate în sensul că judecă transistoric fenomenul artei, cu clasicismle şi 

decadentismele ei. El critică vehement utilizarea lispită de discernămînt a calificativului 

„decadent”, în care nu vede decît un simplu cuvînt, o aparenţă. Deşi convenţională, „decadenţa” 

nu acoperă numai realitatea „parazitară” a literaturii, ea ascunde, dincolo de sonoritatea 

cuvintelor, o suită de idei şi de concepte estetice, o producţie artistică de calitate. La acest 

Davidescu însă, ca şi la tardivul Macedonski, se face, cu timpul, tot mai simţită interpretarea 

sociologică şi psihologică a conceptului de decadenţă. Şi dacă interpretarea aceasta generează 

nişte confuzii în cazul poeţilor amintiţi, la adversarii decadenţilor ea reprezintă o regulă. De la 

războiul împotriva “decepţionismului” purtat de Constantin Dobrogeanu-Gherea şi pînă la Nicolae 

Iorga, deconspirarea „antinaţionalului” decadentism nu s-a modificat decît ca formulare 

lingvistică.  

Mai interesante şi mai utile în ordinea analizei sînt, de pildă, „Conferenţele” Vieţii Nouă, din 

1909, consacrate modernismului şi decadentismului, cu contribuţii din partea lui O. Densusianu, 

C.Damianovici, D.Caracostea, I.F. Buricescu, N. Andriţoiu şi I. Chendi. Ultimul, transfug din 

tabăra lui Iorga, se declară de acord cu valoarea marilor scriitori decadenţi ai Europei, dar vădeşte 

o superficială cunoaştere a noţiunilor de decadentism şi modernism estetic. Cu toate acestea, Ilarie 

Chendi dovedeşte suficient simţ critic atunci cînd se apucă să delimiteze noutatea de valoare, 

demascînd o serie de falşi şi mult prea zgomotoşi “decadenţi” (Ştefănescu-Est, Stamatiad, 

Davidescu, Isac ş.a.). Rîvna criticului dă, desigur, de bănuit, dar mai importantă pare a fi maniera 

în care divulgă publicului mecanismele imitaţiei la care se recurge pentru a-i înşela, cu o imagine 

stridentă sau alambicată, atenţia. Tot aici vom găsi formulată şi ideea nepotrivirii, din perspectiva 

formelor fără fond, dintre preocupările estetice şi artistice ale modernităţii occidentale şi fundalul 

socio-cultural şi economic al realităţii româneşti pe care acestea se proiectează:  
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“Noi nu avem centre culturale atît de mari şi de înaintate, încît să împingă 
repede gustul spre corupţie şi să-l rafineze pînă la completă decadenţă. Noi nu 
avem oraşe cu o burghezie sau o aristocraţie atît de viţiate, încît să avem prilejul 
a ne deda la reflexiuni poetice asupra problemelor sexuale. Noi nu sîntem un 
popor ostenit ca să producem oameni blazaţi şi monştri sufleteşti. Şi cînd totuşi 
apare cîte unul, el nu este opera noastră, ci o creaţie a lecturei şi a educaţiei sale 
greşite, o caricatură a străinilor.” [12, p.155]. 

 
Perfect adevărat, dar ce facem atunci cu „publicul şi critica de astăzi” care „au destulă 

pregătire pentru a gusta literatura cea mai rafinată” [12, p. 140] ? Cu alte cuvinte, publicul este 

pregătit să guste, acceptă, e modernizat şi simte rafinamentele artei, dar burghezia şi aristocraţia, 

poporul, nu sînt încă destul de viciate şi de ostenite ca să aibă dreptul la a-şi exprima, cu acelaşi 

rafinament, de altfel, blazarea şi monstruozitatea sufletească! În realitate, ţinta atacurilor lui 

Chendi nu sînt nici decadenţii caricaturali şi nici „diletanţii” care îşi dosesc grafomania sub 

„masca modernităţii”. Trebuie „isgoniţi intruşii”, declară categoric autorul, şi acest „intruşii” ne 

duce îndată cu gîndul la resentimentele personale ale unor sămănătorişti. Ilarie Chendi nu poate 

să-şi ducă gîndurile pînă la capăt tocmai datorită parti-pris-urilor în care s-a angajat încă de la 

începutul existenţei ideologiei (şi a ideologilor!) sămănătorişti. Formele fără fond, eternul 

argument antidecadent şi antisimbolist, nu mai are aceeaşi semnificaţie şi aceeaşi valoare la 1909, 

cum o avea încă douăzeci de ani în urmă. Criticul însuşi recunoaşte, indirect, acest lucru cînd vrea 

să ne convingă de puritatea morală a poporului şi a claselor guvernante.  

În continuitate, dar şi în răspăr cu ideile lui Chendi, deşi fără a manifesta părtinirea acestuia, 

pare a fi şi studiul lui Gheorghe Savul, intitulat Despre micul curent literar decadent de la noi şi 

îndeosebi despre poezia D-lui Ioan Minulescu. Apărut în 1913, la Iaşi, acest studiu, oricît ar părea 

de paradoxal, constituie una din cele mai solide contribuţii istorico-literare şi critice din epocă 

privitor la problema decadentismului românesc. Studiul lui Savul începe cu o delimitare a 

decadentismului, cu precădere a conţinuturilor sale, de problematica estetică şi artistică a 

simbolismului. Simbolismul însuşi este împărţit de Savul în două orientări mai mici: simbolismul 

expresiv (care mizează pe exprimarea, prin cuvînt şi parabolă, a „ceva mai mult sau mai puţin 

precis”) şi simbolismul sugestiv (care mizează pe sugerarea a „ceva mai mult sau mai puţin 

imprecis). Simbolismul sugestiv „poartă în sine sămînţa decadenţii, întrucît este sau se apropie de 

misticism, şi întrucît el foloseşte din limbaj, mai mult elementul sonor” decît „trăsătura lui „cea 

mai caracteristică”, „înţelesul”. Savul încearcă să definească în termeni estetici, dar şi poetici, 

decadentismul românesc: 

„Prin decadentism în literatură – cu toată varietatea luxuriantă a acestui termen 
– este de înţeles tot ce prezintă, dintr-un punct oarecare de vedere, o mai mică 
valoare estetică comparativ cu o alta mai mare; iar fiind vorba de un curent 
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francez de dinainte de 1885, care a servit de model decadentismului nostru, aşa 
întitulatului simbolism (subl. n., A. C.), este să se înţeleagă mai ales o literatură 
cu un cuprins sufletesc – implicit şi stilul de o consideraţie predominantă – rar, 
ciudat, morbid. (...) Poeţii simbolişti pentru a-şi reda subconştientul lor, au fost 
nevoiţi, spune Ribot, să-şi prelucreze limbajul adecvat produselor imaginaţiei 
intelectuale, accentuînd muzicalitatea lui prin cuvinte sonore, vers liber etc. şi 
slăbind elementul intelectualist prin întrebuinţarea cuvintelor necunoscute sau 
prin asocieri obscure de cuvinte. De aicea misterul şi muzicalitatea lor.” [13, p. 
3-4] 

 

 Spre deosebire de Ilarie Chendi, cercetătorul ieşean găseşte o raţiune în apariţia şi existenţa 

unui curent decadent în literatura română, determinînd două cauze generale (nevoia de noutate şi 

hipercritica sau predominarea criticii asupra operei literare propriu-zise), dar şi o cauză 

“individuală”, în egoismul şi în dorinţa de aristocratizare a clasei burgheze. Savul distinge etapele 

evoluţiei curentului decadent românesc, descriind totodată temele principale ale decadentismului: 

viziunea perversă asupra dragostei, teatralitatea morţii, misticismul şi nihilismul, patologicul, 

blazarea, “anarhismul estetic” etc. Descoperind locul „decadentismului" în contextul istoriei 

noastre literare, Savul nu vede în acesta numai o imitaţie a modelor literare străine şi, astfel, îl 

motivează prin factori interni: 

 

„Cînd intelectualii literaţi cu un astfel de suflet şi blazaţi, au simţit necesitate 
de înnoire prin contrast a literaturii, cînd cultura franceză fiindu-le mai 
accesibilă, au venit în contact cu literatura franceză decadentă, au imitat-o, căci 
le corespundea sufleteşte (subl. n., A. C.); iar literatura produsă de ei a găsit o 
oarecare primire în atmosfera de blazare ce se formase, şi a găsit admiraţie la un 
mic grup de cetitori care făceau parte din aceeaşi familie de spirite cu 
producătorii de literatură decadentă. Astfel cred că s-a produs decadentismul la 
noi.” [13, p. 10] 

  

Tot el ne vorbeşte şi despre faptul că decadentismul este primul curent “pur literar” din 

literatura română, pe cînd valoarea lui ar consta în aceea că poezia a devenit acel “laborator 

poetic” în care se distilează esenţele mai pure şi mai aproape de idealitate ale cuvintelor. Criticul 

remarcă în primul rînd caracterul liric al acestei poezii, dar şi căderea în “prozaism” a celor mici, 

a imitatorilor. Cap de serie al decadentismului este declarat Minulescu, deşi criticul dovedeşte şi o 

bună cunoaştere a poeziei bacoviene. Pozitivist în spiritul şi litera Şcolii Franceze, Savul optează 

totuşi pentru un alt fel de literatură, mai aproape de limpezimea şi armoniile clasice, dar are 

curajul şi bunul-simţ necesar de a spune lucrurilor pe nume (cu toate inexactităţile şi naivităţile 

estetice pe care le comite mai ales atunci cînd vrea să descifreze anumite noţiuni legate de poetica 

decadentismului şi a simbolismului) şi de a promova un poet autentic ca Ion Minulescu. În mod 
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paradoxal, pledoaria în favoarea decadentismului minulescian a cvasinecunoscutului, azi, critic 

ieşean, conţine, în germene, toate premisele unei dezbateri reactualizate despre natura reală a 

„simbolismului” nostru. 

Un alt critic şi cronicar al vremii, de această dată dintr-o tabără, dacă nu adversă, cel puţin 

imparţială în raport cu simboliştii, este Ion Trivale (printre taberele imparţiale se numără nu 

numai Noua Revistă Română (1901-1916), la care publică Ion Trivale, dar şi Convorbirile critice 

(1907/1908-1910), conduse de Mihai Dragomirescu, cel care „favorizează”, în opinia lui Gh. 

Savul, decadentismul prin promovarea conceptului artei pentru artă), care remarcă „bovarysmul” 

literar al simbolismului nostru şi riscurile pe care şi le asumă orice poet care păşeşte pe calea 

acestui curent literar fără a-l înţelege pînă la capăt. Calificativul „bovaric” (în subiacenţă himeric, 

idealist, pretenţios, teatralizat şi totuşi tragic în reveria sa crepusculară) cu privire la simbolism se 

potriveşte ca mănuşa stîngă pe mîna stîngă, mai puţin dibace, a curentului, aşa cum pe mîna 

dreaptă se potriveşte metafora lui Marcel Raymond despre misteriosul „dragon din Alca” pe care 

acest curent îl reprezintă. Iată ce spune cronicarul Noii Reviste Române în totalurile Anului literar 

1912: 

„Deci, pe de o parte, manifestările „poeziei nouă” lipsite tocmai de elementele 
cari ar trebui să alcătuiască sufletul ei, pe de altă parte, manifestări ale acestei 
poezii contrazicînd de-a dreptul caracterul pe care ea ar voi să-l aibă, şi îndeobşte 
singură atitudinea externă rămînînd ca linie de unire a acestor produse: 
simbolismul român apare ca un caz interesant de bovarysm literar. Iar marele 
asalt prin surprindere, încercat anul acesta de poezia nouă, nu îţi apare ca o 
victorie decît în înţelesul că ea a provocat, în mare măsură, decadenţa liricii 
româneşti actuale.” [14, p. 239] 

  

Printre elementele-lipsă, Ion Trivale enumeră doar „misticismul” şi „intelectualizarea 

sentimentelor”, accentuînd faptul că simboliştii se mărginesc la „căutarea imaginilor şi cuvintelor 

exotice”. Eşecul se datorează nu debilităţii curentului „nou”, ci faptului că producţia lirică 

simbolistă nu „a izvorît dintr-o nevoie organică”. Cronicarul are cuvinte bune doar pentru 

„rafinarea aproape bolnavă a stilului” din poemele în proză ale lui D. Anghel, scriitor pe care îl 

plasează în afara peisajului simbolist autohton (sic!). Într-un frumos panegiric la moartea lui 

Anghel, Trivale va vorbi despre cel mai „imponderabil” poet român ca despre un simbolist 

„gingaş al florilor” şi, totodată, ca despre autorul unei „poezii bolnave prin excelenţă”: „poezia 

boalei şi poezia bolnavă în ea însăşi”. Această din urmă caracteristică îl scoate pe autenticul poet 

Anghel din galeria inautenticilor simbolişti din epocă. Inutil de reamintit în ce măsură 

„nebulozităţile proteiforme” ale patologicului şi mistica eterică a parfumurilor îl apropie pe 

Anghel de poetica decadentismului (v. cap. I)!  
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În ceea ce priveşte bovarysmul, el este, desigur, o boală adolescentină. Şi Ion Trivale îi 

tratează pe tinerii simbolişti din al doilea deceniu al noului veac (Emil Isac, Ion Pillat, Adrian 

Maniu ş. a.) cu condescendenţa pe care aceştia i-o îngăduie prin stîngăciile şi exagerările lor. 

Cauza răului este, iarăşi, căutată nu în poetica „noului curent”, ci în iluzia scriitorilor de a crea o 

şcoală poetică pe contrasensul eforturilor de modernizare literară pe care le-au depus chiar 

înaintaşii simbolismului nostru. Trivale cere „contopirea acestei poezii cu geniul naţional de care 

ea se înstrăinase”, altminteri „întregirea ei estetică” [14, p. 352] va fi imposibilă. Tinerii nu scapă 

de învinuirea de a fi nişte „fanţi decadenţi” într-o epocă preocupată de alte griji sociale şi istorice. 

Sîntem în preajma anului 1914 şi tensiunile sociale au un cuvînt greu de spus în cadrul 

dezbaterilor poetice. 

În 1915, Trivale îşi editează, la Socec, Cronicile literare, în care găsim formulată o opinie 

doctă asupra simbolismului înţeles ca un curent ce a atribuit limbajului poetic o altă funcţie şi 

poetului o altă menire decît acelea pe care le atribuise acestora romantismul. Trivale disociază net 

simbolismul de toate curentele modernizante ale epocii. El defineşte corect natura simbolului şi, 

în siajul ideilor poetice valéryene, raportul de tip nou care se stabileşte între textul liric şi cititorul 

de poezie. Iată ce spune Ion Trivale despre poezia simbolistă în capitolul Poezia şi „poezia nouă” 

al cărţii:  

„Astfel, poezia simbolistă, care pe de o parte dă cea mai largă satisfacere 
tendinţei mistice şi panpsihiste a spiritului uman, pe de altă parte leagă această 
satisfacere de cea mai intensă activitate a spiritului, făcînd din cetitor un 
colaborator al poetului – întrucît el va să-i întregească creaţia de propria sa 
bogăţie sufletească şi să i-o creeze oarecum din nou, precum artistul dramatic 
creează încă o dată creaţia dramaturgului – poezia simbolistă apare ca poezie 
ideală” [14, p. 129].  

 

Mai mult, el vede cauzele morţii iminente a simbolismului tocmai în oscilarea nesigură a 

acestuia între cele „două abisuri”, al „haosului” şi al „geometriei”, la care ajunge în mod inevitabil 

prin explorarea „vagului”, prin violarea hotarelor care separă inteligibilul şi cognoscibilul de 

ininteligibil şi de incognoscibil. La întrebarea dacă simbolismul autohton este în stare „să producă 

în mod organic o poezie nouă”, adică „întrupînd aspectele complete ale sufletului românesc” 

(visul lui Ovid Densusianu!), Ion Trivale răspunde în felul următor: 

Drept aceea încercările din ce în ce mai dese de a proclama existenţa unui 
curent literar simbolist în România pot alcătui cel mult obiectul de îngrijorare 
pentru acei cari văd poezia românească abătută pentru oarecare timp din mersul 
ei organic pe o cale de jalnică sterilitate – dar numai atît. Căci dacă e cu putinţă 
la noi apariţia excepţională a unuia sau chiar a cîtorva cîntăreţi simbolişti de 
talent, existenţa unui curent simbolist, care să izvorască din sufletul românesc de 
azi, e doar iluzia nefastă pe care inconştienţa unor snobi ai artei îşi întemeiază 
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veleităţile ei de originalitate. Ce e realitate este nu fiinţarea unui curent, ci a unei 
maniere simboliste, care este fără îndoială mai întinsă în poezia noastră actuală 
decît maniera eminesciană ce a precedat-o, dar care nu are măcar de partea ei 
scuza celei din urmă, de a fi fost provocată de sugestia unei uriaşe personalităţi 
artistice. Străină de sensibilitatea actuală a societăţii româneşti, tot ceea ce a 
realizat pînă acum maniera simbolistă e de a-şi fi luat pe conştiinţă pe cei mai 
mulţi din dezrădăcinaţii poeziei române”. [14, p.130]  

 
Traducînd afirmaţiile lui Trivale, ajungem la concluzia că un simbolism românesc pur, 

conceput în termeni moderni, este imposibil de imaginat. Şi dacă acesta nu există şi nu e decît o 

etichetă, un cuvînt la modă, atunci cum poate fi definită aşa-numita „poezie nouă”, de care ne tot 

vorbeşte şi pe care o comentează, uneori foarte elogios, cronicarul? Cuvîntul potrivit este ocolit cu 

ostentaţie, deşi, dispersate în diverse cronici, argumentele în favoarea acestuia ar putea fi 

înmănuncheate, de un ochi mai atent, într-o amplă şi foarte precisă definiţie. De „locurile comune 

ale simboliştilor noştri”, care sînt „simţirile blazate” şi „senzaţiile bolnave” [14, p. 131], de la 

„otrava dulce a îndoielii, care dizolvă tot ce păruse frumos şi vecinic”, aruncînd asupra lucrurilor 

„sacre lumini bizare şi profanatoare” [14, p. 142] din lirica minulesciană şi pînă la contrastele 

excentricului estet Macedonski e o continuă înşiruire de caracteristici ale unei arte decadente. 

Dacă Ion Trivale este un critic totuşi indulgent cu simboliştii noştri, atunci Garabet 

Ibrăileanu nu poate fi bănuit de nici cea mai mică urmă de simpatie cînd îşi formulează gîndurile 

despre „poezia nouă”. Cu toate acestea, anume la Ibrăileanu găsim cele mai multe argumente în 

contextul îndoielilor noastre privitor la natura „simbolistă” a literaturii române fin de siècle. 

Criticul Vieţii româneşti nu-şi ascunde antipatia faţă de „tinerii poeţi” de la Vieaţa nouă şi de la 

alte publicaţii netradiţionaliste. Ei sînt „înrăiţi de sterilitate sufletească”, „nu pot fecunda cu 

sufletul lor realitatea”, „îşi autofecundează la infinit micul lor intelect” [15, p. 342], „confundă 

stilul cu vocabularul” [15, p. 344], iar „simbolismul n-a dat literaturii noastre nici un scriitor 

mare” [15, p. 342]. Ibrăileanu, aşa cum îl ştim din mai toată opera sa critică, este adeptul literaturii 

care se scrie pentru a fi înţeleasă de cititor. Într-un articol din 1910, el numeşte literatura 

simbolistă românească „absconsă”, întrucît „ea nu poate fi înţeleasă decît de autorul ei şi de cîţiva 

iniţiaţi” [16, p. 193]. Tot aici, criticul refuză titulatura de „exclusivist în aprecierea operelor de 

artă”, căci recunoaşte că a putut găsi, în mai multe rînduri, cuvinte de laudă la adresa unor scriitori 

din tabere adverse poporaniştilor. La acuzele de abatere de la programul revistei sale, Ibrăileanu 

afirmă, de exemplu, că poporanismul „nu este o şcoală literară”, ci o „chestie de naţionalizare a 

literaturii culte, fie ea clasică, romantică ori simbolistă” (Literatura „absconsă” în Viaţa 

românească, nr. 5, 1910). Este adevărat că, neacceptînd, estetic, curentele modernizante, 

Ibrăileanu nu pregetă nici o clipă să se documenteze în privinţa acestora şi să le citească, cu o 
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aplicare filologică de invidiat, producţia literară. În realitate, criticul insinuează că „neclarităţile” 

şi obscuritatea poeziei simboliste româneşti nu sînt atît consecinţa asimilării simbolismului 

european (o modă care putea fi evitată, totuşi, în opinia lui Ibrăileanu!), cît a proastei lui adaptări 

la specificul poetic al limbajului nostru. Pe autorul Spiritului critic în cultura românească îl 

deranjează, în primul rînd, acele monstruozităţi stilistice care dislocă adevărata artă, acoperindu-se 

cu faimoasa marcă a modernităţii literare. De altfel, după Primul război mondial, după ce apele 

confruntărilor şi polemicilor simboliste-poporaniste s-au aşezat, a venit vremea unor reconsiderări 

de la distanţă şi Garabet Ibrăileanu este unul din primii care va depune acest efort de reevaluare a 

„noului” din literatura românească fin de siècle. În Poezia nouă (1922), vom descoperi o amplă 

caracterizare a modernităţii literare de la 1880 şi pînă la 1920, din care nu vor lipsi tocmai acele 

trăsături ale modernităţii pe care critica de azi le atribuie decadenţei literar-artistice (v. cap. I. 1): 

„Poezia „nouă” poate însemna două lucruri, ori poezia celor tineri, ori un 
anumit fel de poezie, ale cărei caractere sînt senzaţia şi impresia rară, curioasă, 
stranie, uneori morbidă, disociată ori asociaţia extraordinară şi epatantă, 
eliberarea de logică, sugerarea inexprimabilului, evitarea poeticului tradiţional şi 
poetizarea nepoeticului, exotismul, satanismul, confuziunea, obscuritatea, 
primitivismul rafinat, naivitatea subtilă, intelectualizarea impresiei, imbecilitatea, 
gîngureala, ori numai afectarea acestora (...); apoi, din neputinţă sau voluntar, ori 
ca efect natural al fondului, lipsa de vers ori versul „liber”, sau pur şi simplu 
greşit – caractere divers prezente şi divers combinate la diferiţi poeţi noi ori la 
diferetele specii de poezie nouă. (...) Într-o formă sau alta, ea există la noi de 
multă vreme, ca un ecou al poeziei „nouă” din Franţa. (...) Reprezentanţii 
„poeziei nouă”, mai ales teoreticieni şi critici (căci, ca şi în Franţa, şcoala aceasta 
face mai cu predilecţie teorie decît operă de artă) sînt foarte agresivi faţă de 
poezia veche. (...) Toţi sînt însă de părere că poezia nouă este superioară celei 
vechi, prin definiţie, însemnînd un progres în dezvoltarea literaturii, căci omul nu 
stă pe loc, ci merge mereu înainte; senzaţia se ascute, sentimentul se rafinează, 
limba se perfecţionează (...)” [16, pp. 216-217] 

 
„Noul” este, într-un articol din 1925 (Influenţe străine şi realităţi naţionale), o „etichetă” 

care înseamnă „în afară de curentul cel mare al literaturii naţionale”. El este caracterizat prin 

„artificialism”, prin „maimuţăreala” „urbanismului”, „maladivităţii”, „amorului pervers”, un 

pseudobaudelairianism deci care nu-şi află locul decît în spaţii afectate de maniile imitaţioniste. În 

sprijinul afirmaţiilor sale, Ibrăileanu îl citează şi îl comentează pe Thibaudet, cel din Intérieurs: 

„Poezia lui Baudelaire, după Thibaudet, nu putea naşte decît la Paris. Acest critic arată că totul – 

peisajul, amorul, femeia din Baudelaire – este condiţionat de Paris şi nu se poate înţelege fără 

Paris. „Din toate capitalele, numai Parisul le va produce ca un fruct natural”, zice Thibaudet. 

„Acest oraş, ca şi sufletul poetului, este o durată, o formă inveterată a vieţii, o memorie. Poezia lui 

Baudelaire este în întregime a Parisului. Ea corespunde la o rafinare – numiţi-o bolnăvicioasă, 

dacă voiţi – de civilizaţie într-o ţară veche”. (...) Cu Baudelaire a trebuit de privit în faţă adevărul, 
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de considerat formele corupte..., pe care le ia amorul într-un mare oraş vechi şi inteligent” [17, p. 

261]. Concluziile criticului sînt totuşi bizare: baudelarianismul nu poate însemna pentru scriitorii 

noştri moderni ceea ce a însemnat romantismul pentru Eminescu, iar poetul baudelairian 

Demostene Botez este, spre deosebire de congenerii săi, clasificabil ca poet „naţional”! Adevărul 

este că şi romantismul, şi simbolismul, şi decadentismul sînt, la momentul apariţiei lor în 

literatura română, străine specificului nostru naţional pînă în clipa în care îl adaptează sau se lasă 

adaptat de acesta din urmă. Făcînd abstracţie de unele invective (gen: „imbecilitate”, 

„gîngureală”), fireşti, dacă ţinem cont de gusturile lui Garabet Ibrăileanu, şi lecturînd foarte atent 

definiţia criticului, ne vom da foarte curînd seama că doar aşa-numita „sugerare a 

inexprimabilului” poate pretinde la un loc în cadrul unei poetici simboliste. Nimic despre 

substanţa mallarméeană a simbolismului, despre muzicalitatea interioară a versurilor sau despre 

natura inefabilă a simbolului. Cunoscînd foarte bine concepţia lui Valéry asupra limbajului şi alte 

achiziţii, recente, ale teoriei şi criticii literare europene în materie de simbolism, Ibrăileanu evită 

totuşi să le aplice la producţia literară românească fin de siècle. Definiţia lui reia, în fond, 

trăsăturile aşa-numitei literaturi decadente care precede revoluţionarea simbolistă a limbajului 

poetic. Este adevărat că o parte din aceste trăsături sînt caracteristice pentru „şcoala simbolistă” 

franceză creată de Moréas şi de adepţii săi, dar am văzut deja cît de „simboliste” le-au fost opera 

şi ideile (v. cap. I). Nu este întîmplător nici faptul că Ibrăileanu întrebuinţează mai des 

calificativul „nou” şi mai rar calificativul „simbolist” pentru a desemna literatura noastră 

modernistă de la 1880 şi pînă la 1920, „noul” fiind un sinonim pentru postbaudelairianism, 

decadenţă, formele corupte ale artei ş. a. m. d..  

În opera critică a lui Garabet Ibrăileanu găsim, oricît de paradoxal ar fi, cele mai multe 

argumente în favoarea reconsiderării din unghiul decadentismului a ceea ce istoria noastră literară 

a catalogat cu un termen, dacă nu impropriu, atunci cel puţin reducţionist, drept simbolism. 

Imparţialitatea estetică a lui Ibrăileanu, calităţile sale neîndoioase de critic şi de teoretician al 

literaturii, îl fac mai mult decît creditabil în ceea ce priveşte formulările şi gîndurile sale cu 

raportare la „simbolismul românesc”. Criticul Vieţii româneşti ştie să recunoască valoarea estetică 

a poeziei, indiferent de „culoarea” acesteia: „Uneori ea („poezia nouă” – n. n., A. C.) e smălţuită 

pe ici pe colo cu flori curioase, delicate. În adevăr, „poezia nouă” a dat cîţiva poeţi, care dacă nu 

au vigoarea, „eternitatea” şi orizontul stejarilor, au, în schimb, un farmec care lipseşte regilor 

pădurii. Pe aceşti „poeţi noi” îi primim bucuros, căci împodobesc flora literaturii române” (Poezia 

nouă, în Viaţa românească, nr. 6, 1922). Chiar dacă el este şi un teoretician al poporanismului, 

judecăţile sale asupra decadenţei nu au doar patina sociologicului, ci sînt puternic marcate şi de 

nişte consideraţii poetice şi estetice de o precizie care – şi aici este adevăratul paradox! – scapă 
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cercetătorilor de mai tîrziu ai fenomenului simbolist şi decadent românesc. Spuneam mai sus că 

această „scăpare” e opera lui Eugen Lovinescu, dar înainte de a vedea cum se întîmplă aceasta, să 

facem un excurs necesar în publicistica unui alt „şef de promoţie” artistică care îşi începe 

activitatea într-o perioadă cînd „simbolismul” românesc, atît cît a fost, îşi încheia cariera literară şi 

ideologică. Este vorba de Benjamin Fundoianu, unul din avangardiştii şi moderniştii noştri, care, 

deşi departe de campaniile şi bătăliile canonice de la începutul secolului, repune în discuţia 

problema decadentismului, formulînd-o, poate în premieră românească, în termeni exclusiv 

estetici şi poetici. 

