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Rezumat

Teza de doctorat intitulată Profetismul poetic în romantismul românesc își propune un
demers de revizitare tematistă a poeziei romantice românești. Recursul la această (re)lectură a
fost posibil prin crearea unui teren comun de recuperări și dialoguri dintre literatură, religie și
domenii emergente ale profetismului, coroborând abordări din cadrul unui religious turn
(semnalat încă din anii '60 ai secolului trecut) cu studiile romantice începând din a doua
jumătate a secolului al XX-lea.
Ipoteza de la care am pornit în studiul nostru se orientează în jurul ideii conform căreia
profetismul poetic este o modalitate estetică de explorare a crizei realității, a crizei eului și a
crizei divinității. Acest fapt conduce la următoarele sublinieri:
1. caracterul generic la care se ridică profetismul;
2. obiectul explorării poeziei profetice devine realitatea supusă crizei în timp și spațiu (o
lume supusă decadenței și caracterizată prin alienare, crize naționale, criza autorității
poetice, criza religioasă, criza socială etc.);
3. în acest context, poeții-profeți devin figuri exponențiale ale timpului lor.
Cum istoria profetică este una liniară, în care se caută un sens al evenimentelor
dialectice, poezia profetică ar putea fi înțeleasă fie pornind de la discursul profetic din
antichitate, în care se utiliza (și) forma poetică, fie ca rezultat al evoluției organice a poeziei.
În mod particular, se observă că referentul poeziei profetice vine din lumea reală, dar este o
instanță fie ipotetică și generică, fie o instanță specifică. Publicul face parte din această
realitate și nu i se creează un spațiu compensatoriu. Citirea și descifrarea poeziei profetice
implică, de aceea, un cititor model (cunoscător al unei atitudini profetice) sau un public
destinatar care, prin acțiunea terapeutică a esteticului, poate decoda aspectul profetic al
mesajului poetic. În esență, poezia profetică nu este o formă de contestare a esteticului, ci,
prin intermediul esteticului, încearcă să exploreze diverse dimensiuni ale crizei ontologice.
Selecția genului liric în cadrul tezei noastre s-a făcut în spiritul observațiilor cu privire
la genul predilect al profetismului antic, într-o primă fază, și al profetismului romantic, într-o
a doua fază. Vorbim, așadar, despre un profetism poetic (re)configurat.
Riscul cercetării noastre, având în vedere caracterul sincretic al poeziei profetice, va fi
evitat prin limitele cercetării, prin care se va developa un segment specific (și se va evita,
astfel, pretenția exhaustivității): demonstrarea faptului că demersul exploratoriu al poeziei
profetice din romantismul românesc este un efort de raportare față de lumea interioară și
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exterioară individului, percepută ca o criză a identității în raport cu anumite valori.
Reprezintă, de fapt, trecerea de la un statut adjectival al profetismului, într-o dimensiune
coerentă, de concept operant (și) în cadrul literaturii romantice românești.
Prezența unei atitudini profetice în cadrul poeziei romantice nu este o descoperire de
dată recentă, întrucât în favoarea ideii că poezia profetică are un caracter aparte în economia
poeticii romantice au pledat, deja, romantiști importanți precum: M. H. Abrams, Northrop
Frye, Harold Bloom, Paul Bénichou, Ian Balfor ș.a.
Poezia profetică este conectată de o criză a realității pe care o explorează, iar în
romantism nu poate fi înțeleasă fără a înțelege mai întâi lumea romantică. Nu vorbim doar
despre o formă de diagnoză a crizei realității și interiorității, ci și despre o incapacitate de a
proiecta un viitor; poezia profetică nu anunță viitorul restaurator, ci, sub semnul
impredictibilului, se zbate în agonia unei lumi crepusculare. Totuși, poezia profetică
romantică nu poate fi redusă la lumea romantică. La fel cum a fost anticipat încă de la Dante
și Milton – exponenți plenari ai profetismului literar până la romantism, reflexul profetic va
transcende limitele perioadei romantice, care i-a fixat coordonatele în ultimele secole, și va
apărea în perioade succedente sub diverse forme (cu toate că îi lipsește o poetică proprie).
Profetismul poetic romantic oscilează între stilul înalt al proiecțiilor vizionare (adesea
metafizice) și coborârea în istorie la nivelul socialului, al religiosului și al patrioticului. De
aceea, nu se poate vorbi despre o convergență tematică, stilistică sau retorică, deoarece
profetismul este dependent de contextul istoric, de factorul psihologic al scriiturii și de modul
în care autorul își proiectează un eu profetic, ce indică viziunea sa asupra lumii prin adoptarea
unei meme de tip profetic. Totuși, convergența tematicii profetice se realizează mai degrabă la
nivelul angajării sociale și cultural-literare prin mijloacele estetice (dublată de un reflex de tip
profetic la nivelul biografiei scriitorului), cu elemente ce recuperează reflexe ale profetismului
antic. Datorită faptului că se caută direct și indirect o schimbare a socialului prin intermediul
esteticului, se poate vorbi, în cele din urmă, despre un profetism cu funcție estetică.
Se ajunge, astfel, la constatarea că tipul de abordare al poeziei profetice romantice
este impredictibilul raportat la cunoscut, la predictibilul care devine sistem de referință (spre
deosebire de profetismul antic, în care impredictibilul revelației și a împlinirii profetice erau
sisteme de referință). Implicația directă a acestui fapt conduce la observația că poezia
profetică nu este, în esență, una originală, ci o încercare de recuperare la nivel secund a
profeției (poetice) din antichitate. Cu toate că nu are o poetică proprie, aceasta se definește,
indirect, printr-o poetică a crizei abordată din dublă perspectivă – criza eului și a realității, pe
de-o parte, și criza revelației care legitimează actul profetic, pe de altă parte (fapt ce va duce
la o serie întreagă de strategii stilistice în încercarea de a mima legitimarea profetică).
Pornind de la aceste constatări, importanța temei studiate constă în faptul că, deși am
rămas în cadrele tradiționale autohtone de interpretare a romantismului, în același timp le-am
depășit limitele prin racordarea la direcțiile de interpretare ale profetismului din exegezele
occidentale. Actualitatea temei rezidă tocmai din această racordare exegetică, în timp ce
utilitatea ei ar putea consta în modelul exegetic pe care îl propunem și care vine în
completarea modului de abordare a poeziei romantice românești, prin: conceptualizarea
profetismului literar, viziunea sa organică în romantismul românesc, delimitarea și încadrarea
sa în interiorul metodelor estetice de explorare a crizei ontologice.
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Conturarea acestor ipostaze va răspunde întrebării centrale a studiului nostru: putem
vorbi în literatura romantică românească despre un fenomen de literarizare a profetismului?
Răspunsul la această întrebare constituie ipoteza noastră de lucru: dacă luăm în calcul
caracterele de bază ale romantismului românesc, pe de-o parte, și condițiile care provoacă
instalarea unei atitudini profetice, pe de altă parte, atunci literatura autohtonă a putut fecunda
un astfel de modus scribendi, dublat de o forma mentis specifică.
Odată admisă premisa că poezia profetică are funcția de explorare a crizei, ne-am
propus să clarificăm și o serie de confuzii ce apar între profetism și alte atitudini tangențiale.
