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CURENT LITERAR. Nu există în realitate un fenomen artistic „pur”, 
avem de-a face doar cu „tipuri ideale, inexistente practic în stare genuină, 
reperabile numai la analiza în retortă” (George Călinescu). Curentul literar 
este greu de definit, el desemnând o realitate (cea artistică) de o complexi-
tate uriaşă, în continuă prefacere şi reaşezare, în primul rând recalcitrantă 
la etichetări şi delimitări stricte, definitive. O definiţie ca aceea propusă de 
Dicţionarul de termeni literari (1976): „Mişcare literară de o anumită am-
ploare şi durată; convergenţă a unor principii generale de natură complexă 
(artistică, ideologică, filosofică), exprimate în literatură, care se pot sub-
suma unor viziuni comune într-o anumită perioadă istorică [...]; rezultantă 
generală a tendinţelor unei epoci”, îşi asigură o doză confortabilă de flexi-
bilitate, dar şi de inevitabilă imprecizie. Oricum, periodizarea, chiar discuta-
bilă şi controversată, este indispensabilă istoriei literare, iar încercarea de a 
organiza, de a rândui, de a da nume, specific omenească. 

 
„Curentul literar poate fi definit ca manifestare activă, determinată de con-

diţiile social-istorice, a scriitorilor trăind cu aproximaţie în aceeaşi epocă şi având 
un crez estetic comun concretizat în operele lor. 

Formularea, într-o lucrare teoretică, a concepţiei estetice a scriitorilor apar-
ţinând unui curent nu este indispensabilă pentru definirea acestuia. Dacă Boileau 
a precizat principiile Clasicismului în Arta poetică, prefaţa lui Victor Hugo la 
drama Cromwell, apărută în 1827, se referă numai la reformele efectuate în ce 
priveşte teatrul, poezia, principala producţie a romanticilor, rămânând neteo-
retizată. Balzac nu şi-a expus ideile cu privire la Realism în nicio lucrare doctri-
nară, Le Réalisme a lui Champfleury fiind publicată abia în 1857, câţiva ani după 
moartea autorului Comediei umane. Programul literar, publicarea unui manifest 
nu constituie o condiţie suficientă pentru determinarea unei mişcări literare. 
Numeroase reviste având un articol-program în fruntea primului număr au rămas 
fără ecou în epocă [...].Noţiunea de «mişcare literară» are o sferă identică cu 
aceea a conceptului de «curent literar», termenii fiind sinonimi. Expresia «şcoală 
literară» se referă la înrâuririle unor personalităţi asupra manifestărilor literare 
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dintr-o epocă. Direcţia nouă a lui Titu Maiorescu poate fi considerată o astfel de 
şcoală, după cum Alexandru Vlahuţă în Lui Eminescu se recunoaşte ca discipol al 
Luceafărului. 

Trebuie delimitate, de asemenea, ideile de «curent literar», «societate 
literară» şi «cenaclu literar». Ultimele două grupări nu se constituie pe baza unei 
concepţii estetice unitare a membrilor. [...] Între curentele literare nu sunt posibile 
delimitări stabile. În aceeaşi epocă pot coexista mai multe mişcări, ele se pot 
întâlni chiar în opera aceluiaşi scriitor. Elementele se întrepătrund generând 
fenomene complexe nu întotdeauna uşor de determinat. [...]  

O clasificare a tuturor scriitorilor pe mişcări literare este o lucrare dificilă şi 
nu întotdeauna posibilă. Adesea ne găsim în situaţia de a încadra un scriitor, rând 
după rând, în diferite curente literare, după cum ne referim la unele sau altele din 
aspectele operei sale. Este Creangă clasic sau realist? Delavrancea realist sau 
romantic? Etichetele lipite convenţional pe opera scriitorilor fac dovada ignorării 
complexităţii fenomenului literar şi contribuie la vulgarizarea noţiunilor de teorie 
şi istorie literară. [...] Permanenţa unor structuri de-a lungul istoriei omenirii a 
contribuit la considerarea lor ca manifestări ale spiritului în afara oricărei deter-
minări temporale. Astfel, raţionamentul, cultul excesiv al reformei artistice în ca-
drul celui mai desăvârşit bun simţ, exprimarea lapidară, sentenţioasă sunt etiche-
tate în orice epocă istorică sub denumirea de clasicism, în timp ce sensibilitatea 
acută, imaginaţia în căutare adesea de lucruri necunoscute, uneori fantastice şi 
terifiante, violenţa pasiunilor, situarea personajelor la antipozii lumii morale (bun 
şi rău) sau estetice (frumos şi urât) etc. caracterizează spiritul romantic. Nu este 
mai puţin adevărat că aceste forme eterne ale psihologiei umane şi-au găsit 
concretizări distincte în anumite epoci istorice”. 