În paginile Sburătorului literar din 1922, Fundoianu ne vorbeşte despre o “poetică a 

decadenţei”. Principiul “artei pentru artă”, parnasian, dar mai ales decadent, toată căutarea şi 

zbaterea sterilă a “blazaţilor” se topesc, zice el, în magma laboratorului mallarméan care atribuie o 

semnificaţie transcendentală actului însuşi de a scrie:  

“Iată deci opera lui Mallarmé cîştigînd un nou titlu de viabilitate şi iată, graţie 
ei, posibilitatea de a lămuri mai bine de unde începe adevărata decadenţă a 
poeziei” [18, p.192].  

 

Refuzîndu-i lui Mallarmé statutul de poet autentic şi, totodată, închinîndu-i-se 

teoreticianului Mallarmé pentru contribuţia la dezvoltarea artei moderne, Fundoianu remarcă cea 

mai importantă calitate a liricii inovatoare, postdecadente, alias avangardiste, care constă în 

permanenta „deformare a modelului”, în faptul că „poezia trebuie să existe fără model”, în 

„slobozirea” „cuvintelor, culorilor, liniilor” „de sub tutela sensului, a compoziţiei, a modelului” 

[18, pp. 192-193].  

Integrînd decadentismul în simbolism, Fundoianu nu face altceva decît să vadă în el un 

început al unei evoluţii poetice care va culmina cu avangardele europene şi va transforma radical 

viziunea asupra literaturii şi artei în genere. Ideea, după cum am afirmat încă în primul capitol al 

lucrării noasre, îşi are originea în teoria lui Gustave Kahn, se prelungeşte în şi prin viziunile 

istorice şi estetice ale lui Rémy de Gourmont şi îşi găseşte validitatea în demonstraţia lui Guy 

Michaud din monumentala monografie Message poétique du symbolisme.  

Fundoianu dezbate mai pe larg acest aspect istorico-literar în Decadenţa: un capitol din 

istoria simbolismului. Scriitorul român observă, pentru început, că termenul „decadent”, 

considerat , o vreme, drept „o poreclă întîmplătoare aruncată unui curent”, „fu găsit bun şi crezut 

sacru de însăşi mişcarea osîndită la această firmă” [18, pp. 66-67]. Latura injurioasă a conceptului 

se datorează utilizării lui inadecvate de către unii detractori ai romantismului (ca exemplu este 

citat Désiré Nisard, ideile căruia le-am comentat deja în cap. I al tezei noastre). Fundoianu pare să 

respingă interpretarea organicistă a fenomenului decadent, pe care o numeşte „biologică”. Ca şi 
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poporanistul Ibrăileanu, avangardistul Fundoianu nu crede în ideea de progres al artei, afirmînd 

însă că orice organism, indiferent de natura lui, biologică, socială sau culturală, are capacitatea de 

a se „regenera” continuu şi de a se „asimila” „peisajului nou”. În aşa fel, teoria lui Nisard, „s-ar 

putea potrivi numai la amebe” [18, p. 68]. Prin urmare, literatura (autointitulată) „decadentă” nu 

este decadentă în realitate. Adică nu prezintă aspectele unei „degenerări”, cum vrea să ne 

demonstreze Max Nordau în „studiul său fără valoare” sau „poltronul” Nietzsche în „pamfletul” 

Cazul Wagner. Un oarecare timp, mişcarea decadentă s-a crezut, spune Fundoianu, într-adevăr în 

„amurgul civilizaţiei”, cu tot ceea ce presupune un „empire à la fin de la décadence” (Paul 

Verlaine): o „treaptă de rafinare ultimă”, o „aristocraţie supremă”, o „agonie” [18, p. 69]. Dar 

evoluţia ei ulterioară, simbolistă (sic!), literatura „proaspătă şi clară” a unui Francis Jammes sau 

André Gide, au dezminţit această încercare de autoiluzionare. Mai mult, în operele decadenţilor 

înşişi găsim (cel puţin „impresia” de) „oameni puternici”, ca Des Esseintes, care „se nevoieşte să 

fie decadent” (după o idee a lui Jules Lemaître), adică eroi autentici în inautenticitatea lor (trucată 

sau reală, artificială sau naturală). Răsfoind pagini din istoria decadentismului, Fundoianu ajunge 

şi la etapa primelor disocieri critice (Rémy de Gourmont, Léon Vannier) în care se determină, 

istoric şi estetic, diferenţa specifică a decadentismului de celelalte manifestări ale artei: „abuzul 

fastului, curiozitatea metaforei, vocabularul nou”, „în care armoniile se combină cu liniile şi 

culorile: caracteristica oricărei renaşteri” (L. Vannier). Cu alte cuvinte, decadentismul nu este o 

simplă „poreclă”. El nu poate fi confundat cu nimic, deşi se integrează firesc unor evoluţii mai 

generale ale artei contemporane. În fond, el nu reprezintă decît o altă etapă de regenerare a artei şi 

încă o încercare de a se asimila „peisajului nou” venită din partea unei anumite părţi a literaturii 

moderne: 

„Decadentismul deveni Renaştere. Şi poeţii acceptară  renaşterea, cum 
acceptară decadenţa. Şi iată că revoluţiile literare, ca şi acele sociale, pornesc din 
alte origini şi din alte premise decît cele bănuite din consecinţele lor. Actul 
normal se deformează în însăşi justificarea lui logică [prin „justificarea logică” a 
decadenţei Fundoianu are în vedere „şcoala simbolistă” – n. n., A. C.]. Nu ne 
putem cunoaşte nici pe noi decît numai prin reprezentare.” [18, p. 70] 

       

Aşadar, simbolismul ca prelungire a decadenţei, avangardismul ca succedare logică la tronul 

inovaţiilor formale ale decadentismului şi simbolismului care au negat ideea de model în artă şi au 

individualizat la maxim procesul de căutare şi de afirmare a unui ideal estetic. 

Să revenim însă la ideea enunţată mai sus despre rolul pe care l-a jucat în critica românească 

Eugen Lovinescu în ceea ce priveşte evoluţia şi definirea conceptului de decadenţă. Am afirmat, 

în repetate rînduri, că anume lui Lovinescu i se datorează încetăţenirea „simbolismului” ca marcă 

estetică şi poetică distinctivă (şi unică!) pentru literatura românească fin de siècle. Este însă la fel 
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de adevărat că marele nostru critic nu a ţinut cu tot dinadinsul să înlocuiască un concept prin altul, 

să privilegieze un termen în dauna celuilalt. Aşa s-a întîmplat că noţiunea de „simbolism” i s-a 

părut, într-un anumit moment al reflecţiei sale despre începuturile literaturii moderne în România, 

cea mai potrivită pentru a desemna ceea ce, în cadrul teoriei „sincroniste”, ar fi indicat asupra 

primului efort consistent de modernizare a literelor noastre, efort atribuit în exclusivitate 

generaţiilor ce au gravitat în jurul revistelor Literatorul şi Vieaţa nouă. Criticul însuşi insistă 

asupra caracterului aproape arbitrar al alegerii sale: 

„(...) încă de la începutul veacului, se poate distinge o acţiune de emancipare a 
artei de contingenţele ideologiei naţionale şi sociale şi, mai ales, a formei 
artistice devenite neîncăpătoare pentru exprimarea unei sensibilităţi diferenţiate, - 
acţiune care, deşi cu note multiple şi adesea contradictorii, e cunoscută în 
literatură sub numele de „simbolism”: cum însă nota ei distinctivă stă în spiritul 
de contemporaneitate şi de spargere a formelor tradiţionale prin limbă, ritm, 
expresie figurată, ea s-ar putea numi cu mai multă îndreptăţire „modernism” [19, 
p. 80] 

 
Observăm că Eugen Lovinescu nu reţine din epoca primelor modernizări decît denumirea 

cea mai frecvent utilizată. Nu-l putem acuza, desigur, de tendenţiozitate sau de lipsă de 

discernămînt, întrucît ceea ce propune el nu este nici termen polemic şi nici mărturie a ignoranţei 

în materie de istorie literară sau estetică. Cel mult, îi putem imputa o judecată prea reducţionistă 

şi, totodată, o anumită concesie faţă de foarte răspîndita teorie sociologizantă asupra decadenţei şi 

decadentismului. Termenul „decadenţă” i se pare atît de puţin elocvent pentru ceea ce vrea să 

demonstreze, încît practic îl evită în judecăţile sale istorice şi estetice asupra apariţiei 

modernismului românesc. Pentru Lovinescu este mai importantă intenţia generală a literaturii 

„noi” de la 1880-1914, aceea de a scoate limbajul artistic românesc din tiparele lui tradiţionale şi 

de a-l sincroniza, fie şi prin imitaţie, cu modelele occidentale: 

„Poeţii au observat că din opera poetică poate să fie sustrasă o parte care să fie 
mai caracteristic poetică şi, din evoluţie în evoluţie, ei au ajuns la exploatarea 
supraconcentrată a sensibilităţii; fabula a fost din ce în ce mai abandonată şi 
înlocuită cu exploatarea imaginilor, cu intensificarea sentimentului; şi, grad cu 
grad, poeţii au parvenit la o stare de vaporizare a ideei, care le permite să 
părăsească şi metrica şi însăşi rima” [19, p. 83] 

 

Aşadar, criticul de la Sburătorul vede în simbolism mai puţin o poetică ce trebuie disociată 

de altele, asemănătoare sau contigue, ci, aidoma lui Densusianu, „expresia cea mai legitimă a 

complexităţii sufletului modern şi proiectarea acestei complexităţi asupra lumii înconjurătoare” 

[19, p. 87], de unde şi importanţa lui pentru dezvoltarea, în stil modern, a literaturii române 

contemporane. Desigur, Lovinescu enumeră şi unele teme ale simbolismului, dar numai în măsura 

în care acestea îl ajută să confirme modernitatea curentului: „urbanismul activ”, sondarea 
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„misterului universal” etc. Pe lîngă temele privilegiate ale modernismului simbolist, se discută cu 

prioritate şi unele „idei” filozofice ce îi denotă noutatea şi contemporaneitatea preocupărilor 

artistice. Pe unele din acestea Lovinescu le găseşte în studiul lui Pompiliu Păltînea, Adevăr şi 

legendă: 1. ideea frumuseţii, găsită oriunde, chiar şi în mediul citadin; 2. ideea forţelor, „prin 

crearea unui dinamism universal”; ideea unităţii lumii, de origine mistică; 4. ideea bergsoniană a 

scurgerii, conform căreia cunoaştem sufletul nu „prin analiză sau descriere”, adică la modul 

raţional, ci „prin sugerare şi evocare” [19, p. 91].  Totodată, Lovinescu comentează opera critică a 

detractorilor simbolismului (în special, Nicolae Iorga), care au transformat discuţia asupra artei 

noi într-o problemă de „moralitate publică”. Revenind la caracterul imitaţionist al simbolismului 

nostru, criticul afirmă natura „universală” şi nu „naţională” a simbolismului, dar şi faptul că orice 

curent literar românesc a fost, este şi va fi, prin definiţie, unul mimetic, dat fiind statutul culturii 

române în general: 

„Simbolismul român este produsul sincronic al unei atitudini literare răspîndite 
prin contagiune, cum se răspîndesc toate atitudinile şi toate şcolile literare; el 
pleacă, deci, de la o ideologie generală şi se traduce printr-o serie de procedee 
tehnice ce se pot împrumuta şi pot fecunda arta unui popor (...)” [19, p. 125] 

„Ajunşi la formularea sincronismului, a vieţii culturale europene prin 
interpenetraţie (subl. n. – A. C.), ne rămîne să precizăm că în toate discuţiile 
asupra simbolismului nu ne-am mişcat decît în cadrul acestui sincronism (subl. 
n. – A. C.): nu privim simbolismul ca o formulă definitivă de artă şi nu avem a 
lupta pentru vreo biruinţă; de am insistat, totuşi, asupra sensului lui este pentru că 
trebuia să-l considerăm şi prin contribuţia lui specifică la evoluţia literară; în 
realitate, n-am făcut decît să-l încadrăm prin determinare. N-am urmărit, totuşi, 
apologia simbolismului, ci fatalitatea influenţei lui asupra literaturii române 
(subl. n. – A. C.).” [19, p. 130] 

 
 La o analiză mai atentă, observăm că aceste (şi alte) pasaje din Istoria literaturii române 

contemporane pe care autorul le consacră simbolismului nu urmăresc intenţia de a defini, în 

termeni poetici exacţi, o şcoală sau un curent literar. În primul rînd, Eugen Lovinescu nu pune 

problema denumirii, acceptînd termenul cu cea mai mare circulaţie în epocă. Lipseşte atitudinea 

critică faţă de gradul de adecvare a termenului la realităţile literare vizate. În al doilea rînd, 

simbolismul îl interesează pe istoricul nostru literar doar ca „ideologie generală” ce „se traduce 

printr-o serie de procedee tehnice”. În acelaşi timp, procedeele şi mijloacele expresive sînt 

enumerate şi descrise nediferenţiat, doar pentru a demonstra caracterul unitar al mişcării şi, mai 

ales, modernitatea acesteia. În al treilea rînd, Lovinescu subordonează dimensiunea estetică şi 

poetică a curentului dimensiunii lui istorice şi culturologice, simbolismul fiind perceput ca o idee 

cosmopolită ce a fecundat, prin contagiune şi interpenetraţie, cultura naţională şi a introdus-o în 

circuitul valorilor universale. Ca argument în contextul sincronismului, curentul simbolist, în 
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viziune lovinesciană, este în exclusivitate numele generic al unui fenomen cultural şi artistic ce a 

stat la temelia modernizării şi reconsiderării axiologice şi istorice a rostului, misiunii şi evoluţiei 

ulterioare a literaturii române. În acest sens, simbolismul lovinescian este mai puţin un simbolism 

poetic şi estetic. Trăsăturile pe care i le atribuie criticul pot aparţine, în egală măsură, atît 

„estetismului”, cît şi „decadentismului”, în calitate de termeni generici sau mărci categoriale. 

Eugen Lovinescu alege, pentru această calitate, un cuvînt ce a avut o soartă mai fericită decît 

celelalte, date fiind controversele şi inexactităţile ce au bîntuit bătăliile canonice şi dezbaterile 

estetice ale începutului de secol. Simbolismul lovinescian este, aşadar, un simplu cuvînt, o firmă, 

dincolo de care se ascunde un concept culturologic şi artistic mult mai important, modernismul. 

Mai mult, Eugen Lovinescu nu pregetă să acuze simbolismul de anumite exagerări şi stîngăcii 

care l-au făcut repede inactual în literatura română. Lidia Bote contabilizează, în Simbolismul 

românesc, toate metehnele pe care Lovinescu le identifică în cadrul simbolismului autohton: lipsa 

de sinceritate şi „adevăr”; „subtilitatea nefolositoare în artă”, spiritul excentric, mistificator, 

„fumist”; ţinuta bombastică şi de frondă sistematică, notele de agresivitate şi de vulgaritate; lipsa 

unor realizări cu adevărat valoroase etc (v. cap. Simbolismul şi critica românească). Făcînd 

abstracţie de contextul în care se produc, obiecţiile lui Lovinescu pot deveni oricînd, prin 

extrapolare, trăsături, fie şi „negative”, ale unui curent literar „decadent” şi nici într-un caz 

„simbolist”! Pentru urmaşii lui Lovinescu însă, cuvîntul a devenit un concept autonom şi 

autosuficient în plan estetic. De ce s-a întîmplat lucrul acesta? Răspundem, asumîndu-ne întreaga 

responsabilitate pentru eventualele exagerări şi generalizări: din comoditate. Avînd în spate 

„Istoria...” lovinesciană, această (primă) încercare de structurare şi de sistematizare a literaturii 

române moderne din unghiul unei teorii pe cît de imbatabile, pe atît de necesare pentru conştiinţa 

scriitorului de atunci, dar şi de mai tîrziu, criticii au ocolit sinuoasa problemă a diferenţierilor în 

cadrul dezbaterilor asupra simbolismului autohton. Întreaga perioadă interbelică se află sub 

impresia puternică produsă de viziunea lovinesciană, iar discuţiile gravitează cu precădere în jurul 

modernismului. „Simbolismul” este marginalizat în calitatea lui de etapă intermediară pe calea 

modernizării literaturii naţionale. Valoarea estetică a multor scriitori „simbolişti” se află încă sub 

semnul întrebării, ceea ce nu poate stimula reluarea dezbaterii asupra naturii şi denumirii 

curentului. Opera critică a marilor interbelici este preocupată deci de aspectele actuale ale 

modernizării, de polemica moderniştilor cu tradiţionaliştii, scriitorilor fin de siècle atribuindu-li-se 

statutul, puţin ingrat, al unor patriarhi naivi ai înnoirii. Drept dovadă poate servi, la această oră de 

graţie a generaţiei Blaga – Arghezi – Barbu - Camil Petrescu – Rebreanu, puţinătatea studiilor 

consacrate simboliştilor români (pe unele, mai însemnate, le-am enumerat la începutul acestui 

capitol al lucrării noastre). Mai mult, gusturile critice ale perioadei sînt deloc favorabile unei 
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receptări nuanţate a „simbolismului” (Istoria... călinesciană este, probabil, cel mai concludent 

exemplu!). În aşa fel, termenul acceptat, arbitrar, de Lovinescu se clasicizează şi încheie, într-o 

conjunctură istorică şi literară prielnică, orice dezbatere asupra naturii profunde a curentului/-elor 

literare fin de siècle. În perioada postbelică, o dată cu instalarea proletcultismului şi rolul 

dominant al ideologiei marxiste, conceptul de decadenţă nu avea cum să facă o carieră estetică şi 

deci să repună în discuţie caracterul „simbolist” al literaturii de la 1880-1914. 

* * * * * * 

În noul context ideologic, creat după al doilea război mondial, remarcabil rămîne totuşi 

efortul Lidiei Bote de a insinua măcar posibilitatea unei nuanţări terminologice în cadrul 

excelentei sale sinteze asupra Simbolismului românesc. Deşi am realizat retrospectiva noastră 

istorico-literară pornind de la schemele cronologice şi de la unele judecăţi/sugestii axiologice pe 

care le-am găsit în cartea Lidiei Bote, nu am citat-o pînă acum şi nu am invocat-o ca argument 

pro- sau contra- punctului nostru de vedere, întrucît Simbolismul românesc, pe lîngă faptul că e o 

bună sursă de documentare, constituie şi un alt punct de vedere, reprezentativ, de această dată 

pentru epoca postbelică, al criticii noastre literare asupra dilemei simbolist-decadent. Monografia 

Lidiei Bote debutează cu o foarte sinceră recunoaştere a faptului că simbolismul a reprezentat o 

problemă controversată pe care puţini s-au încumetat să o analizeze ţinînd cont sau depăşind 

„aspectele spinoase” ale curentului. Au existat mai multe „confuzii” şi „piste false” în abordarea 

fenomenului, iar cartea pe care o propune autoarea ar îndeplini, cu precădere, funcţia unui „tablou 

de sinteză” [3, p. 6]. Într-adevăr, sinteza îi reuşeşte cercetătoarei şi, chiar dacă Lidia Bote nu se 

situează de partea conceptului estetic de decadenţă (un cuvînt proscris între 1947-1989), acceptînd 

ca termen fundamental de discuţie doar simbolismul, ea păstrează suficient simţ critic (şi un curaj 

aproape civic!) să îl pomenească, fie şi în treacăt, discutînd maniera în care acesta a fost 

întrebuinţat şi chiar unele conotaţii literar-artistice pe care le-ar fi avut în epoca respectivă. Ce 

poate fi mai revelator (şi, cum vom vedea, mai labirintic şi, totodată, esopic!) decît următorul citat 

din capitolul Începuturile simbolismului românesc, în care se sapă la rădăcina „răului” de sfîrşit 

de veac pe care l-au resimţit, ca pe un dat firesc al civilizaţiei, toţi poeţii fin de siècle, inslusiv 

simboliştii noştri: 

„Poezia simbolistă îşi trage o parte din sevă şi dintr-o anume structură 
interioară contemplativă, abulică, indecisă, de o certă complexitate interioară, cu 
înclinaţii retractile, introvertite şi inhibitorii. Nu trebuie pierdut din vedere, în 
sfîrşit, şi un alt factor important: toţi aceşti poeţi sînt produsul şi al unei 
sensibilităţi citadine, „moderne”, am spune chiar pariziene, cu un registru propriu 
de emoţii şi senzaţii, mai fine, mai rafinate, uneori alterate în sensul nevrozei, 
morbidului şi în genere a spiritului „decadent”, cu care totuşi simbolismul nu se 
confundă, nici în esenţa, nici în totalitatea manifestărilor sale” [3, p. 38] 
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Este adevărat, „nu se confundă”, căci spiritul unei epoci, chiar dacă determină apariţia unui 

limbaj artistic specific, nu se poate confunda cu acesta. Dacă spunem simbolism, avem în vedere, 

în primul rînd, un alt tip (şi, mai ales, ideal) de limbaj poetic. Ne putem referi, desigur, şi la 

simbolismul istoric (Moréas, la ei, Densusianu, la noi), dar în rîndul al doilea şi cu rezerva 

necesară pe care o exprimă toată critică serioasă de la Raymond şi Friedrich încoace asupra 

autenticităţii lui po(i)etice. Dacă preferăm să vedem în simbolism doar totalitatea (academic 

descrisă şi pusă la punct) a unor procedee, tehnici şi imagini artistice, nu afirmăm cu necesitate şi 

modul lui esenţial de a fi şi de a se manifesta în planul limbajului modern al literaturii. Cu alte 

cuvinte, simbolismul, perceput în ideile sale cu adevărat revoluţionare privitor la natura şi 

funcţionalitatea limbajului poetic nu are cum să se confunde cu spiritul, fie şi „decadent”, al 

vremii în care a apărut. Aceasta este o constatare valabilă pentru nişte literaturi ca cea franceză, în 

care iniţial „parnasianul” şi „decadentul” Mallarmé sau „clasicizantul” Valéry sînt azi mai 

simbolişti decît „simboliştii” lui Moréas. Un lucru recunoscut, de altfel, de mai multă lume, pe 

cînd la noi, simbolismul e un fel de alăturare şi de întrebuinţare mecanică a unor procedee artistice 

(sugestie, instrumentalizarea versului, sinestezie ş. a.), pe baza unui imaginar specific (de obicei, 

„exotic”) şi cu o tematică în general citadină. Mai mult, cînd se descrie acest „simbolism”, 

exemplele se dau nu numai din literatura română, dar şi din poeţi pe care nimeni, în aceeaşi 

literatură franceză, de exemplu, nu-i poate lua drept simbolişti autentici: Laforgue, Rollinat, 

Corbière... De cînd tematica citadină îl face pe Mallarmé un simbolist? Şi, în acelaşi timp, îi 

refuză lui Bacovia statutul de decadent? De cînd călătoria în spaţii exotice a Velierului rimbaldian 

este simbolistă, ca pură proiecţie a imaginarului, iar alegoriile minulesciene şi fanteziile 

evazioniste ale lui Macedonski sînt poate doar în „spirit” decadente, ca „manifestare” rămînînd 

simboliste? Care este manifestarea simbolismului? Utilizarea sugestiei şi a audiţiei colorate? Ce 

sugerează atunci Decorul bacovian? O absenţă? Ce se aude cu ochii şi se vede cu urechile în 

Romanţele lui Minulescu? Avem de a face cumva, în ambele cazuri, cu o construcţie de limbaj în 

afara unei spiritualităţi, abolind arbitrarul în căutarea unei idealităţi palpitînd în „materia” 

inefabilă a muzicii, a emoţiei în stare pură? Sau e un joc al limbajului, un limbaj care, suficient 

sieşi, se reflectă în cioburile (fragmentele) propriei oglinzi? Dacă înţelegem prin manifestările 

simbolismului utilizarea mecanică a unor procedee care, în simbolismul autentic, nu se cantonează 

nici în „urbanism”, nici în „exotism” şcl., atunci aceste manifestări nu numai că nu se confundă cu 

spiritul „decadent” al epocii, ele nu se confundă cu nimic, nici măcar cu ele însele. Adevărul este 

că simbolismul nostru, de inspiraţie franceză, se situează în trena simbolismului minor european 

care continuă să practice o artă reprezentativă şi să cultive un referent dincolo de obscurităţile 
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limbii poetice sau de efectele exterioare obţinute în urma unor sinestezii sau corespondenţe 

inedite. Mesajul poetic are o sursă şi o ţintă bine definite: eul poetic, dominat, în cheie 

postromantică, de factorul biografic, deşi practicînd un discurs depersonalizat prin diverse artificii 

ale limbajului, gravitează mereu în jurul propriilor nevroze, spleen-uri şi patologii. Eul acestui 

simbolism nu-şi poate reprima spiritualitatea „decadentă”, conştiinţa decrepitului, crizele de 

identitate, evazionismul, gustul – mimat sau nostalgic – aristocratic pentru lux, rafinament, 

epatare, tendinţa de estetizare a vieţii şi de teatralizare a gesturilor. Acest simbolism, dacă nu este 

o simplă manieră, rămîne tributar spiritului „decadent” de care nu-l poate rupe nici sinestezia şi 

nici corespondenţa. Lidia Bote cunoaşte această natură lăuntrică a simbolismului minor european 

şi a simbolismului românesc în particular. „Starea sufletească” este cuvîntul de ordine al tuturor 

simboliştilor români, firi interiorizate, „inhibate”, „contemplative”, „abulice” şi nevrotice, 

cultivînd analiza rafinată a eului, vădind o sensibilitate extrem de receptivă la orice acţiune a lumii 

de dinafară şi practicînd, adeseori, perversa „voluptate a prăbuşirii” şi a neantizării. Autoarea 

însăşi defineşte, într-o pagină ceva mai dosită de vigilenţa ochiului cenzorial, „conţinutul” ideatic 

decadent al simbolismului, inclusiv al celui românesc: 

„Ideea de „decadenţă” traduce în primul rînd un anume conţinut ideologic şi 
moral, sentimentul „sfîrşitului de veac”, conştiinţa declinului şi a prăbuşirii unei 
civilizaţii, a sterilizării literaturii de marile pasiuni şi entuziasme, exacerbarea sa 
în rafinamente rare, agonice, uneori maladive” [3, pp. 185-186] 

 
Recitind şi receptînd critic sinteza Lidiei Bote, observăm că anumite contradicţii se 

datorează nu atît gîndirii stereotipe a autorului, cît neputinţei efective (mai bine zis, dirijate de 

ideologia vremii) de a pune corect accentele în complicata dezbatere asupra simbolismului. În 

realitate, dacă lipsim simbolismul românesc de „spiritul” şi de „conţinutul” lui decadent, ce poate 

să-i mai rămînă? Ce este poezia lui Bacovia fără sentimentul „dezagregării” lumii, ce sînt 

„parfumurile” lui Anghel în afara rafinamentului său interior şi a percepţiei sale morbide, ce sînt 

exhibiţiile, butaforiile şi mizanscenele lui Minulescu sustrase din contextul evazionismului, 

(auto)ironiei şi scepticismului său postromantic, ce sînt „rozele” şi „thalassele” abstrase lumii 

lăuntrice a unui poet suferind autentic în planul creaţiei de propria lui inautenticitate socială? În 

definitiv, cine sînt Craii lui Mateiu I. Caragiale fără Mateiu I. Caragiale? La aceste (şi alte) 

întrebări urmează să răspundem în capitolul următor al lucrării noastre. Nu înainte însă de a 

încheia succintul istoric al receptării decadenţei şi decadentismului în literatura română cu o 

scurtă referinţă la unul din aspectele, în aparenţă doar marginale, ale acestei receptări. Pînă acum 

am vorbit despre receptarea serioasă, critică şi estetică, documentată şi doctrinară, a fenomenului 
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decadent. A venit însă momentul celeilalte receptări, deloc rară în epocă şi, sperăm, la fel de utilă 

demonstraţiei noastre: parodierea decadenţei. 