Profetismul va dialoga cu mesianismul, vizionarismul, apocalipticul, utopia, militantismul
ș.a., însă delimitându-se clar la nivelul intențiilor finale. Dacă în cadrul exegezelor românești
au început să apară în ultimii ani studii despre utopie, vizionarism, literatură apocaliptică ș.a.,
lipsa unui cadru conceptual stabil în ceea ce privește profetismul a făcut să persiste, încă,
anumite confuzii cu apocalipticul, mesianismul ori militantismul patriotic, aceasta în
contextul unei lipse de racordare la exegezele occidentale care au semnalat deja delimitări
operante și specifice în cadrul literaturii. Pe acest fundal, considerăm că miza acestei teze nu
este doar să propună o nouă grilă de lectură aplicată perioadei romantice românești, ci să
prezinte și o dimensiune conceptuală inexistentă până în prezent în exegezele românești
asupra fizionomiei profetismului literar, așa cum reiese aceasta din studiile occidentale de
specialitate ale ultimelor decenii.
Din punct de vedere metodologic, am apelat la instrumentele sociocriticii, la elemente
de hermeneutică a unor fenomene religioase, cultice și sociale din antichitate (și modul în care
laicizarea acestora se reflectă în literatură sau în memele profetice din perioada romantică).
De asemenea, apelul la critica genetică, istoria și critica literară, precum și elemente de istorie
ori semiotică a culturii, a contribuit la delimitarea teoretică a profetismului și și oferindu-i un
statut de concept operant în cadrul literaturii. Abordarea noastră se va situa pe limenul dintre
discursul literar, discursul profetic religios sau laic și discursul social, dar și între critica
literară și istoria social-culturală, în care eul poetic se conjugă cu aproapele și departele.
Apelând la instrumentele sociocriticii, situată între sociologia creației, sociologia literaturii și
sociologia lecturii, vom încerca să descoperim locul istoriei, a socialului, a divinității, a
poetului-profet în textul poetic.
Capitolul liminar al demersului nostru - Morfotipologia profetismului - prezintă
modurile în care paradigma profetică este înțeleasă și acceptată în literatura de specialitate.
Având în vedere lipsa studiilor de specialitate care să delimiteze modul profetic în spațiul
criticii literare românești, acest capitol face o incursiune teoretică necesară fixării unui cadru
conceptual stabil. Pornind de la dinamica semantică, trecând prin accepțiunile emergente și
studiile tangente care abordează fenomenul profetic, demersul liminar are scopul să observe în
ce mod unele concepte au puncte de pornire comune cu profetismul, care dintre ele sunt
tangente, dar îl contaminează și care dintre acestea dilatează semnificațiile sale. În final,
propunem o definiție proprie a profetismului, ce va constitui sinteza teoretică pentru etapele
ulterioare ale demersului nostru.
O constatare de început a fost aceea că, în esența sa, fenomenul primar al
profetismului este un act în care divinitatea își manifestă voința, iar instrumentul uman este
cel care raportează mesajul primit, prin diverse modalități, cum ar fi: redarea viziunii, actele
simbolice, transmiterea mesajului profetic în formă scrisă, apelul la un translator al viziunii în
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cazul profetismului grec, apelul la intuiția divinatorie, discursul public în spațiul ebraic sau
discuțiile private în care era redat mesajul în mod personal celui vizat ș.a. În forma sa
recuperată, profetismul va adapta aceste forme de manifestare, prelungindu-le esența sau
transformându-le formulele.
Neoprofetismul (un termen convențional pe care l-am atribuit recuperării fenomenului
profetic începând cu secolul al XIV-lea) devine, mutatis mutandis, un cumul de reflexe ce vor
realiza sinteza profetismului antic și-i vor deplasa conținuturile. Din moștenirea ebraică vor
supraviețui implicarea în social a intermediarului profetic, critica societății și a tarelor morale,
propunerea de soluții compensatorii în scopul recuperării unui statut adamic, ce înseamnă
întreruperea dialogului cu divinitatea, teodiceea, lamentația profetică, discursul mesianicrecuperator, viziunile apocaliptice, vizionarismul, inspirația divină. Din moștenirea greacă au
supraviețuit, în particular: disocieri dintre mantis, ca purtăror al conținutului profetic, și
prophetes, ca deținător al formei (poetice); discuțiile cu privire la natura inspirației (poetice);
orfismul și una dintre cele mai consistente discuții cu privire la statutul poetului-profet. Din
profetismul latin, aflat în siajul celui grec, vor supraviețui în mod special atitudinile
profetismului de tip vates din sfera reformismului social și a implicării poetului în cetate, spre
deosebire de moștenirea grecească lăsată de Platon.
Pornind de la sensul ebraic și cel din mitologia greco-latină, pe care le-am încadrat în
paradigma originară, profetismul va cunoaște o serie de conceptualizări în mai multe curente
și orientări exegetice: de la studiile biblice la studiile culturale, de la filosofie la psihologie și
morală, de la politică și ideologie la sociologie sau antropologie, de la studiile de gen la
lingvistică și literatură ș.a.
O constatare la finalul acestui capitol teoretic a fost aceea că profetismul este, într-o
primă fază, o formă de intermediere a mesajului divinității, prin acțiune mimetică; în faza sa
memetică, profetismul devine o formă de explorare a crizei derivată la nivel formal și
structural din fenomenologia profetică ebraică și greco-latină. Pentru o proprietate mai clară a
termenilor, am considerat că profetismului antic îi corespunde o paradigmă de tip
protoprofetic, în timp ce recuperarea sa din ultimele secole cimcumscrie o paradigmă de tip
neoprofetic, delimitată temporal între secolul XIV (cu Dante în literatură și resurecția
mișcărilor milenariste), până în prezent. În interiorul acestor două paradigme există o
dinamică specifică, întrucât vorbim despre o atitudine generică, ce are accente particulare:
protoprofetismul are un specific ebraic (al sacrului monoteist), dar și greco-latin (al sacrului
politeist); pe de altă parte, neoprofetismului îi corespund o serie de momente de afirmare a
manifestărilor sale, condiționate de momentele istorice, dar și de recul, în lipsa condițiilor
istorice și psihologice. Atunci când condițiile istorice au generat crize la nivel politic,
național, social, economic, religios sau cultural, efectele acestora au indus în mod natural
atitudinea psihologică de explorare a crizei, anticipată sau continuată de sfidare ori negare, de
transgresare a acesteia, intenția de-a o atenua sau gestul resemnării și a înfrângerii în fața ei.
O caracteristică importantă a ambelor paradigme profetice este cea a
impredictibilității. Cum profeția antică implica o condiție ideală - revelarea divinității,
receptarea și comunicarea mesajului codat prin simboluri, decodarea lui de către inițiați
(profeții) și transmiterea lui într-o formă inteligibilă-, revelația profetică era impredictibilă, la
fel ca și împlinirea mesajului acesteia. Tocmai de aceea profeția din economia ebraică era
validată empiric, post factum, iar statutul de profet adevărat sau fals era autentificat prin
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aceeași modalitate, după împlinirea profeției. Caracterul acesta spontan al impredictibilității
era, totuși, dublat de un caracter predictibil, în condițiile în care mesajul profetic era lipsit de
echivoc, concis, specific, iar descifrarea simbolurilor era posibilă (aici ne putem referi la
discursuri private sau publice care vizau aspecte concrete în istoria israelită). Paradigma
neoprofetismului va încerca să găsească soluții compensatorii pentru a ameliora problema
condiției ideale a profeției, imposibil de realizat în noua economie, oscilând în retorica sa
între accente care vădesc în mod clar zbaterea din sfera impredictibilului, dar și elemente ale
predictibilului, în ecuația realității istorice.
Analiza atentă a celor două paradigme ale profetismului a arătat că putem vorbi, la
nivelul semanticii, despre trei tipuri generice de profetism:
1. un profetism primar, ce corespunde paradigmei protoprofetice, care i-a fixat
sensurile de bază.
2. un profetism secundar, plasat în siajul profetismului primar, ca reflex întârziat și
laicizat al acestuia, dar fără a-l continua organic, ci doar ca replică spontană cu un caracter
similar și recuperat. Mema profetică devine, prin urmare, o replică a profetismului primar,
prelungindu-i reflexele. Literarizarea acestui tip de profetism este realizată prin apelul la
imaginarul profetismului antic și catalizarea sa prin mijloacele estetice specifice. În mod
particular, vorbim despre o simbioză a modelului antic în noi formule.
3. un profetism terțiar, plasat mai degrabă în siajul profetismului secundar și fiind o
replică desemantizată a profetismului primar. De data aceasta, vorbim despre un reflex
premeditat, calculat, elaborat, nespontan. În alte cuvinte, se încearcă o mimare a scenariului
profetic fie prin lărgirea excesivă a semanticii originare (profetice pot fi considerate revolta,
intuiția, militantismul, nihilismul, avangarda, o scriere cu impact la nivel cultural etc.), fie
prin contaminări (cum a fost cazul pseudoprofetismelor totalitariste). În acest fel, vorbim
despre un caracter apozitiv atribuit unor fenomene și atitudini foarte vaste, până acolo încât
putem discuta, spre exemplu, despre un profetism estetic sau estetism, în sensul unui
militantism de natură estetică (sensul general de promovare a unor formule estetice), diferit de
o estetică cu finalitate profetică (deși nu putem vorbi de o poetică profetică propriu-zisă), ce
desemnează un profetism materializat la nivelul imaginarului și a intenției terapeutice, așa
cum ar fi cazul profetismului de tip secundar. Majoritatea scrierilor care militează pentru o
cauză, indiferent de natura ei, ar putea fi considerate profetice în această a treia categorie
(diferită de sensul secundar, unde avem câteva coordonate explicite care pot fi reperate la
nivel textual, iar scriitura este un mijloc, nu un scop, cum este în cazul profetismului terțiar).
Diferența esențială dintre profetismul secundar și cel terțiar ar putea consta, prin
urmare, în caracterul reflexului natural (profetismul secundar) opus celui calculat (profetismul
terțiar).
Dincolo de dimensiunea etică a profetismului și emergența sa în social, de
dimensiunea psihologică (a recipientului atitudinii profetice) și de retorica profetică, se disting
trei caracteristici care vor sta la baza neoprofetismului: 1. criza divinității – datorată
desacralizării lumii; 2. criza realității – prin socialul destabilizat, într-o „teroare a istoriei”; 3.
criza eului – prin starea de angoasă, dezechilibru și alienare a eului în raport cu divinitatea și
realitatea contingentă. Aceste caracteristici pot fi concentrate în două coordonate esențiale ale
neoprofetismului: criza idealului (criza condiției ideale a profeției) și criza realului (criza în
timp și spațiu).
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Neoprofetismul, în esență, stă sub semnul desacralizării lumii, a verosimilului, a terorii
istoriei, a unei divinități absconse, deiste, rareori teiste, sub semnul lamentației, angoasei și
alienării, a unei interiorizări exacerbate, sub refuzul descifrării viitorului, dar în sfera
prezenteificării – trecutul și viitorul sunt reduse la forma discursului profetic folosind
prezentul gnomic, iterativ, profetic. Impredictibilitatea, ca rezultat al refuzului inspirației (un
refuz al darului profetic, în definitiv), va produce mai multe efecte: tendința de evaziune în
spațiul imaginației creatoare; dorința de a plasa figuri paradigmatice, glasuri metonimice care
să răspundă nevoii de a avea o voce care se ridică din mulțime; strategii stilistice prin care se
mimează inspirația divină; tonul vituperant; retorica inflamată ș.a.
Capitolul al doilea este dedicat Profetismului literar, ca fenomen emergent în cadrul
fenomenologiei profetice. Aici, am constatat faptul că putem vorbi despre o atitudine
profetică la un scriitor în condițiile în care, în câmpul literaturii, el va realiza revirimentul
evenimentelor glorioase ale trecutului în contextul prezent - un prezent pe care îl critică, îl
avertizează sau îl provoacă la schimbări în sfera socialului. Vocabularul lui este articulat în
prezent, dar cu simbolistică din trecutul glorios sau imaginarul biblic, discutând condițiile de
ansamblu care duc la disparități și propune generației prezente să rupă acea fază de falsă
speranță mesianică urmată de disperare. Atitudinea profetică, așa cum a fost definită până
acum, ține de latura psihologică a scriitorului care, luând o anumită poziție în scrierile sale,
face ca acestea să aibă o funcție profetică - adică, odată citite, să aibă un efect asupra
cititorului și să-l determine să ia o poziție, de unde și funcția profetică a artei.
Scrutarea principalelor trăsături ale discursului profetic și ale fizionomiei scriitoruluiprofet a relevat câteva posibile argumente care să vină în întâmpinarea întrebării Este posibil
un neoprofetism literarizat? Răspunsul pune în evidență câteva trăsături generale:
neoprofetismul occidental este funciar modelelor clasice ebraic și greco-latin; începând cu
literatura medievală și până în deceniile recente, va căpăta diverse forme. Curentele exegetice
din jurul direcției religious turn au fecundat o tendință de repoziționare atât a profeției ebraice
- prin apelul la mai multe discipline în studiul Bibliei, dintre care și planul literar-, precum și o
trasare a câtorva tendințe cu specific profetic în literatură, cum ar fi axa Virgiliu-DanteMilton-Blake. Considerăm că poziția umanistă a sesizat corect laicizarea schemelor biblice,
implicit profetice, în câmpul literaturii, dar nu putem fi de acord cu poziția privilegiată
acordată profetismului secularizat cu accente grecești. Din contră, fără a nega aportul celor
două bazine imaginare, considerăm că este vorba mai degrabă de o reconstituire simbiotică a
celor două scheme –ebraică și greco-latină, cu prevalența uneia sau a alteia la diferiții
scriitori. Este adevărat, totuși, că modalitatea discursivă și imaginarul profetic au o prevalență
ebraică, însă teoretizarea cu privire la poezie-profeție și anticiparea inspirației autolegitimate a
poetului îi sunt tributare profetismului grec. Privită în ansamblul ei, literatura tributară
atitudinilor profetice își reclamă moștenirea de la ambele modele, într-o relație simbiotică: în
structură, în premise, în retorică, în nevoia de legitimare, prin calitatea anistorică și
transistorică, prin simptomatica crizei, prin scrutarea metafizică, prin meditația cu privire la
rolul/ soarta poetului-profet, prin proiecția unor cititori ideali, prin intenționalitate textuală,
prin teodicee, ieremiadă și lamentație, prin evidențierea figurilor paradigmatice sau prin
implicarea în social.
Constatăm, prin urmare, faptul că profetismul literar poate fi poziționat în funcție de
cele trei sensuri de bază ale profetismului, delimitate în capitolul anterior:
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1. în înțelesul primar al profetismului, articularea profeției ebraice se făcea, pe lângă
formele prozastice, și în formele genului liric, în vreme ce în profetismul grec vorbim în mod
exclusiv de articulare poetică a profeției. În plus, o moștenire esențială pe care antichitatea
greco-latină a lăsat-o literaturii occidentale este teoretizarea raporturilor dintre poezie și
profeție.