O precizare importantă: în capitolul de faţă, dată fiind structura generală a tezei noastre şi 

limitele pe care le impune o lucrare de acest gen, am fost nevoiţi să renunţăm la citarea şi la 

comentarea mai multor critici şi scriitori din epocă, dar şi de mai tîrziu, rezervînd un oarecare 

spaţiu doar atitudinilor şi teoriilor celor mai reprezenative pentru evoluţia conceptului de 

decadenţă (şi a conceptelor afiliate sau învecinate acestuia). Astfel, „ochirea” noastră critică nu a 

cuprins nume importante, precum S. Sanielevici, Caion, T. Demetrescu, S. Mehedinţi, D. 

Zamfirescu, M. Dragomirescu, T. Arghezi, F. Aderca, Perpessicius, Ş. Cioculescu, A. E 

Baconsky, Ov. S. Crohmălniceanu, D. Micu, A. Iliescu etc., în speranţa că preferinţa pentru 

autorii comentaţi în acest capitol se va dovedi suficient de grăitoare în sensul creionării unei 

imagini de ansamblu a epocii şi a literaturii fin de siècle. Raţiunile de care ne-am ghidat atunci 

cînd am acordat spaţiu unor contribuţii istorico-literare sau critice şi le-am „neglijat” pe celelalte, 

ţin atît de obligativitatea conformării la anumite exigenţe academice, cît şi de faptul că multe din 

contribuţiile suprimate se circumscriu unor curente de idei deja definite şi consacrate de 

predecesori sau unor opinii deja formulate în jurul problemei date. Criteriul noutăţii şi întîietăţii a 

fost creditat de noi în aceeaşi măsură ca şi cel al valorii sau importanţei acordate unei atitudini 

critice sau unei doctrine literare, culturale, estetice. 
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II. 4. Parodia decadenţei. Cazul G. Topîrceanu sau 

despre un pseudomanifest al decadentismului 
 

Apariţia unei parodii (la un curent, la un stil, la o carte sau la un text literar concret) denotă, 

cel puţin parţial, relativa afirmare a unităţii artistice parodiate în contextul unei literaturi. Atunci 

cînd Adoré Floupette ia în derîdere stilul bombastic şi patetic al delicvescenţilor francezi (alias 

decadenţii), decadenţa se constituise deja într-o mişcare literară articulată sub toate aspectele: 

ideologic, estetic, poetic. Acelaşi lucru se întîmplă şi în literatura noastră. Primele parodii ale 

simbolismului şi decadentismului le găsim în Moftul român (v. „serialul” parodic anti-

macedonskian de la 1893!), unele aparţinîndu-i chiar directorului publicaţiei, Ion Luca Caragiale 

(Erato, scapă-mă!, Pe oceanul vremii. Rime de lux, Cameleon-femeie ş. a.). Sub semnătura 

Symbolist, apar în revista umoristică Moş Teacă (1895) alte parodii şi calambururi pe seama 

producţiei scriitorilor de la Literatorul. Rodica Zafiu ne aminteşte şi de acea „adevărată industrie 

a parodiei minulesciene” (T. Vianu) care se constituie chiar într-un „gen literar” după ce autorul 

Romanţelor devine cel mai cunoscut şi mai citit simbolist român.  Decadenţa a fost receptată din 

unghiul parodicului din momentul în care curentele înnoitoare au creat şi au impus un stil 

inconfundabil, cu toate sclipirile şi clişeele lui. Rodica Zafiu vede în parodierea simbolismului, de 

exemplu, semnul confirmării, chiar dacă în „negativ”, a unui model: 

„Poezia simbolistă a fost rapid şi intens parodiată de contemporani: o dovadă, 
în fond, că şi-a impus individualitatea. Merită să fie cunoscute măcar cîteva 
parodii, pe de o parte, pentru că ele ilustrează cel puţin un mod în care a fost 
receptată poezia simbolistă; pe de alta, pentru că orice parodie, accentuînd, 
caricaturizînd, face să apară mai clar unele dintre trăsăturile modelului” [20, p. 
310] 

 

   Să vedem însă cum are loc această „consacrare” prin parodie a „simbolismului decadent” 

şi ce nuanţe ale receptării imprimă atitudinea ironică a parodiştilor conştiinţei scriitorilor şi 

cititorilor contemporani în raport cu arta decadentă românească. În paginile care urmează ne vom 

mărgini la unele parodii topîrceniene, considerate de noi ca fiind exponenţiale pentru această 

manieră a perceperii şi interpretării fenomenului decadent / estetizant / simbolist / modernizant de 

la începutul secolului al XX-lea. 

Dacă între anii 1890-1910, activitatea unor reviste simboliste ca Literatorul sau România 

Jună nu stîrneşte decît reacţii ocazionale din partea unor critici universitari sau publicişti amatori, 

atunci în perioada imediat următoare se constată o treptată afirmare a curentelor de factură 

modernistă. Decisivă este, în acest context, implicarea revistei Vieaţa nouă, o revistă ajunsă la 

deplină maturitate, în cele mai controversate dezbateri cu privire la prezentul şi viitorul literaturii 
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din epocă. Astfel, ceea ce era interpretat, între 1890 şi 1910, drept isteria frondistă a unor „minori” 

vînînd o glorie nemeritată, devine, odată cu „Conferinţele” Vieţii Noi din 1909 şi 1910, un 

fenomen literar de luat în seamă şi chiar de temut pentru unii apărători zeloşi ai valorilor 

tradiţionale. „Conferinţele” se constituie într-un eveniment crucial al vieţii literare de dinaintea 

Primului război mondial, întrucît în cadrul lor se produc nu numai veleitarii şi semidocţii primelor 

publicaţii simboliste, ci personalităţi deja consacrate ale culturii române. Critici şi esteticieni 

importanţi ai vremii, ca Densusianu, Caracostea, Buricescu, Andriţoiu se pronunţă pro sau contra 

noilor orientări literare, dar recunosc cu toţii existenţa unui curent simbolist sau decadent inovator 

care apropie literatura română de modelele şi valorile europene. Mai mult decît atît, chiar unii 

adepţi ai ideilor poporaniste de la Viaţa Românească (mă refer în special la Ilarie Chendi), 

participă la aceste „Conferinţe”, rărind în aşa fel rîndurile adversarilor convinşi ai tînărului 

modernism românesc. 

 În aceste condiţii, în 1912, apare revista Teatrul, redactată de George Topîrceanu, care îşi 

propune de la bun început să urmărească şi să comenteze cele mai importante evenimente din 

viaţa teatrală şi literară a ţării. În scurt timp însă, revista devine aliatul fidel al Vieţii Româneşti în 

campania desfăşurată împotriva poeziei şi esteticii antitradiţionaliste promovate de publicaţiile 

simboliştilor. George Topîrceanu însuşi începe anul literar 1913 cu un articol polemic intitulat 

Futurismul şi publicat fără semnătură în Viaţa Românească. Notele polemice se vădesc încă din 

start, cînd jovialul cronicar anunţă ironic naşterea unui nou curent artistic: „Minunea s-a întîmplat 

în aeroplan, după cum mărturiseşte d. Marinetti, promotorul de frunte al principiilor care vor 

preface arta şi literatura mondială”. Ştirea vine, e drept, cam tîrziu, dar aflăm îndată şi cauzele 

reale ale acestei retardări polemice: „Aşteptăm cu nerăbdare apariţia „futurismului” şi în literatura 

română (asta se va întîmpla, după prognosticul nostru bazat pe experienţa cu simbolismul, tot cam 

peste vreo 30 de ani)”. Cu alte cuvinte, Topîrceanu nu are deloc în vedere futurismul, ci soarta 

curentului simbolist de la noi. Concluziile articolului sînt, în acest sens, grăitoare: 

”Nu-i vorbă, noi ştim bine că şi atunci ne vom solidariza tot cu literatura pe 
care au învechit-o veacurile. Dar cel puţin vom avea prilej să fraternizăm, într-
un singur punct, cu simboliştii noştri. Ei, care ne tratează astăzi ca „înapoiaţi”, 
vor fi atunci şi mai înapoiaţi decît noi. Se vor fi ruginit cu totul! Simbolismul va 
fi în literatură ceea ce astăzi în modă e turnura. (...) Uite, parcă-l văd pe Ervinul 
viitor, în faţa unui nou pension de domnişoare, închizînd din ochi a subtilitate şi 
ţuguindu-şi buzele:”Nous autres, futuristes....” [21, pp. 137-138]  

 

Acest „noi”, „noi” al futuriştilor prin ipostaziere ironică, devine însă un „noi” mai firesc 

topîrcenian în numai o lună, în 10 februarie 1913, cînd autorul Baladelor vesele şi triste va 

publica în propria revistă un manifest parodic al simbolismului vizat în Viaţa Românească. 
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Manifestul poartă patetic în spate un titlu încărcat de originalitate: Noi, simboliştii decadenţi. Este 

semnat cu un pseudonim, M. Piscobomba (trimiterea la limba manifestului futurist pare a fi 

naturală odată ce printre ţintele primului atac se numărase şi d. Marinetti) care, prin jocul liber al 

celor două rădăcini italiene  ce compun cuvîntul (pisco+po-„episcop”, sinonim cu vescovo-înv. 

„preot” şi bomba-„bombă”, „ghiulea”), ar putea fi tradus ca „ghiuleaua popii”. Iar dacă eliminăm 

un i din prezentul indicativ al verbului pisciare (v.intr. „a urina”) la persoana I, singular, adică din 

piscio-pisco, am putea obţine o semnificaţie în plus, de altfel greu de neglijat. Interpretarea pe 

care o propunem cititorului nu pretinde să afirme un adevăr lingvistic sau literar. Jocul 

morfemelor incorporate în cuvîntul piscobomba ni s-a părut însă atît de evident, încît nu trebuia să 

depunem un efort textualist de genul aceluia care l-a determinat pe Jean Ricardou să reducă 

universul consonantic al romanului La Prise de Constantinople la un singur cuvînt nuclear: RIEN. 

Cu adevărat textualiste ar fi fost încercările de a deriva, de exemplu, pisco din omofonul quechuan 

care înseamnă „pasăre” sau din denumirea unui oraş din Peru care se află pe rîul Rio Pisco, oraş 

care a intrat în istorie prin tot felul de cataclisme naturale, dar şi prin calitatea excepţională a 

băuturilor sale alcoolice. În acelaşi context, descendenţa cuvîntului piscopo din grecescul 

epi+skopos sau polisemia şi caracterul migrator al cuvîntului bomba pot declanşa un atac, mă 

tem, devastator, asupra redutelor clasice ale calamburului topîrcenian. 

Primele cinci pagini de revistă dedicate, în manieră avangardistă, „manifestului”, nu ar 

merita nici o atenţie din partea istoricului literar preocupat de polemica celor două tabere 

antagoniste ale începutului de secol, dacă ar conţine numai jocul gratuit şi facil umorsitic cu 

frazele teoretizante şi versurile simboliştilor autohtoni. Se ştie însă că Topîrceanu îşi axează 

demersul parodic pe o problemă care ţine de natura comicului, urmărind, după cum afirmă George 

Călinescu, să surprindă „caricaturalul” şi să evoce „lumi groteşti” pînă şi acolo unde gravitatea 

sau seriozitatea perspectivei estetice exclude orice interpretare ironică. Acest pseudomanifest 

topîrcenian, pe care îl găsim, de obicei, doar în pomelnicul bibliografic al ediţiilor de Scrieri 

alese, este un text citabil şi antologabil nu numai pentru calităţile sale artistice, dar şi pentru 

informaţiile foarte preţioase cu privire la canonica bătălie a anticilor şi modernilor români, pe care 

le ascunde în subtext discursul parodic al autorului. 

O primă observaţie care poate fi făcută este că stilul parodiat de Topîrceanu aparţine lui 

Ovid Densusianu, Ervinul, un spirit prolific care a susţinut prin manifeste şi nenumărate 

intervenţii polemice ideea unui simbolism românesc. Să comparăm. Iată ce spune Densusianu în 

Sufletul nou în poezie, apărut în volumul Conferenţele Vieţii Noi în 1910:  

”La simbolişti misterul apare sub formele cele mai variate, după natura 
împrejurărilor care ni-l sugerează. Îl vedem planînd peste un peisaj de amurg ori 
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de toamnă, cînd simţim – în umbrele care se coboară, în valurile de tristeţă care 
vin, încet-încet, să cuprindă tot, în colorile care se amestecă în cenuşiul şi 
paloarea amintirilor de moarte – toată puterea nestăpînită, fatală, ce preface 
neîncetat priveliştile naturii şi distruge ce mai înainte era lumină, viaţă 
clocotitoare” [apud 20, p. 77].  

 

Topîrceanu pare să rescrie parodic, la rîndul său, pasajul în cauză:  

”(...) Se vede cum ideea morţii se combină cu principiul erotic într-o sinteză 
stranie, care e o descoperire a noastră exclusiv. Şi nu numai ideea morţii, dar şi 
misticismul. Combinaţia imaginilor luxuriante cu lucrurile sacre, e un 
condiment pentru exploratorii avizi ai perversităţii” [22, p. 3].  

 

Un alt citat din Densusianu ne duce cu gîndul nu numai la acest manifest, ci şi la articolul 

polemic ce l-a precedat, „Futurismul”:  

”Efectele binefăcătoare ale curentului simbolist vor fi şi mai vizibile cînd o 
altă concepţiune artistică îi va urma, luînd naştere din el prin acele transformări 
care se petrec în lumea gîndurilor chemate să realizeze mereu idealuri de 
frumos” [apud 20, p. 78].  

 

Criticul binevoitor va vedea în aceste fraze intuiţia avangardelor; Topîrceanu nu vede decît 

amînarea unui deznodămînt estetic lamentabil: 

”Cu o elocventă indiferenţă, am insinuat impalpabilitatea gîndurilor mele în 
cadrul sufocant al acestei publicaţii, dar sper că voi mai reveni asupra 
concovergescinţelor tergiversante omise” [22, p. 5].  

 

Pe lîngă aceste declaraţii de ordin general, parodiate intens din intervenţiile publicistice ale 

lui Ovid Densusianu, există şi un simulacru de program estetic, reductibil, în viziunea d-lui 

Piscobomba, la două mari principii. Unul  din principii este „abolirea gramaticii şi sintaxei 

tradiţionale”. „Autorul” manifestului spune: 

”Facem greşeli de gramatică expres” şi citează din textele unui „colaborator” 
al revistei „Simbol”, Hidalgo:”Şi deodată mă ispiteşte buduoarul unei fecioare” 
sau „Şi sînii mei sînt flori de trandafir învoaltă...Şi vîntul amuţise, uitînd să 
îndoaie adînc copacii cum fac călugării la slujbă”.  

Urmează ironia la adresa bunului-simţ: „Ce fac călugării la slujbă? Îndoaie 
copacii! ar zice un neiniţiat” [22, p. 1].  

 

Pe lîngă efectul hilar pe care îl creează acest fragment al manifestului, se pune de fapt o 

problemă. Topîrceanu nu neagă atît autenticitatea discursului teoretic simbolist, cît adecvarea lui 

la limbaj, aspect pe care criticii de la Viaţa Românească îl evită din elementarul refuz de a 

recunoaşte posibilitatea unui limbaj nou al poeziei. Al doilea principiu al manifestului rezumă, în 

maniera subtextuală sau implicită a parodiei, cîteva consideraţii ale autorului asupra conţinutului 



 95

sau tematicii poemului decadent. Se afirmă astfel că prioritar pentru poetul simbolisto-decadent 

este „cultul nebuniei”, „patologicitatea” fiind „forma artistică a vieţii”. De data aceasta, se 

„citează” parodic din poeţii cunoscuţi cititorilor: Nicolae Davidescu, Emil Isac ş.a.. Iată o mostră 

din Isac: ”Cu preţul vieţii mele, cu trupul şi cu sînge / Am învăţat că pofta de a fi amant, e grea”. 

„Autorul” manifestului adoptă aceeaşi atitudine reticentă faţă de banalitatea bunului-simţ: ”Un 

profan i-ar trimite deja d-lui Isac condoleanţe. Eu, în numele tuturor reprezentanţilor noului 

curent, îl felicit” Ca şi în cazul versului liber şi al deviaţiilor de la normalitatea limbajului la care 

s-a făcut referinţă mai sus, Topîrceanu subliniază caricatural gravele erori de interpretare a unei 

ideologii artistice, dar fără a-i nega existenţa sau viabilitatea. Deşi reticent faţă de modernitate, 

Topîrceanu se dovedeşte a fi şi aici un spirit lucid, a cărui ironie ţinteşte în primul rînd non-

valoarea şi mai puţin noutatea modelului literar.  

O ultimă observaţie care ar mai fi de făcut cu privire la acest text mai puţin cunoscut al lui 

George Topîrceanu, ar ţine de titlul manifestului. Dacă prezenţa în titlu a pronumelui personal la 

persoana I plural se explică foarte uşor prin stabilirea raportului nemijlocit dintre articolul din 

Viaţa Românească şi intenţia de a-i transforma punctele de vedere într-o parodie, atunci asocierea 

unor noţiuni contigue, dar nu şi sinonime, cum ar fi decadentismul şi simbolismul, cere o 

interpretare de o cu o totul altă factură. Alăturarea noţiunilor sau, mai larg, categoriilor 

decadentism vs. simbolism, nu denotă, cum s-ar putea crede, confuzia teoretică a unui autodidact. 

Confuzia aparţine chiar teoreticienilor şi poeţilor unui curent literar pe cale de afirmare, confuzie 

care, din nefericire, s-a înrădăcinat pînă şi în opera critică a multor cercetători ai fenomenului în 

discuţie (v. cap. II. 3).  Readucerea în actualitate a unui text literar neglijat, un timp, pentru 

aparenta lui ocazionalitate sau insignifianţă, nu reprezintă doar un gest de complezenţă faţă de 

autorul acestuia, dar implică şi necesitatea reînnoirii unei dezbateri teoretice pe marginea unui 

subiect pentru care, la vremea lui, a jucat unul din rolurile principale. Este, cu siguranţă, şi cazul 

acestui „manifest” semnat de George Topîrceanu. 

* * * * * * 

Aici se încheie capitolul nostru consacrat receptării decadenţei în literatura română. Am 

încercat să surprindem, în paginile de mai sus, cele mai importante laturi ale acestei receptări: de 

la pătimaşii susţinători ai cauzei înnoirii la fervenţii apărători ai tradiţiilor naţionale, de la spiritele 

critice aplicate şi erudite la jovialii autori de parodii la adresa decadenţei. Multe aspecte ale 

polemicilor, dezbaterilor, conflictelor literare în jurul conceptului de decadenţă şi al conceptelor 

afiliate acestuia, ne-au scăpat, fie cu bună ştiinţă, fie din incapacitatea de a acumula maximul de 

informaţie posibilă în legătură cu acest subiect, pe cît de captivant, pe atît de complex şi încă 

nelămurit pînă la capăt. Ne referim nu doar la numărul impunător de literaţi români ce s-au 
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pronunţat asupra ideii de decadenţă, autori la care am fost nevoiţi să renunţăm din lipsă de spaţiu, 

dar şi la acele prelungiri ale conceptului de decadenţă pe care le atestăm într-o epocă ce nu pare a 

fi deloc prielnică proliferării ideii de decadenţă. Vom da numai două exemple: parodia Crailor în 

Frumoşii nebuni ai marilor oraşe de F. Neagu şi superba alegorie epică a Cezarului decadent în 

Princepele lui E. Barbu. Acestea şi multe altele ar putea constitui subiectul unui studiu aparte.  

Intenţia noastră a fost de a arăta că în literatura română există un concept propriu de 

decadenţă. Unul incomplet, formulat anapoda sau denumit într-un mod impropriu, dar existent şi 

prezent în judecata critică, estetică, istorică, sociologică sau culturologică românească încă de la 

primii paşi pe care i-a făcut cultura naţională pe calea modernizării. Mai mult, am încercat să 

arătăm şi faptul că termenul în discuţie nu figurează doar ca o prezenţă lexicală sau noţională 

generală în opera artiştilor şi criticilor noştri. El devine un concept operaţional în contextul 

receptării produsului literar românesc ce poartă, deocamdată, denumirea autarhică de simbolism, 

o dată ce achiziţiile critice şi teoretice mai recente confirmă posibilitatea întrebuinţării conceptului 

de decadenţă în plan estetic.  
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III. Aspecte estetice decadente 

în proza şi poezia românească fin de siècle 

 
Scopul acestui capitol al lucrării noastre este de a demonstra că decadenţa există în literatura 

română nu doar în calitate de concept, dar şi ca realitate literară, textuală. Ca şi în capitolul 

precedent, nu pretindem nici la obiectivitate absolută şi nici la exclusivitate. Într-un fel sau altul, 

caracterul decadent al prozei şi al liricii româneşti a fost afirmat, după cum se va vedea, de mai 

mulţi critici şi istorici literari. Doar că foarte puţini dintre aceştia au insistat pe anumite aspecte 

terminologice şi estetice care ar fi făcut superfluă nota polemică a lucrării de faţă. 

Nu vom comenta textele pe care le vom invoca în sprijinul demonstraţiei noastre reieşind 

din exigenţele unui comentariu literar propriu-zis. Vom trece peste subiectul prozelor citate şi 

peste structura lirică a poemelor. Ne interesează doar identificarea unei paradigme estetice şi a 

unor dimensiuni poetice decadente în textele epocii luate în discuţie. În acelaşi timp, vom aborda 

selectiv autorii şi textele, ţinînd cont de relevanţa şi de reprezentativitatea acestora cu raportare la 

obiectivele tezei noastre. Din moment ce scopul fundamental al lucrării noastre este de a arăta că 

există sau, cel puţin, are dreptul să existe în contextul criticii şi istoriei noastre literare, conceptul 

de decadenţă, avem obligaţia de a proba nu numai prezenţa lui formală în scrierile epocii, ci şi 

funcţionalitatea acestuia în planul creaţiei şi al creativităţii artistice, valoarea lui ideală în 

conştiinţa scriitorului de la 1880-1920. Pentru  aceasta, nu este neapărat nevoie de o analiză 

detaliată a operelor literare la toate nivelurile posibile ale interpretării. Este suficientă atestarea 

faptelor literare de factură decadentă şi identificarea corectă a trăsăturilor poetice sau estetice ale 

decadenţei pe care le-am stabilit încă în cap. I al tezei noastre. Prezentăm, sumar, doar cîteva 

trăsături pe care urmează să le descriem pe parcursul „revizuirii”, din unghiul esteticii decadente, 

a prozei şi a poeziei simboliste româneşti: atitudinea de revoltă, melanjînd dispreţul pentru spiritul 

„comun”, spleen-ul, mal de siècle, nemulţumirea, negativismul funciar; refuzul valorilor 

„pozitive” şi „obiective” pe care le admite „progresul” social şi cultural; exteriorizarea prin poză a 

protestului social (dandysmul ca model deontologic, estetizarea vieţii) şi interiorizarea protestului 

artistic (revelaţia eului, analiza rafinată a demonului lăuntric); camuflarea eului, a autenticului, în 

stil, în gest, în manieră sau în artificiu, în inautentic, generînd „cultul personajului” în dauna 

individului; teatralizarea revoltei; epatarea spritului „comun” („burghezul” este şocat prin 

elogierea perversităţii, prin asocierea crimei cu arta); gustul pentru ceea ce este patologic, 

primejdios, fatal, exacerbat (anormalitatea comportamentală, etalarea ostentativă a amoralităţii 

împotriva unei morale false), necanonic (fragmentarea discursivă, negarea elocinţei, cultul 
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detaliului), extrem (crima, satanismul, sinonimia eros-thanatos); transformarea conştiinţei 

declinului într-o modalitate a gîndirii şi a creaţiei, într-o modalitate artistică de portretizare a 

societăţii şi de portretizare a propriei „decăderi”. 

Încă o dată: nu intenţionăm să negăm caracterul simbolist al operei lui Macedonski, 

Bacovia, Anghel, Minulescu ş. a.. Vrem doar să arătăm că simbolismul, ca viziune estetică şi 

poetică specifică, nu epuizează integral mesajul artistic şi nici resursele expresive ale acelui, nou, 

limbaj al literaturii promovat cu entuziasm (uneori, cu sacrificiu) de generaţiile de la sfîrşitul 

secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea. 

Am văzut deja cît de nesigură este definirea conceptelor „simbolism” şi „decadenţă” în 

critica literară a vremii, dar şi de mai tîrziu. Nesiguranţa este cauzată, în primul rînd, de varietatea 

strategiilor literare sau de doctrine culturale, adeseori divergente, care au canalizat, pînă la urmă, 

toate discuţiile asupra simbolismului şi decadentismului spre o idee mai însemnată, crucială 

pentru conştiinţa epocii: necesitatea modernizării culturii române. Se ştie deja că simbolismul a 

cîştigat confruntarea terminologică cu decadentismul numai datorită faptului că toate dezbaterile 

asupra „noului” s-au axat pe această, dilematică, opţiune pentru necesitatea unei... de-centrări a 

culturii şi artei noastre şi a integrării ei definitive în circuitul deschis al valorilor moderne 

europene. „Decadenţa” a înspăimîntat dintotdeauna spiritele moderate sau incerte care ar fi 

acceptat doar conotaţia „pozitivă” a oricărui echivalent estetic pentru „noutate”. Dar „decadenţa” 

nu a fost, în general, acceptată ca şi concept estetic nu numai pentru că purta în sine acele 

semnificaţii sociologice vulgare sau culturologice generale care îi oripilau pe moderaţi sau pe 

tradiţionalişti. Problema este că ea a pătruns, ca fapt literar, în literatura noastră tocmai în 

momentul marilor confuzii teoretice care se produceau în ţara ei de origine, adică mult prea 

devreme pentru a fi înţeleasă în elementul său, în notele-i distincte, în unicitatea, greu de 

confundat, a mesajului său artistic. Toată literatura română modernă de la 1880 şi pînă în perioada 

interbelică este produsul acestor confuzii, pe care le-a împrumutat o dată cu ideea generală de 

înnoire, de revoluţionare a limbajului poetic. Lipsa de acurateţe în tratarea conceptelor, 

incapacitatea de a desluşi diferenţele, suprapunerea influenţelor este de regăsit nu doar în opera 

critică a epocii, dar şi în producţia ei propriu-zis literară. 

În tentativa noastră de a reconfigura statutul estetic al „simbolismului”, am recurs la unele 

disocieri necesare în privinţa concepţiilor critice ale perioadei. Acelaşi lucru urmează să îl facem 

şi cu raportare la proza şi poezia fin de siècle. 
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III. 1. Proza decadentă 
 

Vom începe excursul nostru în proza artistică a perioadei cu observaţia, deloc forţată, că 

decadentismul se manifestă la cel puţin cîteva niveluri ale textului epic (sau, după caz, epico-liric, 

ştiindu-se preferinţa unor autori fin de siècle pentru formula mixtă a poemului în proză).  