2. trecând în spațiul paradigmei neoprofetice și, implicit, a celor două sensuri ce-i
corespund, se poate remarca faptul că literarizarea sensului secundar al profetismului a
însemnat lipsa unor formule estetice specifice, dar totodată emergența funcției exploratorii a
poeziei profetice. Reflexivitatea poeziei a sporit explorarea crizei în raport cu divinitatea, a
crizei realității înconjurătoare sau a crizei eului. Scrierea ficțională este aici dublată de o
retorică nonficțională ce poate fi sursa genetică a reflexelor profetice din literatură - în
publicistică, în geneza scrierilor ficționale sau în elemente ce țin de biografia scriitorului
(elemente de ideologie personală). Esența acestui tip de literarizare conține următoarele
elemente: inspirația este negociată; retorica realizează simbioza ebraico-greco-latină; se
explorează cele două coordonate ale neoprofetismului – criza idealului profetic și criza
realității în timp și spațiu; gesticulația cade în sfera simbolicului profetic; tonul devine
vituperant; mitemele profetice pot fi reperate în imaginarul antic; genul predilect este poezia.
3. literarizarea celui de-al treilea sens al profetismului este marca unor scenarii literare
calculate, în care se încearcă - în lipsa spontaneității, dar sub semnul unei semantici care
depășește cadrul profetismului primar și trece în zona genericului - folosirea profetismului ca
formulă estetică: în scopul militant (pentru o cauză de orice natură), în scopul partizan, în
scopul pastișării, în scopul revoltei sau cu o altă natură. În esență, orice scriere ficțională ce
deplasează accentele profetismului dincolo de limitele semanticii sale primare ori secundare
(luăm în considerare accentele protoprofetice recuperate în neoprofetism, cum am explicat în
cadrul profetismului secundar), poate fi considerată tributară unui profetism terțiar.
În genere, o operă devine profetică atunci când aceasta reprezintă produsul dintre
ficțiune și biografie, dintre stare de spirit structural profetică (în înțelesul neoprofetic, golită
de misticismul inspirației antice) și intenția de literarizare a acesteia. Ea este produsul unei
conștiințe sensibilă la realitatea înconjurătoare - un supraeu și o metaconștiință ce se ridică
deopotrivă deasupra mulțimii, dar se și identifică, simpatetic, celor ce o formează. Este reacția
unei voci care se angajează în denunțarea unei societăți destabilizate, apelând la trecutul
exemplar ca procedeu terapeutic, adresându-se într-un prezent gnomic, iterativ și profetic și
țintind către o restaurare a individului și a societății, prin intervenții prospective. Filonul
profetic în economia operei unui scriitor a putut fi reperat fie prin raportarea la ideologia
literară proprie și cea comună epocii , fie prin contextul unei crize resimțite la nivel interior
și/sau la nivel exterior, care ar fi putut genera o reacție profetică, adică o dorință de
manifestare a reflexelor profetice dincolo de cadrul ficțional.
Asocierea poeziei cu profeția își are originea în paradigma protoprofetică grecoromană și ebraică. Dacă la profeții ebraici articularea în scris a profeției se făcea adesea în
formule poetice, la greci era instrumentul literar prin care un prophetes articula în scris
profeția unui mantis, pentru ca la romani statutul acesteia să fie consacrat în perioada
augustană, când tendințele reformatoare ale poeților le-au conferit acestora condiția
transistorică de poeta vates.
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În cadrul celor două paradigme profetice asistăm la o evoluție a poeziei profetice - de
la sensul ei sacru la cel secularizat-, tot așa cum în cadrul paradigmei neoprofetice asistăm la
o succesiune intraparigmatică, poezia neoprofetică evoluând în interiorul paradigmei în
funcție de mijloacele stilistice ale epocii care a revizitat-o.
Reținem faptul că poezia profetică ajută în explorarea și descifrarea unei realități
decăzute adamic. Nu este obligatoriu ca aceasta să apară ca modalitate estetică în fiecare
curent sau perioadă literară, dar este condiționată de momentul istoric și de schimbarea de
epistemă, fiind funciară marilor crize ale istoriei și ale realității, când lumea veche e la
răspântie cu cea nouă. Odată cu schimbarea de paradigmă, poezia profetică poate să sufere
modificări, contaminări, dar în esență funcția ei rămâne aceeași – explorarea diverselor
dimensiuni ale crizei în raport cu valori intrinseci. Poezia profetică apare ca tip de răspuns la
criza realității, la criza divinității și la criza eului și poate fi înțeleasă doar prin prisma
profetismului antic și a contextului în care a fost scrisă inițial. Aceasta ar putea fi împărțită în
perioade în care se face apel la imaginarul protoprofetic și perioade în care poeții cultivă
variante desemantizate și generice ale profetismului. De aceea, în economia paradigmei
neoprofetice, vorbim despre poeți ai memei profetice și de imitatori/ epigoni cu program,
nefertili și neizbutind să creeze în poezia lor o stare care să amintească de vechiul profetism.
În poezia profetică, individul, în speță poetul, este ridicat la rang de exponent al
colectivului: o voce metonimică, o voce care se ridică din mulțime. În poezia profetică nu
cunoaștem atât de mult soluții, cât probleme și atitudini față de realitate. Viitorul este ocultat,
se află sub semnul impredictibilului, a fragmentarului, a lipsei de viziune organică asupra a
ceea ce va urma, de unde și prezenteizarea ca efect compensator. Actul comunicativ specific
poeziei antice este transferat acum asupra scrisului estetic, ceea ce înseamnă că poemul
profetic este un mod de a lua contact cu publicul. Discursul profetic mediat estetic prin poem
are ca specific și faptul că eul liric este dublat de un eu biografic vocal în existența reală, iar
textul ficțional este dublat adesea de un text nonficțional care trădează reflexe profetice.
Pornind de la tipul cultural sintactic și semantic al lui Lotman, care propune o
desacralizare a lumii, am putea afirma că în literatura romantică asistăm la o ocultare a
sacrului profetic și o camuflare a sa în profan. În acest context, posibilitățile de explorare ale
poeziei profetice pot fi considerate posibile răspunsuri-atitudini la pierderea sacrului profetic.
Dacă în cultura de tip semantic (tot în concepția lui Iuri Lotman) individul este echivalentul
comunității, odată cu modelele asemantice, relația individului cu societatea devine una
complexă. Individul se simte alienat și încearcă să recupereze distanța dintre el și societate, iar
uneori va adopta o alură profetică – nu doar un om din mulțime, ci și un exponent al acesteia.
Dacă nu mai este intermediar, așa cum era profetul, acesta încearcă să cuprindă în sine
chintesența valorilor, încearcă să devină o voce metonimică, replicând un scenariu antic,
totodată accentuând și latura intrinsecă a creației sale. Într-o lume desemantizată profetic,
actul poetului profet poate fi privit ca o încercare de resemantizare estetică a realității - nu
prin oferirea unor universuri compensatorii, neapărat, cât prin critica acerbă a unei lumi care
și-a pierdut statutul adamic.
Cel de-al treilea capitol restrânge sfera de analiză, de la aspectele generale ale
paradigmei profetice literare, la Romantismul și fixarea simbiotică a profetismului literar.
Discuția unui profetism în cadrul curentului romantic vine pe fondul unui val de reexaminare a romantismului, dublat de un religious turn semnalat în a doua jumătate a
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secolului al XX-lea, care a generat un teren comun pentru întâlnirea dintre literatură și religie,
iar concluzia noastră a fost aceea că mișcarea romantică a fixat caracterele neopreofetismului,
înțeles ca o recuperare complexă a protoprofetismului. Pe acest fundal, neoprofetismul apare
încadrat în marea schemă a curentelor cu o origine aproximativ comună: criza ontologică, în
timp și spațiu. Aceste discuții au generat două tipuri de tendințe: una în care profetismul este
analizat în matricea semantică originară, social-religioasă, și alta ce surprinde un fenomen
secularizat, în care imaginarul profetic originar este literaturizat și supus diverselor gnoze,
ajungându-se până acolo încât să fie catalogat drept mod de reacție, intuiție, anticipație, stare
de spirit reactivă, atitudine militantă, misticismul creației etc. Dacă sistemul de referință al
neoprofetismului este omul, într-o lume desacralizată în care apar reflexe ale religiosului,
sistemul de referință al protoprofetismului era divinitatea și manifestarea numinosului în sfera
umanității.
Odată cu resurecția curentelor exegetice ale secolului trecut, în sfera studiilor biblice și
a receptării curentului romantic, profetismul va fi repoziționat și amplificat prin aportul noilor
discipline teoretice. Trecând prin mai multe valuri de interpretare, de la aspecte sociologice,
antropologice, literare, filosofice, culturale și istorice, la cele religioase ori seculare,
profetismul se va particulariza în poezie printr-o tradiție a poetului-profet originând în
abordarea greco-latină, cât și în cea ebraică.
Scenariul pe care paradigma neoprofetică îl propune literaturii romantice este triptic:
odată, 1. prin replicarea și simbioza modelelor clasice ebraic și greco-latin; apoi, 2. prin
devierea sensului de bază al profetismului într-o formulă particulară, ce nu are nevoie de
legitimare divină, dar care pornește din intuiția viitorului pe baza judecății trecutului și a
prezentului, pentru ca, printr-o lărgire semantică extensivă, să fie marca unui registru a tot
ceea ce devine lizibil și intuitiv-participativ la nivelul articulării discursului (din punct de
vedere social, cultural sau religios) și 3. prin investirea cu finalități profetice a literaturii
înseși.
Perioada romantică va suscita, pentru prima dată în istoria literară, un interes
nemaiîntâlnit înainte pentru modalitățile de manifestare ale profetismul. Moștenirea era veche:
profetismul ebraic și cel greco-latin, venind înspre mileniile creștine cu perioada augustană ce
a dat poeții vates precum Vergiliu, trecând prin neoplatonism și ajungând în zorii modernității
prin Dante (primul poet-profet exponențial din cadrul paradigmei literare neoprofetice),
Milton (profetul renascentist englez par excellence) și suita de profeți-retoricieni din perioada
elisabetană, precum și o întreagă serie de scriitori romantici.
Apropriindu-și influențele moștenite într-o manieră simbiotică, neoprofetismul
romantic se va caracteriza printr-o emulație în zona participării activ-profetice în societate sau
prin meditația filosofică ori preluarea imaginariilor clasice drept pretexte literare, adică
mimând stările originale. De aici, nu mai este mult până când ideea mesajului profetic al
literaturii va ajunge să desemneze un profetism al artei înseși.
Profetismul în literatura romantică va adopta, în esență, elemente de simbioză ale
protoprofetismului și ale cezurii gnostice și neoplatonice. Vor supraviețui elemente precum:
- concepția despre poezie pe filieră greacă, juxtapusă cu teoria inspirației poetice ca
1.sinteză dintre meșteșug și inspirație din partea muzelor de la Homer, prin Pindar,
la scriitorii latini din perioada augustană sau ca 2.a. disociere între meșteșug și
inspirație la Platon, cu oscilații între statutul de prophetes – interpret al unui
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mantis și cu 2.b. tendințele poetului de a-și însuși calitățile unui mantis, de unde și
transferul maniei asupra poetului, adică poetul se va afla într-o stare de
inconștiență atunci când își va folosi meșteșugul său poetic, posedat fiind de mania
- o concepție care va supraviețui mai puțin în romantism;
- ideea inspirației prin intermediul muzelor și concepția sintezei dintre inspirație și
meșteșug, toate acestea fără pretenția ritualică și mistică din antichitate, ci ca
pretext al scriiturii (deși, pe alocuri, simulări romantice ale inspirației divine vor
trăda spiritele mistice);
- statutul poetului-profet, inaugurat de concepția greacă de la Pindar încoace (unii
afirmă chiar de la Homer) și culminând cu latinul poeta vates din perioada
augustană, care va consfinți rolul poetului ca reformator (epocă în care vor scrie
Virgiliu, Ovidiu, Horațiu);
- teoria inspirației prin afflatus (suflul divin la romani);
- concepția despre inspirația divină din profetismul ebraic, exterioară instrumentului
profetic și în simbioză uneori cu inspirația greacă, de unde și formulări precum
„muza creștină”;
- rolul social îndeplinit de profetul ebraic, în simbioză cu statutul de reformator social
al latinului vates;
- structura profețiilor ebraice, în mare parte poetică;
- visele profetice, amintind de viziunile ebraice;
- retorica profețiilor ebraice: paralelisme, structura chiastică, interjecția oraculară
„vai!”, interogațiile și exclamațiile retorice, parabola, stilul ironic și sarcastic,
lamentația, grandilocvența ș.a.
- tipul profetului legiuitor din economia statului ebraic teocentric și calitatea sa de
vector al societății;
- concepte gnostice și imaginația esoterică etc.
Mai mult, poezia profetică din romantism este o expresie a sensibilității, un reflex
memetic ce nu mai mediază mimetic între om și divinitate. Stând sub semnul categoriei
negativului, aceasta folosește sistemul de referință protoprofetic, dar își lărgește domeniul în
funcție de nevoile de explorare ale eului. În acest context, rolul poetului-profet devine unul
exponențial. El reclamă orfismul profetic ori inspirația divină, atunci când nu se legitimează
de la propria persoană.
Capitolul al patrulea - Romantismul românesc și profetismul literar - sugerează o
abordare de ansamblu a fenomenului profetic în romantismul românesc: pornind de la
anticipările sale din literatura veche, relațiile interliterare genetice sau tipologice pe care
scriitorii romantici și operele lor le presupun în epocă, totodată prin scrutarea unor momente
de continuitate și ruptură ale atitudinii profetice la nivelul ideologiei, în cadrul istoriei literare
ce a succedat romantismul.
Prezența unei atitudini profetice în scrierile romanticilor români nu este o descoperire
de dată recentă. Ei înșiși îi cunoșteau, structural sau prin lecturi directe ori indirecte (traduceri,
comentarii sau recenzii ale operelor ș.a.), natura. Profetismul devine, în mediul romanticilor
noștri, nu doar temă literară, o atitudine adoptată de scriitor și proiectată asupra eului liric, un
pretext literar ce justifică atitudinea profetică, ci și o finalitate estetică – sensul indirect al
atitudinii profetice va deveni, în final, un profetism al artei. În fond, scriitorul, prin vocea
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eului liric, apelează la mijloacele estetice pentru a-și proiecta varianta sa de reacție profetică
față de sine, om, societate, istorie, divinitate.
În acest sens, am propus, prin intermediul acestui capitol, o introducere sintetică la
profetismul romantic românesc, pornind de la premisele deja enunțate în primele trei capitole:
neoprofetismul este o modalitate literară de explorare a crizei; a fost cultivat cu predilecție în
romantism, care i-a și fixat coordonatele în ultimele secole. Selecția genului liric este
justificată de argumentele preferinței sale în ceea ce privește articularea discursului profetic,
atât în protoprofetism, cât și în neoprofetism (și îndeosebi în romantism).
Dintre elementele care au contribuit la nașterea unei conștiințe profetice în literatura
romantică românească, din observațiile noastre, pot fi amintite: scindarea eului din concepția
tradițională odată cu infuzia ideilor moderne în societatea românească a primei jumătăți a
veacului al XIX-lea; profunda inegalitate socială datorată diferenței dintre clase; politica
Porții otomane, disparitățile economice; lipsa accesului la educație pentru popor;
industrializarea și „moda” dinspre țările occidentale; nonconformismul atitudinii față de
divinitate, în concurență cu teosofia tradițională și creștinismul cosmic ș.a.