Înainte de toate, decadenţa este o stare de spirit. Ea este atestabilă în divagaţiile lirice ale 

eului narativ din poemele în proză ale lui Anghel, în meditaţiile şi în descrierile bacoviene, în 

decorurile excentrice şi în peisajele urbane pictate de Macedonski, în atitudinile, reflecţiile şi 

gesturile Crailor mateini. Proza lui Anghel amestecă viziunea morbidă cu încîntătoarele evocări 

nostalgice ale trecutului patriarhal pierdut iremediabil în zorii noului veac, vestind nu atît un 

sfîrşit al lumii cît o apocalipsă a individului într-un microcosm altădată familiar, acum înstrăinat, 

în declin, în uitare şi evanescenţă. Proza lui Bacovia diluează nota satirică evocatoare sau 

descriptivă în amalgamul nevrotic al unui prezent reificat, dezumanizat, pietrificat, reluînd 

obsesiv aceeaşi angoasă a colapsului iminent în structura amorfă a timpului crepuscular. Proza lui 

Macedonski estetizează, uneori excesiv, ocurenţele, la prima vedere, nesemnificative, ale 

cotidianului, marcat de păcatele provinciale, iluziile şi deziluziile micului şi etanşului univers 

citadin autohton. Proza lui Mateiu I. Caragiale explorează – admirativ, simpatetic, dar şi cu o 

nelipsită doză de regret în voce(a-i / vocile-i narativă, -e) pentru măreţia blazată şi, totodată, 

perversă a spiritelor aristocratice de odinioară – aceeaşi lume măruntă, în aparenţele ei sociale, a 

tîrgului românesc de la începutul secolului, marcat atît de „progresul” contemporan cît şi de 

obişnuinţele lui fanariote rapid reactualizate în contextul modernizării. 

Mai apoi, decadenţa este un stil. Un stil literar estetizant, în primul rînd, dacă ne referim la 

maniera de a scrie, descrie, portretiza. În acest sens, Tudor Vianu stabilea chiar o tradiţie a prozei 

„intelectualiste şi estete” [1, p. 200] ce-şi află originea în Nălucile din vechime şi Pastelurile lui 

Al. Macedonski, continuă prin timidele exerciţii epice ale lui Şt. Petică, se reflectă în Oglinda 

fermecată a lui D. Anghel, aflîndu-şi expresia deplină în manierismul strălucit al prozei 

argheziene. Stilul acesta este artificios, libertin, necanonic, fără prejudecăţi, epatant, pe alocuri, 

provocator, sfidător chiar, resorbind în volutele-i interioare întregul mecanism al unei arte 

antinaturiste şi valorizînd, totodată, neordinara şi extravaganta subiectivitate a spiritelor rafinate, 

sensibile pînă la extrem, cu o percepţie distorsionată de insatisfacţie, spleen şi nevroză, a realităţii. 

Dincolo de faptul că decadenţa se constituie într-un stil al literaturii, există şi o stilistică 

transcendentă a atitudinii, a gestului şi a comportamentului auctorial, implicată în relatarea 

evenimentelor şi în portretizarea personajelor, ambele fiind produsul artistic al sublimării unui eu 
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afectat de o profundă criză de conştiinţă, sceptic, privat de certitudini existenţiale, pesimist, 

interiorizat, generat de modulaţiile obscure ale propriilor trăiri, confuz, neîncrezător, asimilîndu-şi 

prăbuşirile declinului întregii lumi. Acest stil, de factură (de)ontologică, se traduce printr-o 

atitudine caracteristică, printr-o poză exterioară ce are menirea de a disimula natura adîncă, reală, 

autentică a conflictelor şi contradicţiilor lăuntrice. Primul stil este vizibil în rafinamentele artei 

macedonskiene, în construcţia superioară naturii fireşti a limbajului din fraza descriptivă a 

Thalassei, în subtilele labirinturi ale imaginarului anghelian, clădite din neaşteptate asocieri 

metaforice, în nervul viu al discursului epic bacovian, în armonizarea arhaismelor cu ornamentele 

tensionante ale limbajului contemporan şi cu pitorescul expresiei colocviale în romanul lui Mateiu 

I. Caragiale. Al doilea stil poate fi atestat în gesturile eroilor macedonskieni, reiterînd reveriile, 

mentalitatea contradictorie şi confuziile interioare ale autorului însuşi, în unele alegorii din proza 

lui D. Anghel, rezumînd spiritul de sacrificiu în numele artei al acestuia şi hipersensibilitatea 

maladivă a percepţiei sale, în răsfrîngerile directe ale stărilor bacoviene în imaginile voit 

deformate, hiperbolice, ale realului, văzut, în exclusivitate, ca o proiecţie a patologiilor, 

defulărilor şi dramelor personale, în parabola Crailor, adunînd împreună patru dimensiuni ale 

unui imens eu auctorial alimentat de spectacolul pe cît de fascinant pe atît de înfiorător al 

degradării şi al decrepitudinii. 

Regăsind starea de spirit şi stilistica (în ambele accepţii ale termenului nostru) decadentă în 

tematica, problemele, ideile, personajele, relatările, descrierile sau imaginarul prozei româneşti fin 

de siècle, nu trebuie să uităm că ele pot fi, la rîndul lor, teme şi subiecte în cadrul unor opere 

literare. Craii de Curtea-Veche ilustrează poate cel mai bine acest aspect metatextual al prozei 

noastre de factură decadentă: eroii nu pregetă să pună în valoare atît stilul de viaţă decadent, cît şi 

virtuţile unei exprimări bizare, violîndu-i natureleţea şi creîndu-şi un mod artist de a fi şi de a (se) 

comunica. Ca să nu mai zicem nimic de acele, lungi, tratate de „declinologie” pe care le realizează 

în dialogurile şi intervenţiile lor. 

În paginile de mai jos, urmează analiza unor opere în care poate fi identificată cu uşurinţă 

influenţa estetică a decadentismului şi a ideilor generale despre arta decadentă. Ne vom limita, în 

comentariile noastre, doar la cîţiva autori pe care îi considerăm reprezentativi pentru ceea ce 

dorim să demonstrăm. În aşa fel, vom discuta doar despre prozele unor autori ca Al. Macedonski, 

D. Anghel, G. Bacovia şi M. I. Caragiale. Vom trece peste prozele lui Şt. Petică, scrise în umbra 

modelului macedonskian, întrucît le lipseşte atît relevanţa stilistică cît şi consistenţa artistică. Nu 

vom face referinţă nici la prozele lui T. Arghezi, chiar dacă acestea se înscriu, după T. Vianu, în 

tradiţia estetizantă inaugurată de Macedonski, întrucît artificiile şi virtuozităţile construcţiei 

metaforice argheziene sînt jocuri de limbaj cu finalităţi şi virtuţi pur formale ce nu se bizuie (şi) 
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pe o sensibilitate artistică decadentă. Nu vom lua în seamă nici modesta producţie epică a unor 

scriitori minori ai epocii (graţiozitatea descrierilor din  basmele lui E. Ştefănescu-Est şi lungile 

dezbateri pseudoepice despre corupţia clasei politice semnate de N. Davidescu nu au o suficientă 

greutate literară şi nu contribuie la dezvoltarea unei estetici de tip decadent, simbolist ori 

modernist) şi nici „gasconadele” „teribiliste” (G. Călinescu) ale unor autori ca Ion Minulescu, 

scriitori foarte valoroşi, de altfel, care însă, în proză, nu au cultivat sau s-au îndepărtat de crezul 

lor poetic (declarat) simbolist. Vom insista însă asupra romanului Craii de Curtea-Veche care, 

cronologic, nu face parte din epoca luată în discuţie, dar este poate cea mai autentică expresie a 

ceea ce, în cultură, numim  fin de siècle, iar în artă – decadentism. 

* * * * * * 

Proza lui Alexandru Macedonski nu este, în general, decadentă. Acest lucru a fost remarcat 

de toţi exegeţii serioşi ai operei sale şi trebuie să recunoaştem că, în linii mari, au avut dreptate, 

deşi aceasta nu înseamnă că decadentismul este cu desăvîrşire absent în scrierile epice ale 

scriitorului. Există o estetică latentă şi, mai rar, manifestă, a decadentismului în unele texte (în 

special, Thalassa) pe care critica şi istoria noastră literară nu vrea să o vadă cu o ostentaţie demnă 

de o cauză mai nobilă. Adrian Marino, de exemplu, respinge în totalitate ideea conform căreia 

Macedonski ar putea fi catalogat drept „decadent” sau „şef de şcoală decadentă” în literatura 

română, refuzînd să caute pînă şi cea mai mică urmă de „decadentism” (totuşi prezent, spune 

Marino, în proporţii „minime”, „neglijabile”) în producţia literară a acestuia: 

 „Niciodată şi în nici o împrejurare, Macedonski n-a profesat idei literare 
„decadente”. 

„(...) la Macedonski teoriile literare au viaţa lor proprie, cu grandoarea şi 
decadenţa lor inevitabilă, cu păstrarea doar a miezului asimilabil.” [2, p. 591] 

„Macedonski stimulează „nou”. Nu însă şi elucubraţia, afectarea, pastişa, 
artificialitatea şi formalismul.” [2, p.592] 

„Diatriba împotriva imitaţiei goale, „bizare”, continuă, Macedonski respingînd 
orice artificialitate şi artificializare a inspiraţiei, orice preţiozitate studiată, 
manierată, coruptă, „fleculeţe şi gentileţe.” [2, p. 594] 

„Pe scurt, Macedonski opune „artificialităţii” şi „literaturii artificiale” virtutea 
estetică a spontaneităţii şi naturaleţii, calităţi sistematic alungate de aşa-zişii 
„decadenţi”.Din toate aceste motive, ei îşi atrag neîncetat anatemele poetului.” 
[2, p. 595] 

 
Esenţa artei şi gîndirii macedonskiene ar rezida, conform ilustrului nostru critic, într-un 

„pancalism” ce asimilează, romantic, frumosul adevărului, iar mărturisirii că ar fi un „decadent” i 

se găseşte repede scuza în acea confuzie teoretică şi estetică omniprezentă, la sfîrşitul secolului al 

XIX-lea, în literatura franceză şi europeană. Nu mai explicăm de ce Marino este nevoit să pună 

semnul egalităţii între „pastişă”, „elucubraţie” şi decadentism, dar insistăm asupra faptului că şi 
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„afectarea” şi „artificialitatea”, şi „preţiozitatea”, şi „formalismul” îşi păstrează mereu locul lor 

binemeritat în opera macedonskiană. Lucru vizibil şi în proză, în bună parte „autobiografică”, 

„memorialistică”, „simbolică”, „aparent de ficţiune”, „cu eroi inventaţi”, în care autorul „dezvăluie 

imposibilitatea de a se obiectiva, de a ieşi din limitele eului propriu, de a se proiecta în afară, prin 

intermediul altei fenomenologii morale” [2, p. 531]. Rezumăm viziunea critică a lui Adrian 

Marino: Macedonski nu este un realist, nu este nici decadent. Mai mult, este „întemeietorul prozei 

artistice româneşti”, ce îl va da pe D. Anghel, M. I. Caragiale (sic!), T. Arghezi, inaugurînd „în 

literatura noastră proza de notaţie şi analiză de senzaţii, cu tendinţa explorării unor zone noi, 

instinctuale, onirice, pre-patologice, sub influenţa vădită a naturalismului” [2, p. 535].  

„Proza de notaţie şi analiză de senzaţii” se înscrie totuşi în linia estetismului din care va 

rezulta tradiţia de care ne vorbeşte, pentru prima dată, Tudor Vianu, iar „artificialul” şi 

„elucubraţiile” (cel puţin) lexicale, inexistente, în opinia lui Marino, se regăsesc masiv în toată 

proza lui Macedonski: 

„Pe de altă parte însă şi mai cu seamă în producţia lui ulterioară (Nălucilor din 
vechime din 1902 – n. n., A. C.) ne întîmpină un scriitor modernist, o conştiinţă 
estetică şi intelectuală, în care impresiile se întrepătrund uneori cu idei, alteori 
se îmbină în configuraţii pur decorative şi în imagini artificioase, chiar atunci 
cînd ele sînt provocate de aspectele naturii vii, într-o limbă care cultivă 
neologismul sau recurge la formaţii lexicale noi, pe care gustul estetic nu le 
poate totdeauna ratifica.” [1, p. 200]. 

 

Cu lux de amănunte (citate), Vianu demonstrează că Macedonski este un „pictor al naturilor 

moarte”, un „liric al lucrurilor şi al scenelor mute de interior”, în proza lui predominînd 

„metaforismul artificios” care e o caracteristică „de căpetenie” [1, p. 203] a curentului estetizant 

românesc. Pentru „artificiozitate” şi pentru ideea despre proza macedonskiană ca despre una „a 

simţurilor”, se declară şi George Călinescu, observînd „imnul frenetic” al senzorialităţii şi „orgia 

de senzaţii” în Thalassa, lucrarea unui „metaforist profesional” [3, p. 528]. 

Punînd cap la cap cele mai importante idei critice despre natura prozei macedonskiene, 

putem trage concluzia că, cel puţin sub aspect stilistic, aceasta poate fi totuşi numită „estetă” sau 

„estetizantă”. Un cititor atent al Pastelurilor, de pildă, va găsi suficiente argumente în acest sens: 

descrierea fantezistă a „fermecatului palat” sau, într-o „nuvelă fără oameni”, a Casei cu No. 10 

(„cornii bătrîni” stau „neclintiţi” ca „nişte caraule”, „frunza lor e luată în răspăr”, „pe vremea 

rodului”, „se destăinuiau roşii boabe de mărgean”, „împroşcate” de „flacăra soarelui”, „o pisică 

albă îşi clipocea ochii de jăratic spre soare”, „în căldura şi în liniştea ceasului”), a Dunării „ce 

curge cu solzi de aur şi de smarald, cu pîlpîiri de soare pe fiece val”, a „valurilor” Mării Negre ce 

„se catifelau cu întunecările liliachii ale unui indigo ce, neîncetat, se posomora”, a „talazurilor” de 
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frunze „ce şopteau un cîntec de linişte şi de tinereţe”, „spumegate” din cînd în cînd „de moile şi 

lungile ondulaţiuni ale înflorărilor de trandafiri albi” etc.  

Dar nu numai Pastelurile demonstrează estetismul şi gustul macedonskian pentru arta 

combinatorie a limbajului sau pentru artificiile lui tehnice. Întreaga lui proză este tributară 

acestora. De fapt, aceste exerciţii pot fi numite şi altfel. Unii critici le consideră „parnasiene”, alţii 

„simboliste”. Fără a nega, expres, dreptul la existenţă al acestor mărci suplimentare ale 

estetismului macedonskian şi fără a contesta în întregime opinia lui Adrian Marino, ne întrebăm 

totuşi: dacă prozele lui Macedonski nu creează posibilitatea unei obiectivări, limitînd ficţiunea la 

eu, dacă totul nu este, pînă la urmă, decît un studiu al propriei fiinţe (Nuvelă în scrisori) ce se 

încheie o dată cu sfîrşitul oricărei fantezii, aidoma „palatului fermecat”, ce se năruie o dată cu 

scrumul căzînd din ţigară, dacă în interiorul acestei ficţiuni descrierile proiectează în realitate 

avalanşa simţurilor auctoriale (Bucureştiul lalelelor şi al trandafirilor), dacă personajele înseşi nu 

sînt decît răsfrîngerea tipului macedonskian „clasic” („himericul”, „fantastul”, „visătorul”) [2, p. 

540], un „romantic tardiv”, un „spirit antiburghez”, uneori „sarcastic”, „dezgustat” de „prezentul 

filistin” în continuitatea „scriitorilor-gentilomi francezi, Villiers de l’Isle-Adam şi Jules Barbey 

d’Aurevilly” [2, p. 539], un „inevitabil ratat”, cu alte cuvinte, „întrupînd drama iluziei şi a 

mirajului” în conflict cu „platitudinea mediului” [2, p. 540], cum se întîmplă în Cometa lui 

Odorescu, în Între coteţe sau în Nicu Dereanu, dacă nişte proze ca Palate fermecate sau Cartea cu 

poezii „introduc în literatura noastră feericul monden, decorativul studiat al interiorului, 

rafinamentul existenţei stilizate” [2, p. 543], dacă e ubicuă, în creaţia macedonskiană, poza eternă 

de spirit „sacerdotal, declamatoriu, cu o părere despre valoarea sa nebună”, de „cabotin ridicul” 

compunîndu-şi o „mască tragică de o extraordinară expresie” [3, p. 526] şi dacă, în definitiv, 

„vitalismul macedonskian parcurge şi în proză întreaga sa curbă, de la exuberanţa cea mai 

„sănătoasă”, pînă la stările de descompunere şi dezagregare cele mai accentuate” [2, p. 536], atunci 

care ar mai putea fi motivul negării tranşante a statutului său de scriitor estetizant sau al atribuirii 

calificativelor de „parnasian” sau „simbolist” acestui estetism care face, după cum s-a văzut mai 

sus, o figuraţie mai curînd... decadentă?  

Contrastele gogoliene ale vieţii lui Nicu Dereanu, din care eroul (fiul unui fost ministru şi o 

fire, de altfel, înzestrată) nu iese un Akaki Akakievici, ci mai mult o victimă a „împrejurărilor”, 

manipulîndu-şi abil, ca un „fachir”, iluziile şi vedeniile ce acoperă strălucitoarea realitate mondenă 

(o realitate care nu e farul călăuzitor al unui Rastignac, ci lumea platitudinii hărăzită prin accident 

fastului, al cărui rost nu poate să-l înţeleagă) în care el nu este decît un paria, sînt oare simple 

„sondări” , în manieră naturalistă, ale fondului obscur al fiinţei? Dar istoria bătrînului aristocrat 

părăsit de „veacul lui”, din Pitarul, sau acea întruchipare a ratării morale, a decăderii şi a 
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dezagregării, în şi prin „viţiu”, din Cel de pe urmă Obrenovici, sînt şi ele nişte peisaje umane 

naturaliste? 

Ce să mai zicem atunci de romanul Calvaire du feu (tradus româneşte de autorul însuşi cu 

titlul Thalassa, 1916) care, alăturat unor lucrări similare din literatura europeană (în special 

romanului d’annunzian Triumful Morţii), configurează o parabolă sfîşietoare a visului înşelat de 

realitate? Cu o temă mai mult romantică, Marea Epopee a acestui erou de o „senzualitate 

levantină” (A. Marino) sfîrşeşte într-o cheie deloc tradiţională. Schema generală a acţiunii este 

simplă: Thalassa, paznicul farului de pe Insula Şerpilor, este în aşteptarea unei mari iubiri. Lungi 

zile de toropeală sau de furtună pe mare îi călăuzesc himera împlinirii iminente. Thalassa nu caută, 

înfrigurat, ca un autentic personaj romantic, căile acestei împliniri. El este privat de acea 

inteligenţă a pasiunii care este caracteristică pînă şi celui mai ingenuu erou de tip romantic. În 

acest sens, Macedonski apelează la toate mijloacele accesibile ale naturalismului pentru a pune în 

valoare sălbăticia, primitivismul şi instinctele năvalnice ale Thalassei. Dar naturalismul se opreşte 

aici pentru a fi reluat doar în scenele erotice care oscilează între preludiile de o fină senzualitate şi 

culminaţiile orgiastice ale actului iubirii, încheiate cu dezlănţuirea incontrolabilă a simţurilor. 

Pasajele naturaliste cedează în faţa acelei „drame simbolice” pe care o punctează, în realitate, 

scriitorul: dezamăgit de proiecţia reală a visului, eroul, conştientizîndu-şi căderea, ucide realitatea 

pentru a-şi înveşnici visul. Caliope moare în braţele mării care a şi adus-o pe insulă, Thalassa îşi 

distruge propria realitate, dezamăgitoare, vădind slăbiciunile carnalităţii, şi devine pentru 

totdeauna parte integrantă a acelui vis frumos care l-a înalţat deasupra omenescului. Triumful 

idealului se obţine deci prin moarte, iar iubirea este călăuza perfidă, dar sigură, pe acest drum al 

pierzaniei, dar şi al eliberării: 

„Neputinţa ce le izbea astfel iubirea, împiedecîndu-i să urce culmea dincolo de 
care, nemaifiind înălţime, nu ar mai fi decît prăpastia cea fără de nume, deştepta 
în Thalassa înfiorătorul gînd că moartea ei singură ar azvîrli cu totul sufletul ei 
în al lui, pe lîngă că lui i-ar redeschide porţile de diamant  ale ţinuturilor himerei 
prin care îl purtase odinioară atît de sus şi de departe înaripatul cal. 

Neîncetat mai stăruitoare, neîmpăcata şi cumplita cugetare îl urma şi deştept şi 
în vis, cobora cîteodată în braţele, în mîinile şi în degetele lui, îl făcea să se vadă 
apăsîndu-i  bătăile inimei sub cele ale inimei lui, şi, strîngîndu-şi degetele 
împrejurul ademenitorului gît de lebădă, pe care, prin închipuire, îl sfărma în 
mijlocul zvîrcolitorilor trupeştilor plăceri, ce-l ajutau să-i fure sufletul în chiar 
clipa trimiterei schingiuitului corp în moarte.” [4, p. 371] 

 
Scenariul ideatic al Triumfului morţii de Gabriele D’Annunzio se pliază perfect pe 

deznodămîntul conceput de Macedonski: lupta dintre un bărbat (Giorgio Aurispa) şi o femeie 

(Ippolita Sanzio) e, încă în timpul vieţii, o „trăire particulară a morţii”, „iubirea e o agonie a iubirii, 

este o cale a morţii”, pe cînd „moartea ia chipul, marca dragostei”. În definitiv, după cum remarcă 
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Nicoale Balotă, „Eros devine o larvă pentru Thanatos.” [5, p. 309]. Personajele lui D’Annunzio, 

dar şi cele ale altor autori din care s-a inspirat Macedonski, apar de la bun început ca nişte „făpturi 

saturniene ce poartă semnele misterios emblematice ale sfîrşitului” [5, p. 309]. Suprapunerea 

dramatică a instinctelor (al iubirii şi al morţii), apoteotică în finalul ambelor romane, erotismul 

explorat cu o voluptate morbidă, confuzia vitalismului cu plăcerea masochistă a autodistrugerii, 

asocierea crimei cu idealitatea, gustul pentru primejdios, fatal, pentru senzaţiile şi trăirile extreme, 

aminteşte de cele mai reprezentative opere ale decadentismului european: Diabolicele lui Barbey 

d’Aurevilly, Portetul lui Dorian Gray de Oscar Wilde ş. a. (v. cap. I). O adevărată orgie a 

simţurilor însoţeşte ultimele clipe ale existenţei lui Thalassa. Culorile crepusculare, fastuoase şi 

mortuare pun stăpînire pe peisajele din ultimul capitol al romanului, Ultra Coelos, consolidîndu-i 

decizia. Autorul se dedă unui adevărat „desfrîu estetic” atunci cînd creionează ultimele zvîcniri ale 

fiinţei eroului său: „stîncile scoteau din valuri trupuri ca de cîini de piatră”, adevăraţi Cerberi ce 

vor păzi în continuare infernala insulă a iubirii; valurile „molatice” îi „turnau pe gură” ”pelinul 

uitărei” din „verdele ei potir de matostat” etc. Prin stilul pe care îl foloseşte, Macedonski îl apropie 

pe erou nu numai de un sfîrşit cu valoare simbolică, ci îi pregăteşte şi o procesiune funerară cu 

valoare de „apoteoză”, în care Natura nu va fi reflexul stărilor sale interioare, ci va urma scenariul 

ideal al Artei. 

 

Dacă în proza lui Alexandru Macedonski găsim totuşi un număr suficient de argumente în 

favoarea unei estetici a decadentismului, atunci în proza lui Dimitrie Anghel acest decadentism, 

evident parcă la prima lectură a seducătoarelor sale poeme epico-lirice, se dovedeşte a fi, în cele 

din urmă, unul, în mare parte, înşelător. Cine nu a făcut conexiunea dintre suavele şi misterioasele 

evocări angheliene din Fantome şi evocările unor maeştri ai prozei fin de siècle, cum ar fi Marcel 

Proust sau Virginia Woolf? Chiar păstrînd cu stricteţe proporţiile (în primul rînd, axiologice) în 

cadrul acestei analogii, nu poţi să nu-ţi aminteşti, la auzul fantomelor lui Anghel, de fantomele 

iubirii hălăduind în liniştea căminelor familiale britanice descrise de Virginia Woolf. În acelaşi 

chip, îţi vin în memorie madeleinele proustiene, atunci cînd încerci să reconstitui, alături de autorul 

Oglinzii fermecate, fragmentele unei existenţe irecuperabile ca timp real, dar perceptibile încă în 

unicitatea şi în singurătatea parcă neatinsă de vreme a unor obiecte ce-şi păstrează intactă puterea 

de evocare a oamenilor şi a faptelor din trecut, recompunîndu-se continuu în regimul fluxurilor 

neîntrerupte ale conştiinţei. Cu toate acestea, prezenţa în text a unei atmosfere fin de siècle nu este 

de ajuns pentru a cataloga scrierea drept decadentă în plan estetic. Respectînd acest criteriu, am 

putea spune că şi romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, de exemplu, sînt „decadente” pe motiv 

că reconstituie moravurile şi tabieturile unei lumi aristocratice decăzute, corupte, manierate şi 
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artificiale din primele decenii ale secolului al XX-lea. Autoarea Concertului de muzică din Bach 

însă se detaşează de evenimente, iar scriitura ei nu este calificabilă drept decadentă sau estetizantă. 

Intenţia ei este de a panorama şi mai puţin de a se autocomunica, estetic, prin întîmplările şi 

acţiunile relatate. 

Tudor Vianu pare a ne oferi totuşi cheia pentru o lectură, în contextul decadentismului 

estetizant, a prozelor lui Anghel. Scriitorul este, în opinia lui Vianu, cel care ne oferă „sinteza cea 

mai rotunjită a curentului estetic şi intelectualist” de la noi. Ca şi la Macedonski, este vizibilă 

„aplecarea asupra interioarelor şi naturilor moarte” [1, p. 207] (o preocupare a parnasianismului 

care devine, în scurt timp, obsesia întregii literaturi fin de siècle, cu excepţia puriştilor şi a 

ermeticilor de speţă mallarméeană), dar nu în sensul subordonării imaginarului şi a expresiei 

artistice unui model natural, ci în sensul reconstruirii şi redimensionării, prin fantezie, a realităţii 

descrise: „Imaginaţia artificioasă a estetului devalorizează natura, elimină patosul ei tradiţional 

(...).” [1, p. 208] 

În prelungirea acestor judecăţi estetice se situează şi observaţiile critice ale unuia din cei mai 

însemnaţi exegeţi ai operei lui Anghel, M. I. Dragomirescu: 

„Realul capătă la Anghel funcţia imaginarului, el selectînd din aspectele vieţii: 
insolitul, pitorescul, straniul, extravagantul, macabrul.” [6, pp. 221-222] 

„Valoarea prozei lui Anghel este bogăţia şi expresivitatea stilistică. Există la 
el un cult al formei, o adevărată magie a cuvîntului, într-un joc al arabescurilor 
subtile, cu o formulare de mare rezonanţă eufonică” [6, p. 223-224]  

 

Asupra estetismului a insistat şi George Călinescu, remarcînd caracterul „excepţional şi 

revoluţionar” al prozei angheliene ce atinge „cîteodată fiorul fantastic al coincidenţelor fenomenale 

impenetrabile” [3, p. 690]. Eugen Lovinescu a disociat, la rîndul său, două etape în evoluţia 

prozatorului Anghel, una „impresionistă” (Fantome), de un „lirism familial evocator de umbre 

iubite”, cu punctul de plecare în Scrisorile lui Constantin Negruzzi, şi alta a „poemului în proză” 

(Oglinda fermecată), de „un manierism insuportabil” [7, p. 151]. Dincolo de opinia criticului 

Lovinescu despre calităţile prozei lui Anghel, mai importantă pare a fi această surprindere a unei 

diferenţe, într-adevăr esenţiale, dintre cele două cicluri epice semnate de scriitorul nostru. În 

Fantome, vom găsi mai mult impresii şi memorii filtrate de sensibilitatea cam statică şi, pe alocuri, 

melodramatică, a eului narativ. Autorului nu-i lipseşte percepţia din unghiul artei moderne a 

trecutului, a perspectivelor temporale, dar influenţa romantică e, deocamdată, covîrşitoare. 