Oprimarea socială și politică a făcut ca atât românii transilvăneni, dar și moldo-vlahii,
să adopte o atitudine militantă care purta în ea „cenușa vechilor decepții”. De aici și
profetismul scriitorilor care se apleacă să descrie starea deznădăjduită a poporului, scriind
opere puternic angajate în social. Aceste caracteristici capătă atât un caracter istoric,
determinat temporal, cât și un caracter transistoric și anistoric. Caracterul istoric este dat de
prezența unui filon atitudinal de sorginte profetică în economia romantismului românesc,
condiționat de realitățile istorice. Caracterul transitoric este dat de capacitatea atitudinii
profetice de a se deplasa temporal și de a atrage în cursul istoriei literare atitudini profetice cu
rădăcini în paradigma, și așa secundizată, a neoprofetismului romantic. În ultimă instanță,
caracterul anistoric este dat de capacitatea atitudinii profetice de a nu rămâne legată istoric, ci
de a se replica, proteic și prolix, în diverse contexte, cu diverse rezultate și formule, dar având
ca puncte de plecare, cel puțin potențial identificabile, în protoprofetism.
Literatura romantică românească se încadrează în spațiul literaturilor cu potențial
profetic datorită unor determinări ce țin atât de ordin istoric – prin crizele politice și sociale,
prin aspectele ce țin de dorința de ardere a etapelor, prin emulația culturală și prin relațiile
genetice-, cât și de instanțele specifice care au internalizat profeticul. O componentă aparte
care a dat fizionomia profetismului romantic o constituie poziționarea culturii românești în
siajul celei franceze și, apoi, a celei germane. Aceste două culturi vor influența la nivel
formal, dar și structural, reflexele profetice din spațiul autohton. Vom putea observa aceasta
în retorica profetică a primului val de romantici în mod deosebit, precum și în cel de-al doilea
val.
În ceea ce privește scrutarea unor posibile continuități și rupturi ale reflexelor/
atitudinilor profetice în spațiul românesc ce a urmat romantismului, se poate observa că
perioada sfârșitului de secol XIX și începutul secolului XX vor purta germenii profetici ai
umanitarismului și mesianismului - continuate sub diverse formule culturalizate, mistificate
ori translatate în sfera filosofică din perioada interbelică - sau fals prelucrate în perioada
militantismului totalitar, prin contaminarea profetismului romantic și emergența unui
pseudoprofetism.
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Ultimul capitol analizează Profetismul poetic în romantismul românesc: între criza
condiției ideale a profetismului și criza realității în timp și spațiu, propunând o schemă
cvadruplă în identificarea raporturilor pe care eul profetic le stabilește cu lumea exterioară sau
lumea sa interioară, implicit patru tipuri de profetism: profetismul vizionar, profetismul social
și patriotic, profetismul metafizic și profetismul cvasisolipsistic. O serie de delimitări
intraparadigmatice vor avea în vedere, în mod particular, o recuperare a neoprofetismului în
poezia romantică româneacă.
Premisa de la care a pornit analiza noastră configurează un romantism istoric românesc
căruia îi corespunde o paradigmă profetică ce are în vedere elemente precum socialul și
chestiunea etică, naționalul și/ sau patrioticul, metafizicul, criza religiozității, criza
transcendentului și meditația cu privire la statutul poetului-profet (raporturile acestuia față de
sine, societate, istorie sau divinitate vor fi exprimate într-o tonalitate specifică paradigmei
neoprofetice). Pentru a justifica acest cadru, vom selecta câțiva poeți romantici care să
evidențieze ipostaze specifice ale profetismului literar: Ion Heliade-Rădulescu, Andrei
Mureșanu, Cezar Bolliac, Alecu Russo, Mihai Eminescu. Pe de altă parte, romantismului îi
corespunde și o stare de spirit care va replica de-a lungul istoriei literare figura profetului
romantic. Acestei stări de spirit îi vom supune pentru analiză opera poetică a lui Alexandru
Macodenski și filonul postromantismului său, dar și pe cea a lui Octavian Goga, în structura
sa neoromantică. Analiza stilisticii infuzate de explorarea crizei de sorginte profetică va fi
realizată în ordine cronologică în cadrul operei unui autor, urmărindu-se, astfel, evoluția
organică a atitudinii sale profetice.
Selecția genului liric ca modalitate discursivă predilectă în cadrul economiei profetice
a fost deja motivată în capitolele anterioare. Ceea ce ne-a reținut atenția aici a fost o motivare
a acestei predilecții în spațiul literaturii romantice românești.
O distincție liminară a constituit-o discuția despre eul profetic, ce a implicat definirea
acestuia mai întâi, în mod generic, drept perspectivă asupra lumii a unui scriitor. Eul profetic
devine o formă articulată estetic a funcției exploratorii a poeziei profetice, investigând criza
neoprofetică în cele două coordonate ale sale: criza condiției ideale a profeției și criza
realității în timp și spațiu. Eul profetic este cvasificțional, atunci când apar detalii
recognoscibile ale experiențelor eului biografic la nivelul textului și ficțional, atunci când
aceste infuzii nu sunt recognoscibile în plan estetic ori sunt camuflate în așa măsură încât sunt
imperceptibile.
În cadrul romantismului românesc și a prelungirilor sale pot fi distinse câteva tipuri de
raporturi ale eului profetic față de sine, istorie, societate, divinitate, așa cum a fost deja
anticipat. În această experiență intră în calcul poetica inefabilă și articularea sa prin negociere,
filosofia istoriei și modul de raportare față de Zeitgeist, criza creativității și negocierea
inspirației, dar și două orientări generice ale eului: înspre afară și înspre lăuntru. Aceste două
dominante, pe alocuri cu suprapuneri și contaminări în opera aceluiași scriitor, vor orienta
discursul în două moduri:
- centrifug: dinspre eul profetic și lumea sa interioară, către lumea exterioară; aici, vor
predomina o critică a societății și a tarelor morale, o atitudine vizionară asupra cursului
istoriei și o tendință de a legitima autoritatea creatoare (vorbim despre o auto-legitimare
profetică, în care eul creator invocă o muză sau divinitatea, realizând astfel o imagine
inversată a inspirației în raport cu statutul acesteia din antichitate);
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- centripet: dinspre lumea exterioară eului profetic, înspre propria lume interioară;
frământările exterioare sunt catalizate în propria ființă; retorica sa - deși într-o fază incipientă
îndreptată încă spre social - este caracterizată în plan ficțional printr-o suspendare a
imperativului activ al profeticului și printr-o doză tot mai pronunțată de reflexivitate; eul
profetic va căpăta fizionomia unui eu poetic tot mai singur și neînțeles, dotat cu
hiperluciditate și metacunoaștere.