Valenţele estetice ale discursului epic se vor profila tocmai în cel de-al doilea ciclu, atît de 

dezagreabil, din punctul de vedere al lui Lovinescu, Oglinda fermecată. Însuşi titlul ne indică 

asupra modalităţii de lectură necesare interpretării corecte a textelor: oglinda e cea care 
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deformează, schimbă conturul, forma, volumul obiectelor reflectate, ea fiind aici chiar metafora 

fanteziei creatoare a eului modern (în acel sens manierist pe care îl dezaproba Lovinescu!). Tocmai 

această deformare a realului îi permite lui Anghel nu numai o estetizare a stilului său (eminamente 

descriptiv), dar şi a realităţilor descrise, fie în sensul fantasticului, fie al straniului (situat, după 

Tzvetan Todorov, între verosimil şi fantastic), fie al pitorescului, găsindu-se, în aşa fel, soluţia cea 

mai bună pentru funcţionarea limbajului metaforic în căutare de „coincidenţe fenomenale 

impenetrabile”. Fără a apela la sugestie, „poemele” lui Anghel din acest ciclu frizează obscuritatea, 

mizînd pe echivocuri ce rezultă nu atît din întrebunţarea improprie (poietică) a limbajului obişnuit, 

cît din modificarea substanţială a opticii asupra realului. Această modificare de substanţă îi 

îngăduie scriitorului să creeze texte alegorice care, în interiorul unui limbaj intranzitiv, opac, 

autoreferenţial (cum este cel simbolist al poeziei lui Mallarmée), şi-ar fi pierdut valoarea şi rostul. 

Mulţi din simboliştii români (şi străini) au încercat să împace alegoria cu limbajul simbolist 

autentic, dar consecinţele au fost lamentabile. Alegoricul ţine încă de domeniul unui discurs 

referenţial, tranzitiv, aşa cum este cel romantic sau cel decadent. Adevărata evoluţie a prozei lui 

Anghel nu este de la „impresionism” la „manierism”, ci de la romantismul sentimental la 

postromantismul estet şi decadent, cel care „devalorizează natura”, îi imprimă legile artei, o 

deconstruieşte în funcţie de subiectivitatea şi de fantezia autorului, marcate, la rîndul lor, de o 

sensibilitate specifică (morbidă, pesimistă şi melancolică, în cazul lui Anghel). Mai mult, utilizarea 

alegoriei îi dă posibilitate scriitorului să alcătuiască o serie de parabole cu sensuri adînci, 

descifrabile doar în contextul ideologic, culturologic şi imagologic al literaturii şi artei estete sau 

decadente. Cele mai memorabile par a fi Jertfa şi Gherghina. Primul „poem” este, de fapt, un 

basm modern despre o fiică de împărat care se distingea prin pasiunea ei pentru lumea florilor de 

grădină. Aidoma unui aristocrat în ale gustului (unui dandy, am zice şi nu am exagera) manifesta o 

intoleranţă estetică faţă de cromatica şi mirosul ordinar al florilor. Insatisfacţia, căutarea unor 

senzaţii vizuale şi olfactive rare îi creează o indispoziţie şi un dezgust faţă de universul altădată atît 

de familiar al „nestematelor” florale. Se găseşte însă un grădinar care inventează trandafirul 

perfect: floarea pe care i-o aduce în dar frumoasei prinţese este îmbibată cu propriul lui sînge. 

Jertfa este imensă şi fără răspuns; trandafirii coloraţi cu roşul atît de viu al sîngelui îl vor „ofili” pe 

tînărul îndrăgostit care îşi va pierde, în cele din urmă, viaţa. Fata împăratului însă va rămîne 

impasibilă la suferinţa unui om viu şi se va delecta doar cu perfecţiunea rece a florii. Arta se 

dovedeşte a fi superioară naturii, iar natura, în dorinţa-i de a se supune legilor artei, îşi va pierde 

identitatea şi viaţa: 
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„Şi în fiece zi, mai ofilit, mai palid, mai lunar, venea tînărul cu ochii albaştri 
ca două cicori şi cu mîna tot mai tremurătoare îi întindea trandafirul pe care 
strop cu strop îl împurpura cu sîngele lui, neştiut de nimeni (subl. n. – A. C.). 

Mai palid şi mai lunar pe zi ce merge venea, întinzîndu-i ca într-o cupă ceaţa 
vieţii lui, iar fata lua potirul însîngerat şi nici nu căuta la el (...). Şi tot mai alb şi 
mai lunar a venit cel ce se jertfea, pînă ce într-o zi scăpînd potirul de sînge s-a 
năruit la picioarele domniţei” [8, pp. 247-248] 

 
Structural, parabola angheliană nu este departe de Portretul lui Dorian Gray, în care opera de 

artă are menirea de a substitui natura (aici: vîrsta) umană. Într-un caz, arta se împlineşte din 

virtuţile naturii, în celălalt – din viciile acesteia. În planul ideilor estetice decadente, diferenţa este 

ca şi inexistentă. În Gherghina este incifrat destinul frumuseţii estetice, marmoreană, rece şi 

distantă, intangibilă şi inconfundabilă ca acea „statuie” a frumuseţii clasice dintr-un arhicunoscut 

poem baudelairian. Personificată, Gherghina este întruparea idealului estetic al vieţii împărtăşit de 

scriitorul însuşi: 

„Merg coloratele fantome sub formă de mireasmă, trec umbrele de buchete, 
alunecă albastrele spectre, aproape de noi, fără să le putem atinge, fără să le 
putem cuprinde forma, fără să le putem vedea. Trec procesiile dulcelor moarte, 
îşi încrucişează calea, se întreabă şi îşi răspund poate (aluzie la un vers din 
Corespondenţe de Charles Baudelaire – n. n., A. C.), ducîndu-şi în braţe urna, în 
care şi-au pus sufletul lor mirositor, spre cine ştie ce ţintirim tăinuit al 
întinderilor albastre.  

Toate îşi au graiul lor. Gherghina singură, marmoreana şi recea floare ce 
stăruie pînă tîrziu în grădini, cînd vine toamna, ţinîndu-şi pe frunte sus, pînă şi 
în minutul morţii, coroana de petale ca o regină, singură ea tace, nu-şi spune 
nimănui durerea. 

(...) Împrejurul lor, ca să-şi spuie splendorile, ca să-şi arate bogăţiile, ca să –şi 
slăvească aparenţele ori micimile, toate vorbesc. 

(...)Gherghina singură tace. Marmoreană şi rece, dispreţuitoare pentru 
gălăgioasa durere, naşte, iubeşte şi moare fără a spune nimănui nimic.” [8, pp. 
253-254] 

 

În Gherghina, citim profilul estetic al scriitorului împărtăşind o mentalitate artistică tipic 

decadentă: dispreţuitor pentru „micimea” şi „aparenţele” lumii, abstras de contingent, purtător în 

tăcere al propriului destin, mereu ascuns de ochii lumii, etalînd, pe dinafară, o frumuseţe ieşită din 

comun şi, pe dinăuntru, o sensibilitate fragilă. 

 

Vom începe discuţia asupra decadentismului prozei bacoviene de la un scurt preambul cu 

valoare propedeutică, absolut necesar în contextul demonstraţiei noastre. 

Dupa cum afirmă V. Fanache, Bacovia este ,,singurul, la noi, poet cu adînci rădăcini în lirica 

decadentă” [9, p. 26]. Deşi autorul însuşi declară că s-a format în spiritul ,,simbolismului 

decadent” [10, p.186], că „a fost şi rămîne un poet al decadenţii” [10, p. 399], au existat mereu 
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voci care ne-au îndemnat să-i asociem ,,cu precauţie” numele „cu moda poetică a decadenţei” [11, 

p. 163]. Prudenţa sau, poate, teama de a defini tranşant, din perspectivă estetică, opera lui 

Bacovia, este mai veche. Incompatibilă, în unele privinţe, cu poetica simbolismului, în varianta ei 

mallarméană, dar şi în  cea minoră, a adepţilor lui Moréas, această operă vădeşte totuşi un stil 

unitar, o viziune inconfundabilă a lumii şi a artei. Diferenţa faţă de simbolism şi unitatea de 

expresie a creaţiei bacoviene i-a făcut pe unii critici să substituie definiţiile estetice cu descrieri 

ale unui stil particular care, în timp, a şi fost supranumit ,,bacovianism”. „Bacovianismul” ar fi o 

formulă reuşită, dacă nu ar fi insuficientă. Reuşită, dacă ne gîndim la destinul pe care l-au avut, în 

istoria literaturii, termeni ca proustianism, zolism, călinescianism etc. şi insuficientă, dacă dorim 

să judecăm literarul prin estetic şi nu prin el însuşi.  

Simţind incompatibilitatea poetului cu simbolismul, dar evitînd ostentativ afirmaţiile înseşi 

ale acestuia asupra naturii creaţiei sale, unii exegeţi au recurs la definiţii ce aveau ca scop 

insolitarea... critică a discursului artistic bacovian. George Călinescu spune, de pildă, că 

satanismul la Bacovia ,,e un stil al pateticului, un romantism al lugubrului, compus ca o convenţie 

literară, o dată şi pentru totdeauna” [3, pp. 707-708]. În aceeaşi cheie stilistică şi stilizatoare ne 

vorbeşte şi Nicolae Manolescu:  

“Primul lucru care ne izbeşte de altfel la George Bacovia este tocmai spiritul 
teatral, manierismul, stilul suferinţei” [12, p. 19].  

 

În general, critica a fost şi, se pare, mai este încă ispitită să facă o fiziologie a poeziei şi a 

prozei bacoviene care să urmărească şi să descrie funcţionalitatea temelor, emergenţa motivelor, 

obiectivarea sensibilităţii, melodia monocordă a trăirilor, scurtimea metaforei şcl., fără a-şi integra 

discursul în nişte parametri estetici fermi. Această fenomenologie a creaţiei lul Bacovia este una 

prolifică, generînd totuşi, de foarte multe ori, veritabile revelaţii în legătură cu maniera implozivă 

a scrisului bacovian. M. Anghelescu are, din punctul nostru de vedere, o intuiţie deosebită în ceea 

ce priveşte felul în care realul obsedant impune un stil specific al reprezentării:  

„(...) gesturile grandilocvente ascund un fior real de beţie a simţurilor, 
exagerarea este o modalitate a pudorii, culoarea violentă a tabloului trădează 
totuşi, sub cerneala palimpsestului, tremurul delicat al nuanţei şi, mai presus de 
orice, veşnica atitudine dubitativă, autosuspiciunea poetului care-şi cenzurează 
elanurile, încrederea, dragostea.” [13, 215]  

 

Cu toate acestea, exegetul este gata – aproape de acea definiţie estetică ce ar explica 

teatralitatea reprezentării decadente ca pe o autocontemplare în gestul eliberat de fiinţă – să 

renunţe la observaţiile sale de dragul unor consideraţii psihologice, e adevărat, interesante, dar 

inutile în ordine teoretică. Şirul citatelor şi al numelor mari care au comentat într-un asemenea 
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mod creaţia bacoviană poate fi continuat, dar ceea ce trebuie să ne intereseze cu adevărat este 

posibilitatea integrării discursului critic despre creaţia lui Bacovia în rigiditatea unei delimitări 

estetice. Problema este, fără îndoială, mai largă, căci decadentismul implică o anumită poetică (v. 

cap. I), deşi nu are o conştiinţă structurată a poeticului, aşa cum o întîlnim, de exemplu, în 

simbolism sau în suprarealism. Cu toate acestea, el înfăţişează, după cum am afirmat şi în debutul 

acestui capitol, şi un “stil” al literaturii care nu este reductibil la distincţiile fenomenologice ale 

expresiei, dar care se constituie dintr-o anumită deontologie creatoare, implicînd o viziune 

particulară asupra frumosului şi o înţelegere specifică a raportului dintre artist, operă şi realitate 

pe coordonatele răului, căderii şi epatării. Acest „stil” este propriu mai multor curente ale 

modernităţii şi avangardei, fapt care îl determină, de exemplu, pe Mario de Micheli să vorbească, 

în Avangarda artistică a secolului XX, despre unitatea decadentă a simbolismului, a 

impresionismului şi a expresionismului în artă, analizate ca forme ale refugiului, prin gratuitate şi 

violenţă, din faţa realităţii.  

În ansamblul, destul de ambiguu, al definiţiilor generale, nu lipsesc însă judecăţile curajoase. 

Cercetătorul clujean V. Fanache este unul din puţinii care au depăşit maniera divagantă a 

consideraţiilor estetice particulare, văzînd, de exemplu, în „postularea unei estetici a răului” la 

Bacovia, „o aliniere la spiritul veacului într-o direcţie similară cu lirica expresionistă” [9, p. 28]. 

În acest context estetic, Bacovia apare ca un „postdecadent”, aidoma întregului expresionism 

european. Să ne amintim că mai multă lume a intuit asemănările, adeseori izbitoare, ce există între 

arta lui Bacovia şi cea a lui de Chirico, Chagall, Magritte sau Delvaux. Dar aceste asemănări nu 

sînt doar rodul unei „nelinişti metafizice” [14, p. 269] sau a unei „percepţii” comune a 

„descompunerii” [15, p. 189] care i-a animat pe aceşti artişti, ci rezultatul unei înrudiri estetice de 

fond. Iar această „înrudire” îşi are izvoarele în arta pe care am numit-o decadentă. 

 

Revenind, după această scurtă introducere, la subiect, vom insista asupra ideii că proza 

bacoviană este, din punctul nostru de vedere, chiar mai reprezentativă decît poezia pentru 

înţelegerea şi ilustrarea acelui „stil” al decadenţei de care am vorbit mai sus. Scriitorul însuşi 

afirmă acest lucru, spunînd că „în proză” îşi poate „mişca membrele mai liber”, „proza unui poet 

fiind mai sintetică, mai lirică” [10, p. 395]. Desigur, există o unitate a prozei şi a poeziei lui 

Bacovia la nivel „de motive, de teme şi structuri, de tehnică chiar”, o structură „poematică” a 

prozei, după cum spune I. Apetroaie [16, p. 38], dar aceasta nu ne va împiedica să distingem 

particularităţile viziunilor decadente din Bucăţile de noapte, de exemplu, de atmosfera nevrotică 

şi decrepită a Plumbului. Nu vom comenta decît unele texte bacoviene, în care caracterul 

„decadent" al scriiturii pare a fi mai pregnant şi mai convingător.   



 113

Cubul negru e o misterioasă călătorie a eroului în spaţiul luxuriant al unei culori. Călătoria e 

o formă a refugiului dintr-un „veac suspect” şi inhibat, veac ce nu este în stare să trăiască 

„emoţiile bizare” ale visului. Culoarea e un prilej sinestezic de conturare a unei experienţe aflate 

sub semnul ipoteticului. „Arome”, „pahare" şi „catifele negre” se confundă în dansul macabru al 

formelor, provocînd orgii senzoriale. „Veacul viitor al frumuseţei”, idealitatea pe care şi-o doreşte 

atavic eroul, îi va fi refuzată de însăşi durata emoţiei. Haosul lumii este înlocuit de geometria 

perversă şi efemeră a „cubului negru”, proiecţie a unei idealităţi imanente, carnale. Promiscuitatea 

în regim poesc a jocului tantric excită simţurile şi asigură distanţa faţă de normalitate. Se instituie 

un alt model al frumuseţii şi, mai cu seamă, un alt mod de a o trăi. Căderea în extaz (căci nici un 

decadent nu se înalţă prin plăcere) este anunţată în chip grotesc (vezi umbra lui Karl Marx care 

veghează perfect rectangulara desfăşurare a orgiei). 

Pe maidan e o evocare voit antilirică a unui tîrg. Un nou lirism se impune prin forţa de 

combustie la care este supusă imaginea fetidă a realului. Ploaia apare ca un refren al acestei lumi 

imunde şi lipsite de sens. „O femeie de bordel...vrea iubire”, sărăcia e în posibilitate, „copacii”, 

„gunoaiele”, „corbii” intonează acelaşi imn al dorinţei niciodată împlinite, realul e în prelungirea 

perversităţii, iar prostituata e o metaforă a viziunii. 

În Iarmaroc regăsim aceleaşi imagini ale vulgarităţii oportune, prilej de deconstrucţie a 

realului prin dispreţ şi urît. Muzica dezordonată pe care o produc epavele umane îşi găseşte 

expresia într-o senzaţie auditivă: „Verlaine, ce plînge în iarmaroc în tîrgul meu natal”. Asumarea 

regnului, aici corelativ eului, e o străfulgerare a conştiinţei de sine, un act de narcisism întors pe 

dos: „Eu, nota cea mai falsă din caterinca hodorogită”. O ureche antrenată va desluşi sunetul surd 

al căderii chiar într-o imagine a virginităţii. 

În zadar proiectează o notă de protest social, dar şi o stare de singurătate din toate timpurile, 

ambele pe fundalul unei imagini à la Ensor, imaginea unui „craniu în oglinda întunecată” a nopţii, 

de fapt a unei prevestiri funebre.  

Undeva e un „platou melancolic”, golul, neantul răvăşitor al fiinţei, înfăşurat în locuinţa 

sinistră a somnului primordial. Eroul se reduce, liric, la eu, iar eul – la arhetip. În profunzimea 

opacă a acestuia, comunicarea devine imposibilă. Evadarea din real dobîndeşte accente tragice. În 

stil d'annunzian, dar şi macedonskian, izolarea este sugerată la modul grotesc: „Erau urme de 

butelii ce-au fost păstrate de mult în acest loc (...), cu gîtul plin de ceară...”, a căror ,,aromă” eroul 

o bea “la soare, în valea platoului melancolic, unde ea a plîns, de unde” el a plecat „printre 

oameni, dar oamenii erau foarte ocupaţi...”. În „liniile simple" ale acestui topos arhetipal al fiinţei, 

e o ”jale de veşnicie” ce marchează disperarea eului care a cuprins şi asimilat inutil eternitatea, 
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aidoma acelui velier rimbaldian care îşi începe cîntarea nu înainte, ci după ce atinge limanul 

depărtării, infinitul visat. 

În Impresii de roman, autorul va depăşi convenţia inefabilului destrămat şi antiutopic al 

decadenţei, adăugînd o viziune ceva mai satirică, mai aforistică, într-un stil aproape wildian, 

asupra realităţii. 

Se poate spune că în proza lui George Bacovia găsim nu numai teme şi motive disparate ale 

decadentismului, ci şi o scriitură care se înrudeşte structural cu acesta, alcătuind o unitate estetică. 

 

Prozatorul prin excelenţă decadent al primelor decenii din secolul trecut şi al literaturii 

noastre, în general, este Matei Caragiale. Craii de Curtea-Veche se constituie într-o „biblie” a 

decadentismului românesc, tot aşa cum À Rebours este o „biblie” a decadentismului francez. 

Deontologia dublă, a scriitorului şi a scrisului decadent ies deopotrivă în evidenţă în acest tratat 

asupra declinului (dar şi în alte scrieri, cum ar fi nuvela Remember, asupra cărora însă nu vom 

insista aici), considerat de urmaşi drept cel mai bun roman românesc al secolului al XX-lea. 

Autorul romanului este un „Despot-vodă al contemplaţiei”, un „vizionar” [3, p. 898] ce a presurat 

pe aripile de fluture cu cap-de-mort ale universului balcanic polenul inefabil al rafinamentului 

estetic, sublimînd modul de trăire artistic al realităţii printr-o scriitură în care totul este deturnat de 

la firesc, deşi nimic nu pare a fi mai autentic în planul expresiei şi al sensibilităţii decît acest fel de 

a privi la realitate din apele violete, enigmatice şi crepusculare ale oglinzii care se încheagă din 

percepţia bizară, deformant-teatrală, iluzionistă şi mistificatoare a unui artist deprins cu senzaţia 

rară, cu uneltele şi filtrele livrescului, cu fantasmele emblematice ale trecutului şi cu 

voluntarismul condiţiei de damnat.  

Personajele mateine sînt tot atîtea măşti ale eului. Măştile nu incifrează şi nici nu descifrează 

simboluri, ele înfăţişează existenţe reale, sînt aceste existenţe într-o manieră care face imposibilă 

orice discuţie despre clasica ipostaziere a autorului în eroii săi. Teatralitatea este dusă la extrem: 

identitatea măştii cu omul exclude disocierea fiinţei de chipul / modalitatea în care voieşte să se 

reprezinte, exclude interpretarea uneia prin cealaltă. Fiinţa (în ficţiune ca şi aievea sau, decadent 

spus, aievea ca şi în ficţiune) există doar din moment ce vrea să existe într-un anumit chip. În 

„mitologia sa estetizantă”, oamenii se împart în două categorii „după relaţia dintre eul lor şi masca 

pe care o poartă”, afirmă Ovidiu Cotruş. „La cei aleşi, masca este concrescută cu obrazul” şi 

aceste personaje-oameni fac parte din prima categorie, pe cînd la cei din categoria a doua măştile 

„rămîn exterioare, neaderente la eul său lipsit de consistenţă” [17, p. 68]. Discriminarea, ludică în 

sensul riguros culturologic, al acestui cuvînt, este specifică creatorului decadent: doar cei care şi-

au transformat viaţa într-un minuţios şi neîntrerupt spectacol, cu epatajul, pathosul, trucurile, 
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fantasmagoriile, iluziile, travestiurile şi răsturnările-i atît de caracteristice, dobîndesc statutul de 

fiinţe superioare (produse ale „sensibilităţii sale crepusculare”, după cum ne spune O. Cotruş) şi, 

pînă la urmă, adevărate la unicul mod posibil al ontologicului – Arta. De altfel, în opera lui 

Mateiu Caragiale, totul este subordonat principiilor unui ludic baroc şi, prin ricoşeu, decadent: 

jocul măştilor (cele patru forme de existenţă fictivă a eului, în şi prin Povestitor, Paşadia, Pantazi 

şi Pirgu, prilejuiesc o autospecţie subtilă, dar şi ingenios disimulată din toate conurile de 

penumbră posibile ale subteranei individuale), jocul numelor (embleme, simboluri, aluzii mistice, 

pre-ludii şi post-ludii ale hagialîkurilor în trecut, în spaţii exotice, în vis ş. a. m. d.), jocurile 

aparent aiuritoare ale stilului care ştie totuşi să echilibreze decoctul manierist cu infuzii de 

substanţă şi miză estetică. Asumarea excepţiei, răzvrătirea „împotriva general-umanului”, 

„complezenţa morbidă faţă de perversitate”, celelalte forme ale „protestului împotriva normelor 

existenţei comune” [17, p. 89], delectarea cu „agonia rafinată” a propriei lor fiinţe, trăind la modul 

melancolic „crepusculul lumii ce le-a fost dragă” [17, p. 170], toate sînt mărcile „stilistice” 

pregnante ale manierei în care se poartă eroii mateini. Trăsăturile definitorii ale personajelor la 

nivel de mentalitate, atitudine, comportament sînt extrase din sosul dens al esteticii decadente: 

asocierea straniului cu frumuseţea (interioarele casei lui Paşadia), trăirea voluptuoasă a viciului 

(scenele de la Arnoteni, viaţa boemă de prin crîşmele şi bodegile Bucureştilor), gustul pentru 

patologic (Pirgu) şi atavic („spovedaniile” care descoperă descendenţa unor eroi din strămoşi 

obscuri, relevînd naturi odioase), instinctul morţii (Paşadia), vocaţia tragicului fastuos (Pantazi), 

celebrarea pătimaşă a cultului pentru femeia fatală (Paşadia vs. Raşelica Nachmanson).  

Într-o prefaţă la o excelentă ediţie a operei mateine, Barbu Cioculescu descrie şi explică 

raţiunile interioare ale acestei lumi trăindu-şi la cote de intensitate maximă decăderea ca pe o 

formă a măreţiei şi a înălţării peste numitorul comun al mediocrităţii „sănătoase”: 

„Starea lor de nemulţumire, de melancolie, beţiile sumbre şi desfrîul fără 
plăcere îşi au temeiul în faza crepusculară în care singura mîngîiere, fala 
obîrşiei, este tocmai factorul de damnare, modalitatea paradoxală de aplicaţie a 
eternei reîntoarceri.” [18, pp. 45-46]  

 
Încercînd să definească şi atitudinea estetică a scriitorului, Barbu Cioculescu afirmă că în 

spatele celui care povesteşte istoria Crailor se află „autorul poet încremenit într-o vîrstă, obsedat 

de viziunea decăderilor măreţe, „brummelismul” său literar, cum s-a spus, cu o fericită formulă” 

[18, p.48]. La o altitudine critică şi mai vertiginoasă, vizînd incorporarea romanului Craii de 

Curtea-Veche într-o dimensiune a universalităţii şi a atemporalităţii, se situează şi opinia lui Matei 

Călinescu care, pornind de la o analogie a operei mateine cu Aleph-ul borgesian, ajunge la 

următoarea concluzie: 
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„Îmi voi permite o metaforă: Craii... este un aleph şi mai mic, un aleph 
regional, geografic-temporal-cultural, conţinînd o anumită lume, nu dispărută, ci 
într-o stare de perpetuă dispariţie, să-i zicem Balcania sau versiunea românească 
a Balcaniei. Aceasta e moştenitoarea nesfîrşitei decadenţe bizantine, intrată de 
curînd, fie şi sub o formă greu recognoscibilă, în al treilea mileniu” [19, p. 114] 

 

În afara autorului însă, nimeni nu este în stare să dea măsura adevărată a „decadenţei” 

(estetice, stilistice, sociale) pe care o cuprinde, o reprezintă şi o sublimează artistic romanul. Fiece 

pasaj al romanului este grăitor în acest sens. Citarea poate fi mereu aleatorie, întîmplătoare, 

întrucît nimic (pînă şi un fragment de frază smuls din context!) nu poate sugera sau defini altceva 

decît ceea ce este, în stilul decadenţei moderne, consubstanţial condiţiei însăşi a creatorului fin de 

siècle. Pentru a exemplifica, ne vom opri doar la două pasaje, într-un fel complementare, în care 

ni se derulează, cu încetinitorul, viziunea celor trei Crai pe care fantezia scriitorului îi proiectează, 

în Cele trei hagialîkuri, în veacul de aur al decadenţei (secolul luminat şi libertin al 

mistificatorilor, al aventurierilor esteţi şi al răsfăţaţilor), iar în Asfinţitul Crailor, în scena magică a 

ascensiunii în absolut. 

Cele trei hagialîkuri: „Eram trei odrasle de dinaşti cu nume slăvite, tustrei cavaleri-călugări 

din tagma Sfîntului-Ioan de la Ierusalim, zişi de Malta, purtînd cu fală pe piept crucea de smalţ alb 

şi încununatul trofeu spînzurate de panglica de cănăvăţ negru. Răsărisem în amurgul Craiului-

Soare, părinţii iezuiţi ne crescuseră şi ne înarmase Villena. Tineri de tot, într-o caravană, 

scufundasem pe furtună nişte tartane barbareşti; mai tîrziu vitejiserăm pe uscat pentru izbînda 

florilor-de-crin: fusesem la Kehl cu Berwick şi cu Coigny la Guastalla, după cari isprăvi luaserăm 

rămas bun de la viaţa ostăşească şi, dornici de a vedea şi de a cunoaşte, plecasem, treime 

nedespărţită, în necontenit colind, pe urmele lui Peterborough. Curteni de viţă, de la un capăt al 

Europei la altul, nu fu Curte să rămîie de noi necercetată, tocurile noastre roşii sunară pe scările 

tuturora, oglinzile fiecăreia ne resfrînseră chipurile înţepate şi zîmbetele nepătrunse; de-a rîndul 

cutreierarăm Curte după Curte; bine primiţi şi bine priviţi pretutindeni eram oaspeţii Măriilor, 

Sfinţiilor şi Luminăţiilor toate, ai Domnitorilor mari, de mijloc şi mărunţi, ai Prinţeselor-stariţe, ai 

Prinţilor-egumeni şi ai Prinţilor-episcopi; la Belem şi la Granja, la Favorita şi la Caserta, la 

Versailles, la Chantilly şi la Sceaux, la Windsor, la Amalienborg, la Nymphenburg şi la 

Herrenhausen, la Schonbrunn şi la Sans-souci, la Haga-pe-Maelar, la Ermitage şi la Peterhof 

cunoscurăm „dulceaţa traiului". în sărbătoare neîntreruptă de zi şi noapte, am petrecut cum nu 

se mai petrecuse şi nu se va mai petrece, ne-am înfruptat cu nesaţ din toate desfătările simţurilor 

şi ale minţii căci, deşi lipsit de măreţie, fu veacul binecuvîntat, veacul cel din urmă al bunului 

plac şi al bunului gust, pe scurt veacul francez şi mai presus de orice veacul voluptăţii, cînd pînă 
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şi în biserici heruvimilor le luaseră locul Cupidonii, cînd, lîncezind de dor, inimile fură aduse 

prinos toate zeului legat la ochi şi noi cari am văzut pe Mult-iubitul tîrîndu-se la picioarele 

marchizei, pe filosoful de la Potsdam (subl. n. – A. C.) (...)”. [18, p. 73]  

Asfinţitul Crailor: „Se făcea că la o curte veche, în paraclisul patimilor rele, cei trei Crai, 

mari-egumeni ai tagmei prea-senine, slujeau pentru cea din urmă oară vecernia, vecernie mută, 

vecernia de apoi. În lungile mante, cu paloşul la coapsă şi cu crucea pe piept şi afară de scarlatul 

tocurilor, înveşmîntaţi, împanglicaţi şi împănoşaţi numai în aur şi verde, verde şi aur, aşteptam ca 

surghiunul nostru pe pămînt să ia sfîrşit. O lină cîntare de clopoţei ne vestea că harul dumnezeiesc 

se pogorîse asupra-ne; răscumpăraţi prin trufie aveam să ne redobîndim înaltele locuri (subl. n. – 

A. C.) Deasupra stranelor, scutarii nevăzuţi coborîseră prapurele înstemate şi una cîte una se 

stinseseră cele şapte candele de la altar. Şi plecam tustrei pe un pod aruncat spre soare-apune, 

peste bolţi din ce în ce mai uriaşe în gol. Înaintea noastră, în port bălţat de măscărici, 

scălămbăindu-se şi schimonosindu-se, ţopăia de-a-ndaratele, fluturînd o năframă neagră, Pirgu. Şi 

ne topeam în purpura asfinţitului...” [18, pp. 123-124] 

Cei trei „cavaleri-călugări” sînt oficianţii cultului suprem al frumuseţii; ordinul din care fac 

parte sanctifică esteticul, iar originea acestei confesiuni este plasată în amurgul civilizaţiei umane. 

Viaţa lor este o continuă celebrare a bizarei divinităţi a Frumosului; ritualurile se constituie din 

gestul zilnic de remodelare a existenţei în funcţie de un singur şi absolutizat criteriu, cel al 

esteticului. În sforţarea de a readuce în fiece clipă sacrul principiu al pancaliei în universul profan 

al faptelor cotidiene, se insinuează o inevitabilă doză de nebunie: deloc accidentală este 

„înveşmîntarea” cavalerilor-călugări în „aur” şi „verde”, îmbinarea acestora simbolizînd, conform 

heraldicii şi emblematicii medievale, apartenenţa celor care poartă asemenea veşminte la castele 

damnate ale societăţii (alienaţii, bufonii etc). Observăm că cele două fragmente definesc atît 

statutul (social, ontologic, metafizic) cît şi crezul artistic al creatorului de frumos din unghiul 

concepţiei estetice decadente.  

La o analiză mai atentă, orice frază a romanului, dată fiind unitatea structurală impecabilă a 

textului, poate fi citată cu scopul de a defini anumite aspecte legate de concepţiile estetizante şi de 

sensibilitatea decadentă a autorului. Pînă la urmă, posibilitatea de a interpreta întregul în 

infinitezimal îşi are originea tot în poeticile estetizante de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, acesta 

fiind încă un adevăr al mult contestatei decadenţe pe care romanul matein îl ilustrează, cel puţin în 

literatura română, în cel mai convingător mod. 
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III. 2. Poezia decadentă 

 
În poezia românească, semnele decadenţei sînt poate chiar mai vizibile decît în proză, dar, în 

acelaşi timp, sînt mai dispersate şi cer o abordare foarte atentă, pentru a evita concluziile pripite, 

paralelismele şi analogiile forţate, judecăţile mult prea generale sau reducţioniste. Lirica 

românească fin de siècle e un arhipelag de insule estetice diferite ca formă şi eterogene ca 

structură. Mai mult, poezia fiecărui scriitor în parte e un conglomerat de formule, tehnici şi 

procedee artistice pe care le unifică doar adaptarea lor la personalitatea stilistică a autorului (acolo 

unde este). Dacă în proză, apartenenţa scriitorului la un climat de epocă, asimilarea de către acesta 

a unor concepţii despre literatură de largă circulaţie, poate conferi textelor acel grad de înrudire 

suprastilistică ce ne permite să identificăm mai uşor prezenţa unor idei şi sentimente de factură 

decadentă pînă şi într-o exhibiţie aproape publicistică, de cîteva rînduri, pe marginea unei impresii 

de voiaj sau de lectură, atunci în poezie, factorii de genul zeitgeist-ului nu pot fi valorificaţi decît 

ca nişte piste posibile de interpretare şi de abordare în cheia esteticii decadente. Titluri ca 

Nevroză, foarte răspîndite, de altfel, în poezia de la începutul secolului trecut, nu sînt de fiecare 

dată indicii ale unei stări nevrotice decadente în textele analizate. Temele înseşi ale 

decadentismului, atît de evidente la lectura nuvelei sau romanului şi atît de strîns legate de 

expresia lor stilistică, pot fi doar anunţate de un titlu „potrivit”, de o metaforă a poetului sau de un 

efect spontan pe care îl creează asocierea exotică, inedită şi, de cele mai multe ori, involuntară, a 

unor cuvinte. Cazul contrar este ilustrat de poezia unui Bacovia, în care nu găsim propensiunea 

pentru stilistica rafinată, filigranul minuţios al sintaxei şi al cuvîntului specifice spiritelor 

estetizante, dar care rămîne expresia cea mai netă a condiţiei creatorului decadent, a manierei 

acestuia de a trăi şi de a-şi reprezenta declinul ca stare generală a fiinţei, a civilizaţiei, a materiei 

cosmice etc. Disocierea între conţinut şi formă este întotdeauna obligatorie în contextul poeziei 

moderne, iar sub aspect formal, poezia românească fin de siècle e o totalitate de procedee cu 

aspect simbolist, mai mult sau mai puţin înţelese şi foarte aproximativ aplicate.  

Pentru a arăta în ce măsură se infiltrează în textele „simboliştilor” noştri elementul estetic 

sau poetic decadent, trebuie să facem un scurt excurs în producţia lirică a perioadei, pentru a-l 

identifica acolo unde el există cu adevărat, acolo unde el funcţionează în mod autonom, în 

conformitate sau în contradicţie cu intenţia iniţială a autorului, acolo unde se constituie într-o 

dimensiune reprezentativă a poeticii auctoriale şi mai ales acolo unde el nu este singular şi nici 

accidental. În acest scop, este de ajuns să distingi dacă insula care pare a fi decadentă e o iluzie 

optică sau o constantă sine qua non a arhipelagului poetic analizat.  
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În subcapitolul Poeţii şi poezia decadenţei, nu vom respecta nici ordinea cronologică şi nici 

pe cea ierarhică în considerarea autorilor. Vom încerca să parcurgem un traseu întrucîtva similar 

celui pe care l-am realizat în capitolul anterior consacrat prozei, dar cu observaţia că ne vom 

îngădui ceva mai multă libertate de mişcare pe un tărîm care a pus vagul şi magia însăşi a 

libertăţii la temelia structurilor sale tectonice.  

În Decadentism vs. Simbolism, vom inversa unghiul de abordare. Pentru a identifica 

dimensiunea poetică şi estetică a decadentismului în lirica românească, trebuie să plecăm nu 

numai de la autorii consideraţi mai mult sau mai puţin decadenţi, în spirit sau în literă (adică de la 

ideologia lor literară, vizunea lor creatoare, preferinţele lor tematice etc), ca să ajungem la textele 

ce ar ilustra, într-o măsură mai mare sau mică, opţiunile lor estetice, ci şe de la acea poetică a 

decadentismului, pe care am prefigurat-o mai sus ca pe o poetică transauctorială, spre textele ca 

atare, îmbinînd, astfel, abordarea din perspectiva subiectivităţii auctoriale cu abordarea din 

perspectiva obiectivităţii textuale. În acest sens, vom recurge la o structurare a conceptelor 

definitorii ale decadentismului, a trăsăturilor caracteristice stilului poeziei decadente, a atitudinilor 

poetice, a stărilor lăuntrice dominante, a mecanismelor expresiei, a imaginarului decadent şi a 

temelor şi motivelor fin de siècle, pe care le vom căuta nemijlocit în textele din epocă dincolo de 

opţiunile programatice sau de înclinaţiile estetice ale autorilor. Totodată, vom analiza, în 

contrapondere, conceptele, tehnicile şi procedeele simbolismului, şi ocurenţele lor textuale, pentru 

a pune în evidenţă şi această dimensiune estetică şi poetică a poeziei de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Astfel, vom obţine toate datele pentru un virtual tabel 

sinoptic cu ajutorul căruia s-ar putea delimita mai bine ceea ce este decadent de ceea ce este 

simbolist în lirica românească din epocă.  

 

Poeţii şi poezia decadenţei 

Ion Minulescu îşi cîntă goliardesc şi ironic boema în ritmuri de romanţă, utilizînd, ca tehnică 

externă, sinesteziile şi corespondenţele (adeseori facile) şi etalînd, în calitate de unic sentiment 

poetic profund, nostalgiile evazioniste ale romanticului dedurizat şi împăcat cu toată lumea. 

Faptul că a fost considerat, în epocă, drept şef de şcoală „decadentă” (Gheorghe Savul) sau 

„simbolistă” (la început, de adepţii şi de „discipolii” pe care maestrul i-a adunat în jurul său la 

cafeneaua lui Kübler şi, mai apoi, de unii critici), nu trebuie să ne înşele. Opiniile lui Eugen 

Lovinescu, oricît de exagerate ni s-ar părea astăzi, sînt de luat în seamă atunci cînd ne tentează o 

precizare privitoare la natura acelui „simbolism” sau „decadentism” practicat de Minulescu. 

Ilustrul critic insistă asupra caracterului „elementar”, „exterior şi mecanic” [20, p. 174] al 

simbolismului minulescian, în care domină o muzică „plină de fanfare, de sonorităţi, de metale 
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lovite” [20, p. 178]. În acelaşi context, pot fi invocate şi părerile celui mai bun exeget al operei 

minulesciene, Emil Manu, care atribuia autorului Romanţelor pentru mai tîrziu o dublă intenţie 

artistică: pe de o parte, efortul de „depoetizare” a limbajului tradiţionalist, iar pe de altă parte, 

dorinţa de „înnobilare poetică a locului comun” [21, pp. 69-70]. În cadrul acestei intenţii, nu 

rămîne prea mult loc pentru elementele de fond ale simbolismului. Tot ce este „simbolist” devine 

decorativ, detaliu pitoresc, factor creator „de atmosferă” [20, p. 187]. Emil Manu afirmă că 

Minulescu inaugurează „direcţia şansonetistă a simbolismului”, în care se sintetizează „ideea de 

impresie muzicală şi sugestie cromatică” [21, p. 148]. Cît priveşte decadentismul, conexiunile 

acestuia cu lirica minulesciană par a fi şi mai puţine, şi mai accidentale decît cele simboliste. Şi 

totuşi. Dincolo de sentimentalismul reclamat al poetului care pune într-un acord perfect 

imaginarul simbolist cu gamele şansonetei, urmărind, ca un boem (declarat) autentic, efectul 

scenic imediat asupra ascultătorului, există o anumită doză de teatralitate simulată şi, totodată, de 

gravitate subtil camuflată de tumbele zgomotoase ale limbajului. Învelişul „oratoric” al 

„misterului” [20, p. 179] presupune totuşi un „mister”, senzualitatea, tipic „decadentă”, a 

Romanţelor pentru mai tîrziu, doar ia înfăţişarea unui „vitalism exuberant” [21, p. 82], rămînînd, 

în esenţă, tributară aceluiaşi gust pentru morbidezza, pentru trăirea asociată a instinctelor erotice şi 

tanatice. Problema este să stabilim ce anume e „ostentativ” în lirica lui Minulescu? La suprafaţă e 

simularea a ceea ce scriitorul, un arivist al cafenelelor literare, şi-a dorit în calitatea lui de poet al 

mulţimilor: fronda, gesturile (obligatorii!) ale boemei, succesul la publicul burghez pe care îl 

şochezi cu unele lexeme sau sintagme mai îndrăzneţe, dar îl adormi cu repetiţii 

(pseudonumerologice şi pseudosimbolice, în fond) în ritmul şi în stilul unui cîntec de leagăn pe 

care îl numeşti, de exemplu, romanţă... Ce e în adîncul sufletului său poetic? Printr-un joc al 

construcţiei, Minulescu, referenţial ca orice scriitor postromantic, lasă să se întrevadă această 

profunzime, atîta cît este, în chiar versurile poemelor sale. Există, în textele minulesciene, versuri 

pentru ascultători şi există versuri pentru cititori, pentru amatorii rafinaţi ai unui teatru mai subtil 

decît cel de pe afişele mediilor boeme. Ele pot fi decelate în interiorul fiecărui text, prin metoda 

aproape matematică a excluderii fragmentelor care urmăresc efectul mecanic (muzical şi exterior), 

a simbolismelor cu rol de piese oratorice ce îndeplinesc o singură funcţie: impactul cu publicul. 

Într-un poem ca Va fi..., e suficient să subliniem tot ce nu provoacă zgomot pentru a revela o 

sensibilitate sau pentru a face măcar o aluzie la existenţa acesteia: „Va fi într-o noapte caldă de 

mai./Cînd vei intra/în parcul meu, /Nisipul aleelor deşarte,/îmbrăţişînd pantofii tăi albi, va 

tresări... /La revederea celei venite de departe/Copacii vor zîmbi... /Ferestrele-mi închise se vor 

deschide iar, /Şi-n vazele uitate pe albe etajere, /Buchetele uscate de alb mărgăritar/Vor 

palpita/Ca-n ascultarea unui demonic Miserere !... /Va fi-ntr-o noapte caldă de mai. /Cînd vei 
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veni, /„Olimpia”din cadru-i îţi va surîde iar, /Ceasornicu-n perete va respira mai rar/Şi mutele 

covoare, pe jos, vor tresări... /Demonul nebuniei va coborî din nou/Pe-albastrele sofale/Şi albele 

dantele, /Aripa lui va stinge lumina-n candelabru, /Iar noi, /Sub ocrotirea tăcutelor perdele, 

/Postum ca şi-ngropaţii de vii, într-un cavou, /Ne vom iubi-n parfumuri de brad şi de cinabru. /Şi-

apoi... /Va fi într-o seară poate ca şi-alte seri. /Va fi/O seară de octombre cu palpitări discrete/De 

frunze, /De imagini, /De pleoape/Şi regrete... /Vai... cea din urmă seară cînd tu vei mai veni/Va fi 

o aiurare de toamnă pe sfîrşite, O aiurare-versuri brodate pe-o batistă -/Simbolul despărţirii/Şi-

atîta tot... /Şi-apoi/Nu va mai fi nimica, / Nu va mai fi nici soare,/ Nu va mai fi nici lună,/Nici 

stele căzătoare.../Şi faţă de noi singuri,/Poate,/Nu vom ma fi nici noi!” (Va fi...) 

Dacă există o decadenţă în poezia minulesciană, ea constă în această camuflare a eului într-o 

mulţime de euri false pe care le propun vocile şi imaginile multiple pe care poetul le adună de pe 

tot cuprinsul poeziei simboliste. Nu e multă profunzime în spatele artefactelor şansonetiste, dar 

această profunzime are un conţinut decadent: stilul, maniera disimulează demonul lăuntric, 

generînd, în şi prin poezie, un „cult al personajului” (Camus) asupra căruia se răsfrînge 

discontinuitatea, anormalitatea, perversitatea şi neîmplinirea lumii exterioare: „(...)Ca să ajung 

pînă la tine, i-am zis morţii:/- Mergi-nainte/Şi coseşte-mi fără milă tot ce-i viu/Şi-mi ţine 

calea.../Netezeşte-mi munţii-n zare/Şi umple-mi de cadavre valea/Dintre ea şi mine -/Haide!... 

Haide, moarte, mergi-nainte!...” (Romanţă fără muzică).  

Minulescu nu-şi truchează blazarea sau spleen-ul, el îl face pe ascultător să creadă că acestea 

sînt trucate sau că, cel puţin, nu sînt importante în ordinea receptării: „Mi-am zis:/Voi scrie trei 

romanţe.../Dar azi, din aurul de-alt’dată/Şi din carminul de pe buze/Nu mi-a rămas decît o pată-/O 

pată verde, ce m-apasă ca şi o piatră funerară/Sub care dorm, ca-n trei sicriuri, Trei stinse-acorduri 

de chitară!...” (Romanţa celor trei romanţe). Efectele scontate se obţin, adeseori, prin joc, 

îndeosebi prin jocurile sintactice în care fragmentele şi disonanţele, care nu se văd la lectura cu 

voce tare a poemelor, sînt generate pentru cititorul care trebuie să devină atent la schimbările 

„grafice” de ritm, întrucît ele desemnează o ruptură interioară, o discrepanţă lăuntrică, o tensiune 

anormală a spiritului. 

 

Ce poate fi mai firesc decît un Bacovia-poet decadent? În realitate, dimensiunea estetică a 

decadentismului bacovian în poezia lirică e la fel de imprecisă ca şi cea a decadentismului 

minulescian. Cea mai exactă definiţie a scrisului bacovian o dă, după părerea noastră, Daniel 

Dimitriu: 

„Bacovia urmăreşte stricta echivalare a unor secvenţe biografice, evitînd atît 
etalarea unui eu liric propriu-zis, cît şi speculaţiile fanteziei transcendente. 



 122

Admit ca unică mistificare ingerinţele artistice din sfera limbajului şi, într-
adevăr, ele sînt singurele deformări ale unui realism tranşant, dogmatic” [11, pp. 
19-20] 

 

Aproape inamendabilă, această constatare plină de bun-simţ pe care o face criticul ieşean 

respinge din start orice tentativă de remorcare a poeticii bacoviene la cutare sau cutare curent sau 

mişcare literară. Mai mult, Dimitriu ne lămureşte (cap. În şi dincolo de simbolism) şi în privinţa 

manierei în care autorul Plumbului a izbutit să adapteze elementele estetice exterioare 

(parnasiene, simboliste, decadente ş. a.) la sensurile lăuntrice ale fiinţei sale [11, pp. 63-84], deşi 

criticul nu uită să menţioneze nici faptul că influenţele pe care le-au exercitat poeţii francezi fin de 

siècle au disciplinat spiritul bacovian în sensul unei permanente „prelucrări artizanale” a textelor, 

aceasta reprezentînd un „gest de dominare, efemer, desigur, pe care şi-l poate permite artistul” 

[11, p.80]. Pe lîngă rigoarea pe care i-au impus-o lui Bacovia tendinţele estetizante ale secolului al 

XIX-lea, se face simţită în opera scriitorului forţa modelatoare a unor concepţii şi viziuni (literare 

sau extraliterare) din epocă. Temperamental şi de unul singur, tîrgul românesc nu ar fi putut 

inspira acel sentiment universal al decrepitului şi al disoluţiei cosmice care îşi are rădăcinile 

livreşti în viziunile monstruoase, apocaliptic-groteşti (grave sau butaforice, simboliste sau 

naturaliste) pe care le-a creat ironia provocatoare a gînditorilor şi artiştilor decadenţei.  

Receptarea liricii bacoviene din unghiul decadentismului nu se poate limita numai la 

stabilirea unor influenţe livreşti. Ea ar trebui să pornească de la identitatea pe care o realizează 

poetul între propria sa fiinţă şi fiinţa lumii, aflată într-un proces lent de degradare, declin, 

decădere. Mihai Cimpoi, într-un recent studiu, Secolul Bacovia, fixează parametrii funcţionali ai 

acestei identităţi: 

„Lui Bacovia îi este de ajuns existenţa decadentă automodelatoare. El 
urmează un cod deontologic acceptat şi promovat programatic. Mai mult decît 
atît, deontologicul supune ontologicul, îl modelează. E o modelare în sens 
invers, precum se întîmplă cu toate lucrurile în cazul lui Bacovia” [22, p.36]  

 

Asumarea decadenţei ca deontologie, supunerea ontologicului unei condiţii decadente, 

acceptate conştient ca unic model comportamental, „îl transformă pe Bacovia într-un personaj 

bacovian” [22, p. 37], de unde şi sensul adînc şi, poate, întrucîtva paradoxal al bacovianismului. 

Analogia cu un „crai de curte veche” este perfectă, căci universul tîrgului românesc devine unul 

decadent din moment ce „insul” bacovian este expresia plenară a stării de decadenţă: 

 

„Modelul etic de „sfînt laic”, de ascet, de ins asocial şi atemporal, supus pînă 
în străfundurile fiinţei de melancolie, oboseală, dezgust, neputinţă fizică şi 
intelectuală, de tip de „crai de curte veche” trăind sentimente crepusculare sub 
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semnul terorii timpului şi rafinamentului senzual, misterului şi regretului 
consolidează impresia de unitate. Contradicţiile baudelairiene care apar între 
voluptate şi tristeţe, între dorinţa de a trăi şi amărăciunea generată de conştiinţa 
privaţiunii şi disperării sînt suprimate, la Bacovia, şi puse doar sub semnul 
demonic al negativităţii.” [22, p. 38] 

 

Într-adevăr, nu avem dreptul să-l considerăm pe poet ca pe un produs al unei lumi 

decadente, fapt specific lui Baudelaire şi generaţiei sale. Totodată, nu-i putem atribui rolul de 

biograf al decadenţei, pe care îl joacă, în literatura occidentală, scriitori ca Huysmans sau Wilde 

(v. cap. I al tezei). Bacovia este creator de decadenţă şi acest gest „demiurgic”, inautentic în 

aparenţă şi negativ în esenţă, este unul din factorii determinanţi ai originalităţii sale artistice. 

Impresia de inautenticitate dispare dacă încetăm să raportăm lumea creată de Bacovia la lumea 

exterioară; poetul este mai autentic decît cei care îşi teatralizează percepţia decadentă a 

universului, hiperbolizînd macabrul, exagerînd la modul comediilor groteşti tragicul existenţei. În 

cazul unui decadent veritabil (Rollinat, Laforgue, Rodenbach ş. a.),  autenticitatea rezultă din 

inautenticitatea însăşi a redării întregului în chip exacerbat, scriitorul creîndu-şi o mască (de bufon 

tragic) în care va evada întreaga lui fiinţă, înspăimîntată de iminenţa unei prăbuşiri universale. 

Bacovia nu-şi pune măşti, el nu se refugiază şi nu se identifică, pentru a se mîntui măcar la modul 

artisticului, cu un anumit tip de expresie; el este decadenţa însăşi, disoluţia materiei care vorbeşte, 

sentimentul cosmic personalizat al neantificării. Arta lui Bacovia nu poate să îndeplinească nici 

măcar funcţia unui elementar catharsis; discursul „materiei plîngînd” îl acaparează atît de tare pe 

poet încît devine cu neputinţă orice eliberare şi purificare, prin expresie artistică, de sentimentul 

acut al decăderii. În acest sens, poetul se apropie într-o măsură mai mare de expresioniştii care, la 

obîrşie, sînt şi ei o emanaţie a spiritului decadent în artă. Numindu-l „postdecadent”, dar 

neîncumetîndu-se totuşi să-l înregimenteze în falanga expresionismului european, criticul V. 

Fanache defineşte în felul următor tematica liricii şi sensibilitatea fiinţei bacoviene: 

„Căderea se constituie ca supratemă a acestei poezii, indiferent de aspectele, 
de stările, de ipostazele abordate. Dincolo de fenomenalitatea derutantă a lumii 
şi dincolo de raporturile posibile în care poate antrena fiinţa, fundamentală, 
sarcastic dominatoare, se manifestă căderea. Descripţia, sentimentalizarea şi 
chiar sugestia îşi pied din prestigiu, în beneficiul unei viziuni topite în uniformul 
sens decadent. Universul şi omul se arată a fi cădere, secţiunea de aur se 
descoperă în sinistra secţiune de plumb.” [9, p. 25] 

 

Acestea sînt cîteva din motivele pentru care nu ne putem îngădui să-l judecăm pe Bacovia 

din perspectiva estetică univocă a decadentismului. Este evident că în poezia bacoviană găsim 

aproape toate preocupările tematice şi aproape toate atitudinile decadenţei: dezgustul („Barbar 

cînta femeia-aceea,/Tîrziu în cafeneaua goală, /Barbar cînta, dar plin de jale,-/Şi-n jur era aşa 
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răscoală”, Seară tristă; „Şi noaptea se lasă/Murdară şi goală;/Şi galbeni trec bolnavi/Copii de la 

şcoală.”, Moină), spleen-ul, însingurarea şi golul („Singur, singur, singur,/(...)Străzile-s 

deşarte/(...)Plouă, plouă, plouă,/Vreme de beţie-/Şi s-asculţi pustiul,/Ce melancolie!/(...)Veşnic, 

veşnic, veşnic,/Rătăciri de-acuma/N-or să mă mai cheme-/Peste vise bruma(...)”, Rar; „În haine 

negre, întunecate,/Eu plîng în parcul demult părăsit.../Şi-a mea serenadă s-a rătăcit/În note grele, 

şi blestemate...”, Ecou de serenadă), morbidul, funebrul şi satanicul („(...)La geam tuşeşte-o 

fată/În bolnavul amurg;/Şi s-a făcut batista/Ca frunzele ce curg (...)”, Amurg; „Sînt cîţiva morţi în 

oraş, iubito,/Chiar pentru asta am venit să-ţi spun;/Pe catafalc, de căldură-n oraş,-/Încet, cadavrele 

se descompun./Cei vii se mişcă şi ei descompuşi,/Cu lutul de căldură asudat;/E miros de cadavru, 

iubito,/Şi azi, chiar sînul tău e mai lăsat (...)”, Cuptor; „Carbonizate flori, noian de negru.../Sicrie 

negre, arse, de metal, /Vestminte funerare de mangal,/Negru profund, noian de negru.../Vibrau 

scîntei de vis... noian de negru;/Carbonizat, amorul fumega-/Parfum de pene arse, şi 

ploua.../Negru, numai noian de negru”, Negru; „(...) Şi-n lumea ochenelor triste/Mă prinse sinistre 

gîndiri-/În jurul meu corpuri de ceară,/Cu hîde şi fixe priviri./Şi-acea caterincă-fanfară/Îmi dete un 

tremur satanic;/În racle de sticlă – princese/Oftau, în dantele, mecanic (...)”, Panoramă), nevroza 

(„Afară ninge prăpădind,/Iubita cîntă la clavir,-/Şi tîrgul stă întunecat,/de parcă ninge-n 

cimitir/(...)Şi plîng şi eu, şi tremurînd/Pe umeri pletele-i resfir.../Afară tîrgul stă pustiu,/Şi ninge 

ca-ntr-un cimitir”, Nevroză; E toamnă, e foşnet, e somn.../Copacii, pe stradă, oftează;/E tuse, e 

plînset, e gol.../Şi-i frig, şi burează (...)”, Nervi de toamnă), anormalitatea, nebunia şi delirul 

(„Imensitate, veşnicie,/Tu, haos, care toate-aduni.../În golul tău e nebunie,-/Şi tu ne faci pe toţi 

nebuni./(...)Imensitate, veşnicie,/Pe cînd eu tremur în delir (...)”, Pulvis; „Un larg şi gol salon 

vedeam prin draperii,/Iar la clavir o brună despletită/Cînta purtînd o mantie cernită,/Şi trist cînta, 

gemînd între făclii./Lugubrul marş al lui Chopin/Îl repeta cu nebunie.../Şi-n geam suna funebra 

melodie,/Iar vîntul şuiera ca ţipătul de tren (...)”, Marş funebru) ş. a. m. d.. Cu toate acestea, unele 

elemente esenţiale ale decadenţei estetice sînt substituite de o concepţie mai modernă a poeziei, 

care respinge „cultul personajului”, nu teatralizează revolta şi nu camuflează trăirea în gest, 

manieră sau artificiu. Astfel, cel mai decadent în spirit poet român nu este şi cel mai decadent în 

litera consacrată a curentului. 