Pornind de la aceste două direcții generale de orientare, în cadrul romantismului
românesc, istoric și transistoric, au putut fi distinse distinse patru categorii de profetism poetic
– primele două ar putea fi incluse în dominanta centrifugă, în timp ce ultimele două s-ar putea
circumscrie dominantei centripete. Cu toate că în cadrul operei aceluiași autor pot fi
semnalate manifestări simbiotice, în genere, categoriile profetismului poetic în romantismul
românesc pot fi circumscrise astfel:
a. profetismul vizionar - acest tip de profetism este funciar unei legitimări pe care eul
creator o presupune, fără a fi preocupat prea mult de natura acesteia, optând mai
degrabă pentru o simbioză între influențele ebraice și greco-latine; scriitorul-profet
își arogă poziția privilegiată a legiuitorului-vizionar, a unui eu care încă nu anunță
scindarea definitivă dintre sine și lumea exterioară, dotat cu un simț cosmic și cu
avânturi vizionare (specifice Romantismului Înalt);
b. profetismul social și patriotic - acest profetism anunță deja simptomele unui eu
scindat; dezacordul dintre sine și lumea exterioară este unul aproape de nesurmontat,
ceea ce duce la câteva poziții: ton vaticinar împotriva tarelor societății și implicarea
activă prin propunerea de soluții, uneori melioriste; diagnoza societății; preocuparea
față de clasele defavorizate, dar începutul unei detașări față de participativitatea
activă, întrucât se instalează tot mai mult simțământul izolării și a unui eu neînțeles,
ce are acces la o hiperrealitate ocultată ochiului comun; lumea este așa cum este, iar
profetul romantic nu o poate schimba, de unde și ironia ori satira ca modalități
stilistice predilecte; inspirația încă mai este un pretext pentru legitimare, dar mai
mult ca procedeu literar, întrucât poetul însuși se consideră un vates îndreptățit să ia
atitudine în vederea reformării societății; abordarea socială are în vedere individul,
ca membru al unei comunități și a unui spațiu geografic delimitat, de unde și o
retorică umanitară, patriotică și culturală, impregnată de idealul unui Bildung
societal;
c. profetismul metafizic - în cadrul acestui tip de profetism am pătruns deja într-o
orientare centripetă a discursului profetic; transferul către interioritate anunță un eu
scindat iremediabil, ce a făcut trecerea de la heteronomia inspirației la autonomie și
imanență, cu puseuri solipsistice (sau așa-zisul pretext al inspirației în neoprofetism,
întrucât nu mai putem vorbi de sensul ei mistic din antichitate); eul metafizic nu este
rupt de lumea exterioară lui decât arareori, prin ataraxie, dar expresia ce îi este
specifică e tocmai scrutarea acestei lumi crepusculare ce se zbate în propriile
eforturi de supraviețuire; diagnoza vine din partea unei instanțe hiperlucide, care
încearcă să înțeleagă resorturile unei lumi a cărei zbatere atinge puncte de exprimare
paroxistică; hiperluciditatea va avea efecte oscilante: meliorism, meditația filosofică,
diatriba socială, titanismul, meditația cu privire la soarta poetului neînțeles de lume
ș.a.;
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d. profetismul cvasisolipsistic - acest tip de profetism este o creaţie de sinteză
neoprofetică prin excelenţă, specifică profetismului terțiar; profetismul de această
natură devine un demers cvasisolipsistic, un profetism al eului în care măsura de
implicare în social ori importanța dată legitimării actului profetic nu mai contează;
eului creator nu-i mai pasă atât de mult de lumea exterioară lui, pe care o consideră
iremediabil pierdută, deși nu de puține ori lansează diatribe la adresa locuitorilor ei;
ceea ce îl interesează este o vendetă împotriva celor ce nu îi recunosc statutul
profetic și nu îi respectă chemarea, fiind aflat, astfel, sub blestemul Cassandrei;
tonul său profetic este constant filtrat prin propria mizerie și se simte un
marginalizat al societății, un poète maudit; dacă în cadrul profetismului metafizic
eul creator, deși cu simțământul dezabuzării, avea totuși capacitatea scrutării
cosmice și a avânturilor vizionare, acum i se refuză înaltul, imaginarul său
reducându-se la soarta poetului-profet căruia i se refuză harul profetic și care,
mimând acest destin, va ajunge să nu fie crezut și, în final, marginalizat; demersul
profetic devine un calcul eșuat.
Aceste patru categorii generice au servit la diagnoza unor elemente discursive la nivelul
textului poetic și, pe considerente tipologice, am putut identifica rețele tematice din cadrul
imaginarului profetic.
O altă constatare la acest nivel a fost aceea că profetismul poetic în romantismul
românesc comportă o disociere la nivel structural: vorbim de un profetism poetic secundar, în
sensul în care sunt recuperate reflexe profetice din protoprofetism și de un profetism poetic
terțiar, în condițiile în care sunt replicate atitudini profetice, într-o încercare calculată de
mimare a scenariului profetic.
Cât privește profetismul poetic de tip secundar, în cadrul acestei categorii profetice au
fost incluse produsele estetice ale explorării de natură profetică din cadrul romantismului
istoric românesc. Ne referim aici la primul val de romantici orientați în jurul mișcării culturalnaționale a pașoptiștilor, în care imperativul revoluționar a fecundat o zonă a explorării
profetice, iar din al doilea val de romantici ne va reține atenția doar creația eminesciană. Cu
Eminescu vom păși într-o zonă a recuperării Romantismului Înalt, vizionar, metafizic și
funciar influențelor germane. Deplasarea de accent resimțită în poezia eminesciană va
constitui o notă aparte a profetismului poetic românesc. Tot în cadrul romantismului românesc
a fost inclusă și opera poetică a neoromanticului Octavian Goga, în care asistăm la o
recuperare a spiritului profetic specific epocii romantice.
Discuția unui profetism de tip terțiar se axează în jurul unui scenariu calculat,
intenționat sau trădat în intențiile-i ce nu țin de structura unui profetism secundar, spre
exemplu, acolo unde recuperarea profetismului antic se evidențiază structural. O recuperare
tangențială, pastișantă și deviatoare, poezia profetismului terțiar prezintă contaminări ale
semiologiei protoprofetice într-o manieră sincretică. În spațiul poetic, va servi demonstrației
noastre poezia lui Alexandru Macedonski, un postromantic ce va scrie, dincolo de poetica
simbolistă și parnasiană, în siajul romantismului și a unor modele precum Heliade sau
Eminescu (din postura de epigon și rival).
Infiltrațiile unui filon al profetismului structural pot fi receptate și în alte scrieri
romantice, catalizatoare pentru epocă, infiltrații care fie nu s-au materializat în creația poetică,
așa cum e cazul unor scriitori precum Nicolae Bălcescu sau Mihail Kogălniceanu, fie nu au
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constituit mai mult decât un filon tangențial în economia unui poet, așa cum e cazul unor
scriitori precum Asachi ori Negruzzi. În contextul reliefării unui generos bazin de manifestare
a reflexului profetic, în variile genuri ale creației ficționale sau non-ficționale, studiul de față
inaugurează doar o primă acțiune de conturare a profetismului romantic în poezie, fără a-i
epuiza resursele și modalitățile de afirmare, prezentând o schemă generică a unei atitudini ce
semnalează numeroase corespondențe transliterare. Dacă se poate vorbi despre un profetism
structural materializat în creația poetică la scriitorii analizați mai sus, la fel putem vorbi, spre
exemplu, despre un profetism de sorginte miltoniană decelabil în scrierile din proză ale lui
Bălcescu sau Kogălniceanu.
Pornind de la premisele unor relații recesive ori confirmate, dar prin alte structuri
literare, la acest nivel discuția se orientează în jurul unor accente profetice care pot fi reperate
în scrierile unor autori romantici autohtoni, dar care nu structurează opera acestora și nu
reflectă o structură interioară a scriitorului ce ar putea fi angajat într-o direcție profetică.
Selecția profeticului în operă este fie una accidentală, datorată influențelor, fie un mod de a
exprima, secvențial și particular, anumite realități, fără a-l dezvolta în economia operei.