Analizînd poezia minulesciană şi pe cea bacoviană, putem ajunge la o concluzie bizară, dar 

cît se poate de adevărată în planul esteticului: dacă am reuşi o simbioză dintre „personajul” 

poeziei lui Minulescu şi starea de spirit a poetului Bacovia, am obţine formula desăvîrşită a 

artistului decadent. În literatura română fin de siècle, nu există alţi poeţi care să se fi apropiat atît 

de mult de estetica decadenţei. Cu toate acestea, este posibilă surprinderea unor note (uneori 
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fulgurante, alteori, pregnante) de blazare, de spleen, anumite stări nevrotice sau tentative de 

estetizare a discursului liric în linia decadentismului. 

 Există un „stil şi o mască a damnării” [2, p. 504] în lirica lui Alexandru Macedonski. După 

cum afirmă Adrian Marino, „nimeni n-a cîntat mai profund la noi coruperea stării de fericire 

idilică, pierderea candorii şi a purităţii originare, (...) nici unul din poeţii români n-a cîntat mai 

dramatic dezamăgirea eternelor iluzii, prăbuşirea visului absolut, tragicul revelaţiilor decisive, ca 

Macedonski.” [2, p. 505]. Narcisiac, poetul îşi pune masca damnatului, afişînd atitudini de revoltă 

şi nemulţumire. Masca este una elementară, împrumutată din retorica romantică a inadaptării, a 

titanismului, a „geniului” neînţeles într-o lume ostilă. Poza de „blestemat” însă e mai stridentă, ea 

implică o anumită teatralitate şi o anumită tendinţă de insolitare a suferinţei care se îndepărtează 

de resorturile adînci, ludice şi autoironice, pînă la urmă, ale decadentismului. Bufonadele lui 

Macedonski sînt involuntare, se datorează patosului excesiv cu care îşi nuanţează durerea, 

dispreţul, dezgustul sau insatisfacţia. Teatralitatea lui Macedonski nu disimulează, în realitate, 

nimic. Totul este la suprafaţă: poetul îşi confecţionează o mască cu care iese pe scenă şi pe care o 

aruncă pripit din teama de a nu fi ascultat sau înţeles pînă la capăt. Teatralităţii sale (din Nopţi, în 

Psalmii moderni ş. a.) îi lipseşte stilul, acea, minimă, „stilizare” care să facă posibilă estetizarea 

trăitului şi să-l plaseze, în definitiv, pe poet, în „empireul” atît de mult visat al idealităţii: 

„Deznădejde fioroasă, strălucitu-mi-ai pe frunte, Şi încinsu-m-ai cu flăcări care-ntreg m-au 

mistuit./(...) Îmi făcuseşi o coroană ce ca pietre nestemate/Avea lacrămile mele ce luceau la focul 

tău” (Noapte de ianuarie). Macedonski nu are nici răbdarea pozei dandyste, pe care şi-o asumă 

fără a o elabora în interior, doar pentru a şoca. Perceperea în cheie estetizantă a existenţei îi este, 

în fond, străină, poetul fiind obsedat şi neputîndu-se detaşa de glasul naturii proprii. Autorul  

Nopţilor este prea vitalist, pentru a fi consubstanţial decrepitudinii de care se plînge, deşi nu 

putem spune că nu există texte în care să nu-i reuşească maniera decadenţilor. Aceasta se întîmplă 

atunci cînd poetul îşi (re)construieşte la distanţă, alegoric, portretul: „Privire-adîncă. Searbăd. Ca 

cioc de vultur, nasul;/Sprîncene arcuite şi trase cu compasul;/O frunte largă; buze ca vesteji 

ttrandafiri;/Pe ochi perdea de gene din pleoapele subţiri/Ce lasă să străbată cum stau 

întredeschise/O lume de concepţii ş-o lume de abise.” (Neron); „Nămeţii de umbră în juru-i s-

adună.../Făptura de humă de mult a pierit/dar fruntea, tot mîndră, rămîne în lună-/Chiar alba odaie 

în noapte-a murit...(...)/E moartă odaia, şi mort e poetul/(...)şi el e emirul...-/Prin aer, petale de 

roze plutesc.../Mătasea-nflorită mărită ca firul/Nuanţe, ce-n umbră, încet vestejesc.../(...)Şi el e 

emirul, şi are-n tezaur,/Movile-nalte de-argint şi de aur,/(...)Şi el e emirul, şi toate le are.../E tînăr, 

e farmec, e trăsnet, e zeu,/Dar zilnic se simte furat de-o visare.../Spre Meka se duce cu gîndul 

mereu(...)” (Noaptea de decemvrie). În general, de la apariţia Florilor sacre şi pînă la publicarea 
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Thalassei, este o perioadă în care Macedonski pare să-şi fi conturat mai clar opţiunea pentru stilul 

estetizanţilor de la sfîrşitul secolului. Texte ca Avatarul, Castelul, Vasul, Lewki sînt tot atîtea 

exerciţii care pregătesc estetismul macedonskian din Rondeluri. Rondelurile rozelor este ciclul în 

care acesta triumfă; îmbinarea contemplativităţii estete cu încîntarea temperată în faţa suav-

efemerului aspect al unei naturi artificiale, la care se adaugă resemnarea tristă şi jubilaţia secretă, 

livrescă, a imanenţei („Drapate-n purpură regească/sau înfoiate-n rochii de argint,/Sadi-frunzosul 

labirint/Făcut-a roze să-nflorească”, Rondelul lui Sadi; „În tot, se simte un fior./O jale e în 

orişicine./E vremea rozelor ce mor-/Mor în grădini şi mor şi-n mine”, Rondelul rozelor ce mor), 

bifează cîteva trăsături decadente la poetica lui Macedonski. O estetică decadentă a urîtului, în 

cheia Spleen-urilor sau Bătrînelor baudelairiene, se prefigurează, parţial, şi în Rondelurile Senei. 

Tema trecerii, a amurgului civilizaţiei, spectacolul josniciei dislocînd fastul de odinioară, 

despiritualizarea şi dezumanizarea („Monstruos se-ntinde-oraşul./Viciul joacă-n el pe brînci./Are 

case, lanţ de stînci./Dracii-n toate şi-au locaşul”, Rondelul uriaşului; „Cerul este de leşie. Un 

linţol pentru speranţă, /Unde este marea Franţă?/Ce văd ochii, te sfîşie”, Rondelul Franţei 

burgheze; „Omenirea e ca moartă./Vii, sînt numai flori şi plante./Ea-şi deschise neagra poartă/Ce 

clădită-a fost de Dante”, Rondelul sfîrşitului) sînt caracteristicile acestui ciclu. 

Poezia lui Dimitrie Anghel poate fi decadentă din aceleaşi raţiuni din care este decadentă şi 

proza. Diferenţa dintre cele două genuri literare abordate de poet este, la nivelul expresiei şi a 

sensibilităţii, atît de mică, încît singura deosebire ar putea rămîne doar forma textelor. Aceeaşi 

transmutare a realului în imaginar, acelaşi accent pus pe o percepţie senzorială autoritară a 

lucrurilor, aceeaşi estetizare a naturii şi înlocuire a naturalului cu artefactele unei creativităţi ce 

oscilează între magia cunoaşterii extatice a obiectului poetic şi rigoarea livrescă a principiului de 

reorganizare estetică, prin artă, a universului palpabil („Culorile ca un incendiu, în clipa ultimului 

ceas,/S-aprind – căci ceasul cel din urmă oricum e o apoteoză-/Mai darnic îşi răstoarnă crinul 

parfumul ce i-a mai rămas/Pe fundul urnei, şi, cînd moare, mai roză se preface-o roză./Gherghina 

singură, spre toamnă, cînd sînt grădinile pustii,/Nu-mprăştie nici o mireasmă, ci rece şi 

nepăsătoare,/Cînd stă să-i vie şi ei ceasul înfricoşatei agonii,/Şi-nalţă tot mai sus în aer, zîmbind, 

marmoreana-i floare (...)”, Gherghina). 

Nostalgiile triste („Au fost odată inimi ce-au tremurat nebune/În cîntecul acela continuu şi 

banal,/ce-l auzim în stradă şi-n suflete ne pune/O nostalgie tristă de nopţi tîrzii de bal”, Cînta o 

caterincă), tumorile timpului, deznădejdea („Duminici lungi, duminici nesfîrşite,/Cu albe 

dimineţi, scăldate-n soare,/Cu clopote-n văzduh răsunătoare.../Duminici lungi, duminici 

adormite.../E linişte stradă, oboseală; Ceva greoi apasă urbea noastră (...), Duminici) sentimentul 

fragilităţii, al „şubrezeniei” realului, dezgustul provocat de prezentul imund dublat de 
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sindromul acut al bolii veacului („Tristeţi de bărci ce balansează/Caricaturi de-avînt schilod,/Şi 

de maimuţi ce imitează/Şi rîd urîte la norod;/Tristeţi haine şi adînci/De-acvili cu lanţuri la 

picioare,/Visînd seninătăţi de stînci/La uşa cuştilor murdare;/Tristeţi bolnave de flaşnete/Cu 

valsuri vechi şi anodine,-/Tristeţi şi moaşte de regrete/Ce veac v-a îngropat în mine?”, Tristeţi 

atavice), sînt trăsăturile decadente ale liricii lui Demostene Botez. Poet în registru minor, în 

umbra modelelor străine sau autohtone, el manifestă totuşi o mai mare compatibilitate cu estetica 

decadentismului, vădind anumite afinităţi temperamentale cu Baudelaire, Rollinat, Bacovia. 

Punerea în scenă a damnării, decorarea macabră a cotidianului, valorificarea poetică a pozei de 

muribund stoic, nu ascunde o trăire autentică interioară, fiind mai curînd o imitaţie a 

„inautenticităţii” decadente. 

Adept declarat, în repetate rînduri, al decadentismului, Ştefan Petică este, în acelaşi timp, 

poetul în care spiritul decadent al vremii nu a lăsat prea multe urme. În afară de unele estetisme 

formale, de obsesia trecerii, a sfîrşitului (Cînd vioarele tăcură), rareori individualizată ca expresie 

stilistică, de unele efecte de atmosferă (Serenade demonice), nimic nu aminteşte la el de atitudinea 

decadentă. Şt. Petică este o fire idealistă, un creator preocupat, printre primii în literatura română, 

de problemele limbajului poetic. Cultul idealităţii, căutarea inefabilului, îi impersonalizează 

discursul, îndreptîndu-l organic spre experimentele simboliştilor în descendenţă mallarméană. 

Nicolae Manolescu a definit cel mai bine mizele construcţiei poetice în lirica lui Şt. Petică: 

scriitorul ar promova o poezie de cunoaştere, de explorare a lumii, voind „să exprime misterioasa 

esenţă a unui univers imaterial”, el ţinteşte „extaticul” care este, simultan, „transraţional” şi 

„transsenzorial” [23, p.179]. 

Decadent este rollinatismul, în conţinut (macabru, dezolant) şi în formă (sacadat, disonant), 

al lui Nicoale Davidescu („Mănunchiuri de gînduri în prada nevrozei/Dispar ca parfumul palid al 

rozei./Senzaţii de blocuri imense de gheaţă/Mă fac să îmi fie groază de viaţă; Şi goluri de viaţă 

rînjindu-mi departe/Mă fac să mă prindă groaza de moarte;/Iar spleenul satanic la trecerea 

orei/Surîde din lacul mort al Gomorei”, Nevroză); musteşte de imaginar decadent versul simplu, 

„explicit” (M. Scarlat) al lui Traian Demetrescu („Pe plopii întinşi/Coboară corbii-n pîlc de 

doliu,/cernesc al iernii alb linţoliu/Şi, trişti, de foame par învinşi.../(...)În aiurări/De spaimă inima 

mea moare,/Acoperite de ninsoare/Pierdute sînt orice cărări.../Şi mă învinge/Un gînd amar, ştiind 

c-odată/Şi peste groapa mea uitată/Vor trece corbii şi va ninge!...”, Corbii); decadente sînt 

culoarea, atmosfera, exotismul şi ezoterismul, elogiul carnalităţii şi al desfrîului simţurilor în 

poemele lui Alexandru Obedenaru („Pe-ocean de sînge şi venin/Vaporul sumbru şi fatal,/Fu 

azvîrlit din val în val,/Şi supt de orizont carmin”, Iahtul negru; „În zvîrcoliri îmbătătoare,/Prin 

bahic danţ legănător,/În mistic şi himeric zbor/S-a stins a ţărmului splendoare”, Naiadele). 



 128

Prezenţa unor imagini decadente, în Agate negre, îl apropie pe Tudor Arghezi de curentele 

estetizante fin de siècle, de la care va moşteni, pentru tot restul vieţii, atitudinea grijulie a 

artizanului pentru forma artistică. În acelaşi timp, prezenţa unor imagini baudelairiene, în Flori de 

mucigai, nu trebuie asociată în nici un fel decadentismului, date fiind caracterul lor antiestetic şi 

distanţarea poetului de universul damnaţilor pe care îl creionează în acest tratat poetic despre cei 

decăzuţi. Un visător cu conştiinţa tragicului, un împătimit al departelui şi un amant al straniului 

este şi tînărul Ion Pillat între 1906 şi 1908 („Şi eu urmînd învins cornacul / Pe ţărmul unui vis 

maltez, / M-aplec, robit din nou, pe lacul / Închipuirii – ce-l creez / În dulcea moarte ce-o dă 

macul”, Opium). 

Acesta este tabloul, foarte sumar, al decadenţei în lirica românească fin de siècle. Mai mult 

sau mai puţin reprezentative pentru estetica şi arta decadente, textele de la sfîrşitul secolului al 

XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea ne demonstrează încă o dată că opera primilor scriitori 

români moderni nu trebuie şi nici nu poate fi judecată din unghiul unui singur curent şi al unei 

singure poetici: simbolismul. 

 

Decadentism vs. Simbolism 

În cadrul acestui subcapitol, propunem o analiză sumară, în oglindă, a ocurenţelor textuale 

decadente şi simboliste care converg spre cele mai importante aspecte ale curentelor literare care 

au stat la temelia liricii româneşti modernizante de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul 

secolului al XX-lea. Pentru a simplifica analiza, recurgem la următoarea clasificare a trăsăturilor 

poetice şi estetice care decurg, în mod firesc, din compararea decadentismului şi a simbolismului: 

Imaginarul decadent şi simbolist. Teme şi motive fin de siècle  

 Universul citadin. Imagini ale decrepitului şi efemerului.  

 Evazionismul. Reveria, „paradisurile artificiale”, spaţiile exotice. 

 Spiritualizarea actului poetic de cunoaştere. Inefabilul, necunoscutul ca obiect al poeziei. 

„Stilul” poeziei decadente. Atitudini poetice, stări lăuntrice, mecanisme ale expresiei 

 Protestul social şi artistic. Estetizarea vieţii. Revolta teatralizată şi „cultul personajului”. 

 Boala secolului. Crizele şi nevrozele poetului modern. 

 Epatarea burghezului. Estetizarea tanaticului şi morbidului. 

 Artificiozitatea. Artificiile limbajului. Livrescul 

Concepte, tehnici şi procedee simboliste 

 Ineditul construcţiei simbolice. Redescoperirea potenţialului metaforic al limbii: 

corespondenţa şi sinestezia. 

 Ambiguizarea discursului liric: sugestia. 
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 Eufoniile. Între versul muzical şi simbolismul fonic. 

Spiritul înnoitor şi ludic al liricii fin de siècle 

  Experimentul formal şi inovaţiile prozodice. Formele fixe 

Clasificarea aceasta nu este o creaţie arbitrară, ea rezultă, după cum s-a văzut mai sus, din 

acele trăsături estetice şi acele elemente tematice şi poetice pe care le-au identificat, în cadrul 

simbolismului şi decadentismului, critica literară occidentală şi cea românească. Sigur că nu toate 

caracteristicile fenomenelor în discuţie şi-au găsit locul în interiorul acestor clasificări; le-am ales 

nu atât pe acelea care ar fi doar exponenţiale pentru decadentism şi simbolism în general, cât pe 

acelea care s-ar potrivi unei descrieri, în plan comparat, a decadentismului şi simbolismului 

românesc. 

Metoda de „catalogare” pe care o propunem riscă totuşi să fie acuzată de schematism 

teoretic, dar să nu uităm că trăsăturile şi elementele invocate şi-au probat, în timp, aplicabilitatea 

în cadrul analizelor de text, fiecare în parte provenind din cercetarea metamorfozelor ce au însoţit 

evoluţia ideilor şi formelor literare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi de la începutul 

secolului al XX-lea. „Nouă” şi, de aceea, prea teoretică, poate părea (re)gruparea lor într-o 

schemă ca aceea de mai sus. Ineditul schemei nu escamotează însă natura obiectului de studiu în 

cadrul acestui capitol consacrat Poeziei decadente. Dimpotrivă, ea se constituie într-un 

instrument de lucru în contextul necesarelor disocieri pe care am încercat să le facem în lucrarea 

noastră. 

Imaginarul decadent şi simbolist. Teme şi motive fin de siècle. Temele comune ale 

decadentismului şi simbolismului îşi află originea în imaginarul artistic al sfârşitului de secol, o 

perioadă marcată de crizele şi de contradicţiile modernităţii sociale. Poetul modern descoperă 

universul citadin, expresia supremă a viciului (Monstruos se-ntinde-oraşul. / Viciul joacă-n el pe 

brânci,  Rondelul uriaşului de Al. Macedonski), a degradării morale şi chiar biologice (Tristeţi 

de birturi, cafenele, / De zgomot infernal de cleşte, / (...) Tristeţi de bărci ce balansează / 

Caricaturi de-avânt schilod / (...) Tristeţi bolnave de flaşnete / Cu valsuri vechi şi anodine,- / 

Tristeţi şi moaşte de regrete, / Ce veac v-a îngropat în mine?”, Tristeţi atavice de D. Botez). 

Urâtul este semnul acestei realităţi (Acum, stă parcul devastat, fatal, / Mâncat de cancer şi ftizie, / 

Pătat de roşu carne-vie - / Acum, se-nşiră scene de spital, În parc de G. Bacovia) care 

devitalizează şi provoacă nelinişte (Plângea caterinca-fanfară / Lugubru în noapte, târziu... / Şi 

singur priveam prin ochene, / Pierdut în muzeul pustiu..., Panoramă de G. Bacovia). 

Neîncrederea în viitor, sentimentul aflării la un sfârşit de ciclu istoric, îl însingurează pe poet în 

cercul unei disperări apatice care se identifică cu cercul agonic al lumii (Se-ncheie înserarea ca o 

carte / Şi sufletul în foi, ca o zăloagă,  Târziu de toamnă de T. Arghezi). Iminenţa prăbuşirii 
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cosmice e, până la urmă, reflexul crepuscular al fiinţei însăşi, conştientă de disoluţia ei în timp şi 

spaţiu (Un gol istoric se întinde, / Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc... / Şi simt cum de atâta ploaie / 

Piloţii grei se prăbuşesc, Lacustră de G. Bacovia; Eu nu mă mai duc azi acasă... / Potop e-napoi 

şi nainte, / Te uită cum ninge decembre.../ Nu râde... Citeşte nainte, Decembre de G. Bacovia). 

Imaginile decrepitului au, în poezia românească fin de siècle, o conotaţie mai mult metafizică 

decât culturală. Aproape că nu vom depista viziuni apocaliptice despre apusul culturii, deoarece 

poetul român preia de la sentimentul european al decadenţei numai conotaţiile sale ontologice: 

oraşul (un târg, în varianta autohtonă) e, mai degrabă, o fiinţă în degradare şi descompunere, 

decât o spiritualitate şi o tradiţie (urbanistică, artistică, culturală, estetică etc) la capătul existenţei 

sale istorice. Fără a fi în căutarea unor universuri compensative propriu-zise, poetul simbolist şi 

decadent vede o soluţie în refugiu. Evazionismul lui este rodul unei atitudini lucide care 

delimitează oniricul de real; el „rupe esenţa de existenţă” (A. Babeţi) şi nu caută forme superioare 

de realizare a fiinţei (Şi moare emirul sub jarul pustiei –/ Şi focu-n odaie se stinge şi el, / Iar lupii 

tot urlă pe-ntinsul câmpiei, / Şi frigul se face un brici de oţel... / Dar luna cea rece, ş-acea 

duşmănie / De lupi care urlă, – ş-acea sărăcie / Ce-alunecă zilnic spre ultima treaptă, / Sunt toate 

pustia din calea cea dreaptă, / Ş-acea izolare, ş-acea dezolare, / Sunt Meka cerească, sunt Meka 

cea mare... / Murit-a emirul sub jarul pustiei, Noaptea de decemvrie de Al. Macedonski). 

Călătoriile hyperionice îi sunt interzise; proiecţiile sale „geografice” / spaţiile exotice (Porniră 

cele trei corăbii... / Şi-n urma lor rămase portul, / Mai trist ca muntele Golgotei însângerat de-un 

asfinţit, Romanţa celor trei corăbii de I. Minulescu) şi „onirice” / reveriile (Aşa visam, dar toate 

cu ultimul acord / Au reintrat în noapte, dar nu ţi-am spus nimica, / Şi-am sărutat cucernic 

mânuţa asta mică / Ce-a năruit o casă pe-o margine de fiord, Reverie de D. Anghel) sunt simple 

artificii, iluzii în care veacul l-a oprit să creadă, sau, la firile ceva mai pronunţat romantice, nişte 

iluzii la timpul imperfect al unei realităţi virtuale, valabile cel puţin ca aspiraţie (v. Iahtul negru 

de Al. Obedenaru). Artificiale, dar într-o altă ordine decât cea a limbajului, sunt şi acele mijloace 

„suplimentare” la care apelează poetul pentru a crea mirajul unei şederi în paradis (v. Opium de I. 

Pillat). Separarea „esenţei de existenţă” nu implică însă, la decadenţi şi simbolişti, renunţarea la 

esenţă / -e (Parfum de mistică iubire..., Crinul de Al. T. Stamatiad; Ne-am fi pierdut în adorarea / 

Eternei sfinte simfonii, Fecioara în alb de Şt. Petică). Poeţii construiesc cu o migală demnă de 

ritualul magic utopia inefabilului (Au urmărit pe drumuri grele, / Ca o lumină ce se-aprinde / În 

noaptea neagră, fără stele, / Ceea ce nu se poate prinde, Fecioara în alb de Şt. Petică), acesta din 

urmă definind substanţa spirituală a obiectului (indefinibil în ordinea firească a perceperii şi a 

exprimării) spre care se îndreaptă cunoaşterea poetică. Una din finalităţile acestei cunoaşteri este 

spiritualizarea realului, înlocuirea naturii (inexistente ca obiect poetic în sine, ca model absolut al 
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frumosului, ca sursă a inspiraţiunii) cu un produs al fantaziei (D. Anghel), de fapt, cu fiinţa 

poetului însăşi, transformată într-un organ al simţului artistic (Cu visuri, cu gândiri frumoase, cu 

fantazia mea, cu viaţă, / Învins de-o milă nesfârşită aş vrea să-npoporez natura, Melancolie de D. 

Anghel). Un estetism de acest fel reconfigurează până şi motivul metempsihozei romantice care 

încetează să mai fie o simplă călătorie a sufletelor, devenind instrumentul, redat metaforic, al 

fanteziei care metamorfozează natura prin spiritualizare, prin transmigraţia sensibilităţii artistice în 

formele desprinse de sol ale realului (Eu ca o pulbere de aur m-am ridicat uşor subt lună, / În 

căutarea altei forme desăvârşite şi eterne, Metamorfoză de D. Anghel). Nu lipsesc, în acest act 

al reîntemeierii realului prin fantezie, nici avatarii, agenţii romantici de altădată ai 

metempsihozei, reprezentând aici încă unul din artificiile prin care poetul fin de siècle transformă 

fantasma trecutului într-o realitate poetică, şi exprimând, indirect, o stare psihică, de obicei, o 

idiosincrazie provocată de indigerabilul prezent al fiinţei acompaniată de nevoia unui refugiu în 

veacul de argint al sublimei decadenţe eline sau latine (v. Avatar de Al. Macedonski). 

 „Stilul” poeziei decadente. Atitudini poetice, stări lăuntrice, mecanisme ale expresiei. 

Poezia decadentă este, în primul rând, expresia unui stil de viaţă şi a unei conduite intelectuale. 

Literatura decadentă se scrie, iniţial, prin gesturile, manierele, reacţiile exterioare ale unei fiinţe 

trăind paroxistic, cu o căutată voluptate, dar şi cu o nedisimulată fascinaţie, spectacolul 

degenerării şi decrepitudinii universale (Palatul noaptea răsună de orgie / Precum răsună, ziua, 

oraşul de urgie... / Banchete, flori, Falerno şi cântece de-amor / Ciocnindu-se, adesea, cu ţipete 

ce mor, / Pornesc, peste tot locul, un haos fără nume - / Dar haosu-nsemnează o epocă, şi-o lume, 

Neron de Al. Macedonski). Specificul decadentismului decurge din asumarea, declarată, a 

condiţiei de blazat, de fiinţă epuizată într-o lume sortită ruinei (Şi-n murmurul tăcerii mă simt un 

condamnat, / Cu ochii grei şi putrezi de vise şi de viciu, / Cu fruntea-nvineţită de-al gândului 

supliciu / Şi buzele de-un rictus hidos de-asasinat, Spleen de N. Davidescu). Extenuarea este 

consecinţa unei boli de care pare a fi lovit întregul veac decadent (le mal du siècle). Răul de viaţă, 

spleen-ul (Fâşii-fâşii se lasă un văl îngrozitor / De pânze de păianjen ce-atârnă prin odaie, / Şi 

pânzele sunt ude de spleen ca şi de-o ploaie / De toamnă-ntârziată pe-un cer de cositor, Spleen 

de N. Davidescu), în dizgraţios amestec cu urâtul vieţii moderne (Banale strade prăfuite, / 

Biserici vechi părăginite; / Aceleaşi case uniforme / Şi-aceleaşi poduri învechite; / Aceiaşi arbori 

fără viaţă / Şi-aceleaşi zări apăsătoare - / Aţi sugrumat în noi fiorul / De tot ce este viu sub soare, 

Spleen de Al. T. Stamatiad) şi cu supradozarea culturală (...Corintul / mi-a dăruit Arhipelagul cu 

toate florile / Şi-argintul / Monezilor cu efigia lui Eros-blond. / Din Orient, / Ovidiu m-a adus la 

Roma într-un sicriu de pergament, Romanţa necunoscutei de I. Minulescu), îi face pe artişti să 

repudieze, printr-un gest plin de amărăciune şi tragism (dar şi, uneori, bufonadă), tămăduitoarele 
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valori şi repere clasice. Starea dominantă este nevroza în care se macerează percepţia 

bolnăvicioasă a declinului (Mănunchiuri de gânduri în prada nevrozei / Dispar ca parfumul palid 

al rozei / Impresii de blocuri imense de gheaţă / Mă fac să îmi fie silă de viaţă, Nevroză de N. 