Concluziile cercetării noastre au arătat că profetismul poetic în romantismul românesc
are aspectul unei simbioze dintre influența ebraică și cea greco-latină. Acest aspect a putut fi
observat atunci când am remarcat două tendințe: una de abordare a tonalității discursului
profetic, alta de folosire a hipotextului biblic drept instrument la nivelul stilisticii textuale. În
ambele cazuri, vorbim de o literarizare a imaginarului profetic originar. Acomodat intențiilor
ficționale ale autorilor, discursul profetic devine oracular, mistic, patriotic, poetizat la Heliade
Rădulescu, social, denunțător și vituperant la Bolliac sau Goga, biblic cu accente gnostice la
Russo, patriotic și denunțător la Mureșanu, filosofic, dual și suspendat la Eminescu, social și
metafizic la Goga, abisal, cvasisolipsistic și grandilocvent, la Macedonski.
Analiza stilistică și a imaginarului profetic nu pot constitui subiectul unei poetici
profetice în romantism, ci reprezintă, mai degrabă, indicatorii unui fenomen marginal, grefat
pe o poetică a crizei, având ca substrat misticismul, credința religioasă, dar și spiritul activ,
reacționar, patriotic al epocii. Analiza discursului profetic în romantismul românesc, în
schimb, a scos în relief următoarele elemente:
- prezența meditațiilor cu privire la soarta scriitorului (damnat, de regulă);
- inserții cu privire la natura inspirației profetice (de obicei refuzul acesteia de a lua
în stăpânire poetul și, de aici, diverse invocări către muze sau divinitate);
- dorința de transcendere a mundanului contaminat prin proiectarea unor spații
compensatorii – țara ideală, Canaanul pământesc la Russo; Canaanul inițial din
concepția ebraică, nu cel prospectiv, la Goga; utopia și visul la Heliade sau
dedublarea profetică prin identificarea cu Moise; persistenta scrutare a divinului
abscons, deist la Eminescu sau proiecția unor idealuri umanitare la Mureșanu și
Bolliac;
- poziții față de divinitate – de la religiozitate creștină în cazul lui Mureșanu, la
simbioza elementelor creștine cu cele patriotice și, pe alocuri, ezoterice, la Heliade
Rădulescu, Cezar Bolliac, Alecu Russo, Octavian Goga, până la ființa scindată,
apelul filozofic și profetismul care nu-și poate atinge scopul din cauza prea marii
discrepanțe scriitor-lume la Eminescu sau aglomerarea mijloacelor și amalgamarea
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magiei, ocultismului, creștinismului, ezoterismului, neoplatonismului, a socialului
și a egolatriei la Macedonski;
- evocarea patriei între idealizare, mesianism și denunțare;
- patriotism specific evenimentelor național-politice;
- umanitarismul în direcția claselor defavorizate;
- denunțul burgheziei, a clerului și a imposturii, a conducerii cangrenate și a viciilor
societății;
- căutarea modelelor trecutului și a figurilor paradigmatice – profeți precum Moise
la Heliade Rădulescu; Isaia sau Ieremia la Alecu Russo; muzele ca stăpâne ale
inspirației; divinitatea „reală”, creștină, nu cea absconsă din imaginarul gnostic;
figuri ale istoriei medievale românești sau scriitori care au participat activ la
destinul țării ș.a.
Pe lângă propunerea unei viziuni organice asupra profetismului în literatura romantică
românească - hermeneutica profetică având deja o tradiție în exegezele occidentale-, acest
demers a realizat și câteva distincții în ceea ce privește profetismul și manifestările sale. Cea
mai frecventă confuzie care a putut fi semnalată la nivelul receptării curentului romantic
românesc este cea dintre profetism și mesianism. Tributare modelului călinescian de
interpretare a romantismului, care a divizat în patru scheme temporale romantismul
„mesianicilor”, dar și influențelor mesianismului francez, multe dintre exegeze au perpetuat
ideea conform căreia romanticii noștri au adoptat, printre altele, o atitudine mesianică în
scrierile lor, punctând puțin sau fără a lua în calcul deloc atitudinea profetică. Pentru a
dezavua acest lucru, am detaliat, în cadrul relațiilor genetice, modul în care unii scriitori și
istorici francezi au influențat scrierile pașoptiștilor români. Într-adevăr, există un filon
mesianic vizibil în scrierile franceze, la fel și în cele românești - prin intermediul relațiilor
literare directe cu literatura franceză-, însă distincția dintre cele două atitudini este
semnificativă: mesianismul înseamnă, în general, viziunea unui viitor recuperator prin
anunțarea unui izbăvitor (care poate fi chiar poetul sau proiecțiile sale literare) și referința la
calitățile mesianice ale statului, pe filieră ebraică. Profetismul include această atitudine, adică
mesianismul este conținut de către profetism, care este atitudinea de bază în semantica
originară; în plus, profetismul este perceput ca o tendință de a repoziționa starea socialului și a
individualului în matca sa originară. Aceasta poate însemna critica tarelor morale, diatriba la
adresa anumitor categorii sociale, proiecții vizionare și, important în economia literară,
concepția conform căreia poetul nu este în afara cetății, ca și la Platon, ci el este un profet
ebraic sau un poeta vates reformator al acesteia. Tot aici intră și meditația poetului-profet cu
privire la statutul său, meditația cu privire la soarta umană și a istoriei. De aceea, nu putem
spune despre un poet că ar nutri atitudini mesianice în opera sa atunci când acesta are un ton
vituperant, critică societatea și religia compromisă, se luptă ideatic cu o divinitate care îi pare
absconsă, se retrage în sine când înțelege că gestul său e inutil ș.a. Totuși, spunem despre un
poet că are reflexe mesianice atunci când vorbește despre eliberare și eliberatori, proiectează
universuri compensatorii ale unui Canaan recâștigat sau pierdut, crede în misiunea profeticmesianică a țării lui sau se consideră pe sine un potențial erou mesianic. În caz contrar, el este
un profet al timpurilor sale ori un palid imitator al acestor reflexe.
Dacă Heliade, întruchipare cvasi-literarizată a lui Moise, profetul-legiuitor, se
aseamănă mai mult cu avânturile gnosticismului profetic ale lui Milton și William Blake sau
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cu accente din patosul hugolian, Cezar Bolliac se așază pe linia lui Whitman, a lui Hugo,
Șevcenko, a umanitarismului wordsworthian și a biblicilor Isaia ori Ieremia. Alecu Russo
reface, în spiritul mesianismului francez, scenariul unei istorii cu sugestii din hipotextul
biblic, în vreme ce Andrei Mureșanu și Mihai Eminescu trasează coordonatele unui profetism
al ființei, al interiorității (cu accente din literatura germană), în căutarea acelei restaurări
interioare proorocite de Ieremia. Cu Eminescu pășim plenar în cele mai largi sondări
vizionare și metafizice ale spiritului profetic, de la patriotism la titanism. Alexandru
Macedonski, un romantic întârziat, va culmina prin proteismul său profetic, pornind de la un
social cuminte, al interiorității, și ajungând la culmi paroxistice ale pactului faustic sau ale
pocăinței în fața divinității. El se află în faza cea mai desemiologizată a profetismului
romantic, ca stare de spirit: sub blestemul Cassandrei și sub blestemul propriului
temperament. Octavian Goga este replica prin excelență a profetismului de neam ardelenesc,
a socialului metafizic și a soartei poetului aflat la răspântii de lumi.
Posibile deschideri pentru a reconstitui bazinul imaginarului profetic în romantismul
românesc ar putea viza relația dintre operă și public/cititor sau legătura dintre intenționalitatea
operei și receptarea ei, analiza tiparelor discursive în diacronia lor sau modul în care istoria
literaturii române a replicat modelul profetic din antichitate, via romantism, în perioadele
literare succedente.
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