Davidescu; Nimicnicia m-a prins pe stradă; / Am adormit. / Oh, primăvara, iar a venit / Pal şi 

uitat... / vals funebru, depărtat. / Melancolia mă ţine-n stradă, Nervi de primăvară de G. 

Bacovia), cu toate că poetul decadent schiţează şi o atitudine de revoltă, nemulţumire sau dispreţ, 

dublată de ironie, faţă de moravurile şi idealurile comune ale contemporanilor (Finis... / Istoria 

contemporană... / E timpul... toţi nervii mă dor... / (...) Eu trebuie să plec, să uit ceea ce nu ştie 

nimeni / Mâhnit de crimele burgheze, fără a spune un cuvânt, Poemă finală de G. Bacovia). 

Protestul artistic este însă gratuit, limitat la mobilurile interioare ale creativităţii, decadenţilor 

români lipsindu-le, în mare măsură, formele exteriorizate în plan social ale dezgustului şi revoltei 

(o formă de provocare e de regăsit doar în excentricităţile cvasidandyste ale lui Al. Macedonski 

sau în spectaculara boemă minulesciană). Nu le lipseşte însă plăcerea de a-l scandaliza pe 

burghez, şocându-l prin descrierea înfocată a naturii perverse a sentimentelor, a amorului în 

primul rând, imnificând femeia fatală (Din braţele iubitei ieşii cu trupoul scurs, / Cu ochii prinşi 

de cercuri de-un vânăt pandemoniu, / Că blonda ei făptură e negrul Pandemoniu, Că-n sângele ei 

filtruri satanice au curs, Păianjenul de aur de M. Demetriade) sau deplângând femeia căzută în 

păcat (Să te cobori în acea ocnă la care s-află condamnate / Nenorocitele fiinţe ce se numesc: 

prostituate, / (...) Şi câtă osebire este între amor şi infamie, / Între cădere şi cădere, sau sărutări, 

şi sărutări... / De-a parte, tainică plăcere ce se-nfăşoară-n poezie, / De alta, bestialitatea unei 

reci înflăcărări, Noapte de februarie de Al. Macedonski). Venerele, madonele şi femeile-păpuşi 

ale romantismului cedează locul unei imagini a femininului în care se asociază viaţa şi moartea, 

Erosul şi Tanatosul (Vibrau scântei de vis... noian de negru; / Carbonizat, amorul fumega - / 

Parfum de pene arse, şi ploua... / Negru, numai noian de negru..., Negru de G. Bacovia). Chipul 

tradiţional al femeii, care oscilează între idealitate, vis, puritate angelică, ideea de maternitate sau 

de procreare şi demonism se umple de o semnficaţie mult mai profundă în decadentism. 

Degradarea morală denaturează actul erotic, degenerarea speciei răpeşte amorului ingenuitatea 

primelor gesturi şi atingeri, carnalitatea nu e o simplă formă (perfectă sau imperfectă), ea devine 

un conţinut artistic, senzualismul substituie iubirea, el însuşi o expresie a morbidului şi a 

agonicului, devitalizarea privează de sens ideea de maternitate. Femeia e recipientul neantului, 

fiinţa ei e ritmul în care nimicul / nimicnicia pătrunde în substanţa organică a unei lumi în plină 

agonie (Adio, pică frunza / Şi-i galbenă ca tine, Pastel de G. Bacovia; La geamuri, toamna cântă 

funerar / Un vals îndoliat, şi monoton... / - Hai să valsăm, iubito, prin salon, / După al toamnei 

bocet mortuar, Vals de toamnă de G. Bacovia). O culme a sfidării este şi estetizarea celui mai 
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grav şi mai sacru sentiment romantic, sentimentul morţii (În parcul presărat cu statuete / Coboar-

atâta linişte deodată, / Se mişcă-un vierme-n oul lui de vată / Şi-abia simţit, respiră un sticlete/ 

(...) Imperiul morţii parcă mai aproape-i... / ... Pe-ntinsul linuiştit şi clar al apei / Se irizează-

argintul unui peşte, În parcul din Versailles de A. Moşoiu; Pe plopii ninşi / Coboară-n pâlc de 

doliu, / Cernesc al iernii alb linţoliu. / Şi trişti, de foame par învinşi, Corbii de T. Demetrescu). Şi 

nu doar atât, poeţii recurg la estetizarea morţii însăşi, o dată ce se complac, mai mult sau mai 

puţin sincer, în statutul de voci (din interior) ale decadenţei. Moartea este nota cea mai stridentă, 

dar şi supersonică (la poeţii valoroşi), a discursului funebru (Cei vii se mişcă şi ei descompuşi, / 

Cu lutul de căldură asudat; / E miros de cadavre, iubito, / Şi azi, chiar sânul tău e mai lăsat, 

Cuptor de G. Bacovia).  

Estetizarea însăşi presupune nu numai aspiraţia compensării, prin frumos, a urâtului, a 

morbidului şi a morţii (v. Finis de G. Bacovia), nu numai strategia dislocării poetice a naturalului 

prin artificial (v. Căprioara de porţelan de I. Pillat) sau nevoia convertirii la frumosul estetic a 

stărilor şi pozelor damnate (Amorul meu de M. Demetriade, Ecce homo de I. Minulescu, În 

noapte de Al. Macedonski). În spatele artificiilor decadente se află experienţa manieristă a 

barocului, ca şi mai noile jocuri livreşti ale parnasianismului. Fantezia nu este numai un substitut 

(psihic) al inspiraţiei romantice, ci şi o „artă combinatorie lingvistico-lirică” (G. R. Hocke), o 

metodă a construcţiei labirintice în interiorul potenţialului conotativ al limbajului. Artistul estet 

este localizat nu numai în gesturile sale actoriceşti de sfidare a banalului şi firescului, ci şi în 

capacitatea limbajului său poetic de a edifica o altă realitate, artefactul realităţii (forma superioară 

a evaziunii), o adevărată ontologie dedalică rezultând din efortul său de primenire a „prozei” 

romantic-sentimentale într-un discurs liric tensionat, conceptualizat şi metaforizat în sens 

concettist. De aici, impresia de panestetism verbal (De sidef şi de-aur roşu sub al cerului azur, / 

Zvelta insulă apare, şi sporeşte, minunată, / Sărutată când de valuri, când de vânturi asaltată / 

Printre-ocolul spumei albe, - / Crini regali jur-împrejur. / Peste-al ţărmurilor silex palpitează-o-

nflăcărare, / Via purpură de sânge a solarei agonii, Lewki de Al. Macedonski; Picurând, 

diamantată, / Porţelanul roz i-l spală / Rouă tainic deşirată / Pe faţada sculpturală,- / De mari 

fluturi sărutată, Rondelul pagodei de Al. Macedonski), de „antropologie tehnică” (Novalis) (Se 

cată ram cu ram, se-nclină, şi-n urmă iarăşi vin la loc, / Cochetării şi graţii albe, şi roze gesturi, 

dulci arome, / împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome, Balul pomilor de D. Anghel), de 

făurărie alchimistă (Şi schimbând-o-ntr-o cascadă / De consoane şi vocale, / Uită-a vieţei grea 

corvoadă, / Dând răsunet de cristale, / Apei lui de prin ogradă, Rondelul apei din grădina 

japonezului de Al. Macedonski) sau de atelier al farmecelor (Un pas nu îndrăznesc, de teamă să 

nu rump farmecul uimirii, / Se frânge umbra-nduioşată pe-alocuri unde trandafirii / S-aprind prin 
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crengi; iar nalba toată şi micşunelele-bătute / Par lacrimi mari de nestimată pe-un tort de catifea 

cusute, Farmec de noapte de D. Anghel), de livresc, de poezie claustrată în propria ei poezie 

(Într-un bazar sentimental de I. Minulescu), pe care o creează poemele. (Hiper)estetismul 

poeţilor români  fin de siècle favorizează ingerinţa, benefică, a tehnicilor şi a procedeelor 

simboliste (sugestii, sintestezii, corespondenţe), dar rămâne, în esenţa lui evazionistă şi prin 

jocurile lui de artificii violentând elocinţa clasică, o manifestare preponderent decadentă.    

Înainte de a deveni autor, artistul decadent este, după cum s-a văzut şi în rândurile de mai 

sus, personajul căruia propria sa poezie îi va dedica un cult, camuflând icoana lăuntrică în 

retorică, în etalarea studiată a gesturilor. Jocul măştilor e un joc rafinat şi subtil, e un ritual ce se 

înscrie în bizara ceremonie a ascunderii autenticului în inautentic. Ipostazele eului sunt tot atâtea 

măşti (grotteschi) retorice:  e un strigoi (Tovarăş mi-i râsul hidos, şi cu umbra / Ce sperie câinii 

pribegi prin canale /( ...) Sunt solitarul pustiilor pieţe / Cu jocuri de umbră ce dau nebunie, 

Pălind de G. Bacovia), un tip original (...bizar şi criminal / Neron e încercarea de-a fi original, 

Neron de Al. Macedonski), un comprimat al contradicţiilor şi paradoxurilor fatale ce-i macină 

epoca (Eu sunt o cadenţare de bine / Şi de rău, / De glasuri răzvrătite / Şi resemnări târzii - / În 

gesturi port sfidarea a tot ce-i Dumnezeu / Şi-n visuri, maiestatea solarei agonii, Ecce Homo de 

I. Minulescu), o confuzie a sexelor, un androgin transliterând efeminarea timpurilor decadente 

(Sunt frenezia ancestrală ce-n lutul omenesc se zbate, / (...) Sunt gama rozelor păcate transcrise-n 

magicul carnet, / Sunt prada bestiei, / Himera netălmăcitului poet, / Sunt spasmul, / Lenea / Şi 

dezgustul efemeridelor ce mor, Romanţa necunoscutei), un narcisiac (v. Moartea Narcisului de 

D. Anghel) sau un satan, mimând retorica baudelairiană (Când ai lipsi, ar fi tăcerea şi 

nemişcarea şi robia... / Satan, - oh! Iartă-mi neghiobia! / Satan, fermecător Satan, / Nemilostiv 

cum e dorinţa, Imn la Satan de Al. Macedonski). 

Concepte, tehnici şi procedee simboliste. S-a observat că în lirica românească fin de 

siècle tehnicile şi procedeele simbolismului nu benefiaciază întotdeauna de o înţelegere perfectă 

din partea autorilor care le întrebuinţează, de cele mai multe ori, spontan, intuitiv, fără metodă. 

Există, totuşi, câţiva poeţi care sesizează sensurile adânci ale simbolului poetic şi modalităţile de 

construire a realităţii sale spirituale prin inedite, neconvenţionale şi obscure asocieri semantice. R. 

Zafiu ne atenţionează că simboliştii români confundă, adeseori, simbolul convenţional, închis, 

raţional şi alegoria (asocierea mai multor simboluri) cu simbolul deschis, ambiguu, reliefând 

necunoscutul. Criticul afirmă că, în lirica românească, doar unii poeţi ca G. Bacovia şi D. Anghel 

au izbutit să creeze simboluri autentice. G. Bacovia o face, în general, prin „repetiţie” (Amurg de 

toamnă, violet... / Doi plopi, în fund, apar în siluete: - / Apostoli în odăjdii violete - / Oraşul tot e 

violet, Amurg violet; v. şi poemele Negru, Plumb etc). D. Anghel – prin „punerea în scenă”, prin 
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„dezvoltarea narativă” (Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia: / Pe faţa ei 

neprihănită se-ngână-n veci melancolia / Seninului de zare stinsă, şi-n trandafiri cu foi de ceară / 

Trăiesc mâhnirile şi plânge norocul zilelor de vară, În grădină; vezi şi Gherghina, Fantazie). 

Sporadic, repetiţia cu finalitate simbolică este şi la îndemâna altor poeţi (Suspine line / Din violine 

/ Cum curg, / Când violetul, / Rupt din buchetul / Amurg, Amurg de M. Demetriade). La scenarii 

narative, la complexul ceremonial al elaborării simbolului se pretează şi nişte poeme ca Un bob 

de rouă de G. Donna (Intreaga noapte-un bob de rouă, pe sânul rozei adormite, / A oglindit în 

apa-i cerul. În limpedele diamant / A răsărit şi-apus de-a rândul, cu noaptea fără de limite, / 

Enormii sori cu-al lor cortegiu şi-al nebuloaselor neant) sau Flori de sânge de Al. Obedenaru 

(Cu epiderma ta de roze, / Înfierbântată în delir, / Tot vei danţa în negrul şir / Pe drumul spre 

metamorfoze / (...) Când ochii tăi nu vor mai plânge, / Lăsa-vei munţii peste creieri / Şi lângă 

suflet, flori de sânge). Corespondenţa este mijlocul cel mai potrivit pentru crearea simbolurilor. 

La simboliştii „pursânge”, ea nu este o simplă comparaţie sau asociere raţională a unor realităţi 

(fizice şi psihice) în urma identificării unor componente comune. De natură mistică şi ezoterică, o 

corespondenţă poate fi „orizontală” (o asociere a unor senzaţii diferite) şi „verticală” (o asociere 

dintre ceea ce este perceput în imanenţa simţurilor şi ceea ce este transcendent). În literatura 

română, rare sunt ambele tipuri de corespondenţă. Corespondenţe „verticale” sunt de găsit în 

poezia lui D. Anghel (Culorile ca un incendiu, în clipa ultimului ceas, / S-aprind – căci ceasul cel 

din urmă oricum e o apoteoză; / Mai darnic îşi răstoarnă crinul parfumul ce i-a mai rămas / Pe 

fundul urnei, şi, când moare, mai roză se preface-o roză, Gherghina), G. Bacovia (De-atâtea 

nopţi aud plouând, / Aud materia plângând... / Sunt singur şi mă duce-un gând / Spre locuinţele 

lacustre, Lacustră), Şt. Petică (Şi degetele fine, în umbră sclipitoare, / Păreau ca nişte clape de 

fildeş, ridicate / Pe flaute de aur în seri de evocare / A imnurilor sfinte din templele uitate, Când 

vioarele tăcură). Corespondenţele „orizontale” sau sinesteziile, cunoscute la noi mai mult prin 

citarea celebrului vers minulescian De ce-ţi sunt ochii verzi - / Culoarea wagnerienelor motive? 

(Celei mai aproape), îşi găsesc expresia plenară doar în sonetul – o remodelare a Vocalelor 

rimbaldiene – lui M. Demetriade Sonuri şi colori (Alb A; E gri; I roşu, un cer de asfinţire, / 

Albastru O, imensul în lacuri oglindit, / U, mugetul furtunii şi-al crimei colţ vădit, / Alcovul 

criptei negre, lugubră prohodire). Un loc însemnat în poetica simbolismului îl ocupă sugestia. La 

noi, sugestia este produsul unui mod de exprimare eliptic, al fragmentării discursului (Copacii 

albi, copacii negri / Stau goi în parcul solitar; / Decor de doliu, funerar... / Copacii albi, copacii 

negri. / În parc regretele plâng iar..., Decor de G. Bacovia; Şi toamna, şi iarna / Coboară-

amândouă; / Şi plouă, şi ninge - / Şi ninge şi plouă, Moină de G. Bacovia), al suspensiei 

(Departe, undeva, sunt poduri de aşteaptă... /  Pe mări, ca păsări albe corăbii se îndreaptă. // Pe 
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ţărmuri, undeva, se-nalţă palmierii... / Se-naripează pânza în vântul primăverii. // La Poluri, 

undeva, gheţari sunt şi morene... / ce vise cheamă zborul corsarelor carene?, Departe de I. Pillat) 

şi al conceptualizării (E vremea rozelor ce mor, / Mor în grădini, şi mor şi-n mine, / (...) Pe sub 

amurgu-ntristător, / Curg vălmăşaguri de suspine, / Şi-n marea noapte care vine / Duioase-şi 

pleacă fruntea lor... - / E vremea rozelor ce mor, Rondelul rozelor ce mor de Al. Macedonski).  

Despre eufonia versului simbolist s-au pronunţat aproape toţi scriitorii români fin de 

siècle. Instrumentalismul pare a fi un concept mai dezbătut chiar decât simbolul, corespondenţa, 

sugestia. Totuşi, puţine sunt textele în care poeţii depăşesc muzicalitatea exterioară generată de 

utilizarea aliteraţiilor şi asonanţelor (v. Rimele cântă pe harpă de Al. Macedonski), a repetiţiilor 

de tipul anaforei (v. Romanţa policromă de I. Minulescu), a rimelor sonore de la sfârşitul 

versului, a rimelor interioare şi a refrenelor ce transformă poemul simbolist într-o specie literar-

muzicală (v. Romanţele... minulesciene). Jocurile instrumentaliste ale simboliştilor noştri 

creează, într-o primă etapă, armonii imitative (v. Înmormântarea şi toate sunetele clopotului de 

Al. Macedonski). Într-o etapă de maturitate, se ajunge şi la un anumit simbolism fonic (niciodată 

exploatat până la capăt), graţie unor asocieri dintre sunetele limbii şi sunetele instrumentelor 

muzicale (de exemplu, clavirul) sau sunetele naturii (de exemplu, ploaia) prin reluarea obsesivă a 

unor grupuri de vocale şi consoane cu valoare sugestivă (v. Plouă, Monosilab de toamnă).  

Spiritul înnoitor şi ludic al liricii fin de siècle. Apetenţa pentru jocul şi experimentul 

formal poate fi excerptată din textele care vădesc preocuparea poeţilor simbolişti pentru caracterul 

inovator al textului liric modern ce răstoarnă nu numai clişeele viziunii clasice sau romantice, dar 

şi formele tradiţionale de gen şi prozodia clasică. Versul liber este folosit pentru prima dată în 

literatura română de Al. Macedonski (Sfărâmături de urne – oriunde - / lespezi de marmoră mari / 

sub care zac atâţi legionari, / iată Hinovul; - în el s-ascunde / potopul de secoli ce-a curs, 

Hinov). Formele fixe servesc la obţinerea unui efect suplimentar de muzicalitate. Cele mai 

răspândite forme fixe sunt sonetele (v. Natură moartă, Saadi de I. Pillat, Moartea florilor de A. 

Moşoiu, Nord letargic de G. Donna) şi rondelurile (v. Rondelul de aur şi altele). Un experiment 

formal este crearea unui dublu sonet de către M. Demetriade (Pianistul). O noutate prozodică 

importantă este versul scurt, mono- şi bisilabic (v. Monosilab de toamnă şi Largo de G. 

Bacovia), alta – segmentarea versului în Romanţele minulesciene. 

Din analiza de mai sus rezultă încă o dată că poezia românească fin de siècle nu este 

nicidecum reductibilă doar la o dimensiune estetică sau poetică. Ea reprezintă un fenomen complex, în 

care dominante sînt temele, stările, atitudinile, viziunile decadente, deşi nu lipseşte un anumit gust 

pentru explorarea potenţialităţilor tehnicii simboliste (şi, în subsidiar, deşi foarte rar, a „purismului” 

simbolist) şi o anumită plăcere pentru experimentul formal, nu mai puţin decadent la obîrşia lui. 
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CONCLUZII 

 

În cadrul tezei noastre, am încercat să demonstrăm existenţa, în cadrul literaturii române, a 

unui fenomen estetic decadent. Pentru aceasta, am recurs la o dublă abordare a problemei: din 

exterior şi din interior. Pe de o parte, am descris, în ordine cronologică, procesul de apariţie şi 

de evoluţie a conceptului de decadenţă în contextul general şi universal al istoriei artelor, 

literaturii, culturii şi a ideilor. Am observat că decadenţa reprezintă un fenomen care nu poate fi 

interpretat în mod univoc; totodată, am comentat şi am nuanţat felul în care a fost conceput şi 

receptat decadentismul în diferite epoci istorice, dar mai ales în secolul al XIX-lea, etapă în care 

termenul capătă o intensă coloratură estetică şi chiar poetică, fiind tot mai des aplicat la domeniul 

artei literare. Pe de altă parte, am reuşit să determinăm şi să descriem maniera în care ideile 

europene despre decadenţă au pătruns în cultura şi literatura română. Am stabilit etapele acestei 

pătrunderi:  

– o etapă a tatonărilor teoretice, care durează de la unele lucrări istorice şi filozofice ale lui 

Dimitrie Cantemir şi pînă la prima critică a „decepţionismului” efectuată de Constantin 

Dobrogeanu-Gherea;  

– o etapă a marilor confruntări teoretice, de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi pînă în 

deceniul al doilea al secolului al XX-lea, marcată de dezbateri şi de polemici (conduse de 

personalităţi ale vieţii noastre literare de atunci, cum ar fi Ovid Densusianu, Garabet Ibrăileanu, 

Ştefan Petică, Ilarie Chendi, Ion Trivale ş. a.) privitoare la (i) funcţionalitatea şi necesitatea 

istorică, culturală şi estetică a termenului, (ii) existenţa însăşi a fenomenului desemnat prin 

decadenţă şi (iii) gradul de originalitate a decadentismului românesc, această, ultimă, 

dezbatere, gravitînd în jurul caracterului de imitaţie sau de nonimitaţie a curentului (sau, în unele 

interpretări: şcoală, mişcare). 

Analizînd receptarea (critică, istorico-literară, estetică) de care s-a bucurat decadentismul în 

literatura română fin de siècle, am constatat că fenomenul există cel puţin la nivelul gîndirii 

critice şi teoretice din epocă şi că aceasta din urmă s-a aplicat la realităţi artistice şi literare 

concrete, extrăgîndu-şi seva din creaţiile scriitorilor autohtoni şi nu doar din dezbaterile europene 

în legătură cu decadenţa. 

 Continuînd examenul din interior al fenomenului, am fost tentaţi să descoperim, din 

perspectiva zilei de azi, prezenţa unor elemente ale esteticii (-lor) şi poeticii (-lor) decadente în 

creaţia literară a prozatorilor şi a poeţilor români din perioada dată. În acelaşi timp, nu am ignorat 

nici o clipă limbajul critic (teoretic, artistic, estetic) al epocii pentru a nu cădea într-un 

exclusivism metodologic care ar fi privat cercetarea noastră de obiectivitate istorică. Am observat 
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că literatura română de orientare antitradiţionalistă (anii 1880-1916), adică acea literatură care a 

urmărit sincronizarea cu direcţiile modernizante ale artei europene, nu este, cum s-a crezut o 

vreme, reductibilă la ceea ce, cu un termen general, s-a numit simbolism. O serie de trăsături ale 

artei decadente se regăsesc în opera unor scriitori cum ar fi Alexandru Macedonski, George 

Bacovia, Dimitrie Anghel, Ştefan Petică, Ion Minulescu, Nicolae Davidescu, Mateiu I. Caragiale 

ş. a. 

Lecturînd şi comentînd textele acestor şi altor scriitori, am ajuns la concluzia că nu putem 

face o substituire integrală a conceptului de simbolism cu conceptul de decadentism sau cu 

conceptele afiliate acestuia (de exemplu, estetismul). Cu toate acestea, putem face o delimitare 

cît se poate de netă între aspectele estetice simboliste şi cele decadentiste. Fără a pune 

problema unui raport cantitativ între ceea ce este simbolist şi ceea ce este decadent în creaţia 

fiecărui scriitor, am constatat că această proporţie nu poate fi determinată în conformitate cu un 

criteriu obiectiv şi nici nu poate fi prognozată, chiar dacă se cunoaşte felul în care şi-au formulat 

prozatorii şi poeţii noştri crezul poetic. Există o lipsă clară de corespondenţă între ceea ce declară 

că sînt şi ceea ce sînt, în realitate (-a estetică a faptelor literare) scriitorii români fin de siècle. 

Faptul acesta ne-a îndemnat să fim mai prudenţi cu opiniile critice ale scriitorilor şi să purcedem 

la o analiză a textelor, ţinînd cont doar de esenţa fenomenului literar decadent, aşa cum este 

aceasta formulată, la aproape un secol de la consumarea mişcării / curentului, în critica europeană, 

americană sau românească de ultimă oră.  

Ideea fundamentală care ne-a ghidat pe parcursul întregii cercetări a fost aceea de a 

delimita două realităţi estetice şi literare diferite: decadentismul şi simbolismul. Am reuşit să 

stabilim notele distincte ale fiecăreia atît în plan teoretic, cît şi în contextul faptelor literare 

propriu-zise. Nu am exagerat dacă am făcut această „despărţire a apelor” cu raportare la creaţia 

literară de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, chiar dacă am 

recunoscut că există o anumită complementaritate a decadenţei şi a simbolismului în literatura 

română, marcată, în zorii modernităţii sale, de tendinţe sincretice şi mai puţin de obsesia purităţii 

estetice a expresiei artistice. Complementaritate nu înseamnă şi suprapunere, de aceea am 

acordat suficient de mult spaţiu argumentelor în favoarea diferenţierilor şi a nuanţărilor cu 

privire la natura estetică a textelor analizate. Drept exemplu, în acest sens, poate servi 

capitolul consacrat Poeziei decadente, în care am studiat textele lirice ale perioadei. Mai întîi, am 

pornit de la creaţia fiecărui autor, de la ideile sale poetice şi estetice, de la trăsăturile caracteristice 

(generale sau particulare) pe care noi le-am identificat drept decadentiste, pentru a pătrunde, mai 

apoi, în realitatea textelor şi a urmări modul în care aceste idei sau trăsături funcţionează efectiv în 

planul expresiei, al gîndirii şi al construcţiei lirice. Pe de altă parte, am recurs şi la modalitatea, 
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complementară, de a demonstra prezenţa unei conştiinţe sau a unor viziuni, stări şi atitudini de tip 

decadent în textele perioadei literare date din perspectiva mai generală a poeticii decadentismului, 

adică a unui construct conceptual transauctorial, depăşind limitele unor poetici personale, 

configurate direct sau indirect de creaţia şi de reflecţia autorilor asupra actului artistic. Totodată, 

am clasificat aspectele definitorii ale decadentismului alături de cele simboliste, pentru a reliefa 

mai bine modul în care acestea au interferat, s-au suprapus, s-au respins în cadrul aceloraşi texte. 

Abordarea de tip comparatist şi din unghiul general al unor constructe poetice atît de 

interdependente, la nivel de expresie, în lirica românească a vremii, dar şi atît de independente, la 

nivel de conţinut, mesaj, intenţie, finalitate estetică, a determinat o analiză a textelor ce a permis 

disocierea dimensiunii decadentiste de cea simbolistă a poeziei româneşti fin de siècle. 

Credem, în consecinţă, că modalitatea de receptare critică şi istorică pe care o propunem 

uneia dintre cele mai interesante şi, totodată, controversate perioade din literatura noastră 

naţională poate să reînnoiască felul în care ne-am obişnuit să o percepem până acum şi să ne 

îndemne la un alt tip de lectură a creaţiilor sale artistice şi teoretice. Mai mult decît atît, credem că 

această reconsiderare a unui fenomen literar ce părea consacrat nu se poate limita numai la o 

cercetare de acest gen, prin definiţie sumară şi mult prea neîncăpătoare pentru ceea ce am fi putut 

sau vom putea spune, în viitor, în legătură cu subiectul în cauză. Cu toate acestea, chiar dacă ne 

mărginim numai la rezultatele obţinute de lucrarea de faţă, putem spune că am reuşit, cel puţin, să 

formulăm o problemă, a cărei actualitate nu poate fi ignorată atîta timp cît receptarea 

fenomenelor în cauză a suferit mai schimbări în toată critica şi istoria literară europeană şi 

americană. În cazul concret al literaturii noastre, actualitatea temei este de o stringenţă şi mai 

mare, deoarece fenomenul artistic fin de siècle este unul dintre cele mai sumar şi mai insuficient 

cercetate. Teza de faţă a urmărit, în acest sens, nu numai o demonstraţie a existenţei unui fenomen 

(scopul fiind analiza formelor de manifestare ale decadentismului, conceput ca o totalitate de idei 

estetice şi de structuri poetice în contextul literaturii româneşti moderne de la sfîrşitul secolului al 

XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea), ci şi o argumentare a necesităţii de a-l restudia, aplicînd 

noile achiziţii teoretice şi critice în domeniu. 
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