(VIOREL ALECU, Curente literare ..., p. 8–11; 93) 
 

„IV. [...] 2. Mult mai apropiată de adevăr este înţelegerea curentului literar ca o 
unitate de convingeri estetice, exprimată de obicei sub formă de manifeste. Dar şi aici 
sunt de făcut distincţii. Curentul literar nu se reduce numai la un simplu program 
estetic. Uneori acesta nici nu există ca text de bază. Sau, dacă există, legătura dintre 
litera sa şi creaţia efectivă nu este nici obligatorie, nici concomitentă, nici măcar 
riguroasă. În definitiv, ce raport se poate stabili între Le Réalisme de Champfleury 
(1857) şi creaţia lui Balzac? Mult mai legitimă este lectura Comediei umane în lumina 
introducerii pe care i-o dă autorul însuşi, sau a interpretărilor naturaliste ulterioare. [...] 
Trebuie făcută o deosebire şi între noţiunea de program (formulă, şcoală) estetic şi 
aceea de curent. Curentele sunt totdeauna mult mai numeroase decât programele 
estetice propriu-zise, fundamentale (clasicism, romantism, baroc, realism), reluate 
periodic, în esenţă, sub diferite forme. De fapt, adevăratul mobil al manifestului literar 
nici nu este ideea estetică (nu o dată confuză), ci sentimentul şi voinţa de expresie a 
noutăţii [...] 
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3. În funcţie de aceste elemente, reduse la proporţii reale, esenţa noţiunii de 
curent literar se lasă, în cele din urmă, surprinsă. Ea presupune, mai presus de orice, 
orientarea unei mişcări, direcţia de înaintare şi dezvoltare a unor idei şi forme 
literare. Curentul literar implică în mod necesar o finalitate, un sens, ca principiu de 
unificare şi convergenţă, parcurgerea într-o ordine inevitabilă, impusă de însăşi 
logica intrinsecă a mişcării, a unor puncte şi etape succesive, până la deplina 
consumare a energiei iniţiale.” 

(ADRIAN MARINO, Dicţionar de idei literare, p. 483–504) 

 
„Aşadar, curentul literar este un complex de însuşiri ideatice, de însuşiri ale 

lumii reprezentate şi de însuşiri ale speciei, compoziţiei şi limbajului. Particula-
ritatea sa, irepetabilitatea, nu rezidă, de obicei, în diferitele elemente, pentru că 
acestea pot fi găsite şi în curentele literare mai timpurii şi în cele paralele, ci în 
intensitatea cantitativă a acestor însuşiri şi în structura întregului pe care îl 
formează [...] De aici se impune definiţia potrivit căreia curentul literar este un 
produs modelat structural sau, poate, – dacă ne permitem să propunem un astfel 
de termen – el are un caracter structuroidal [...] Curentul literar este o construcţie 
cu caracter tipologic. O asemenea expresie semnifică o anumită idealizare a 
faptelor literare empirice pe care le conţine un asemenea curent literar dat: nu 
există operă singulară care să exemplifice toate însuşirile unui curent literar şi 
numai însuşirile lui [...] Curentul literar este, totodată, o construcţie dinamică: 
componentele ei sunt, de regulă, evolutive, parţial-alternative ...” 

(H. MARKIEWICZ, Conceptele ştiinţei literaturii, p. 219–220; 
trad. C. Geambaşu) 

 
„Totuşi originea pestriţă a etichetelor noastre obişnuite este cam decon-

certantă. Reforma îşi are originea în istoria ecleziastică; umanismul, în istoria 
culturii; Renaşterea, în istoria artei; Commonwealth-ul şi Restauraţia sunt 
derivate de la evenimente politice precise. Termenul de secolul al XVIII-lea este 
un vechi termen cronologic care a preluat unele dintre funcţiile termenilor literari 
augustan şi neoclasic. Preromantism şi romantism sunt în primul rând termeni 
literari, în timp ce victorian, edwardian şi georgian sunt legaţi de domniile 
suveranilor. [...] În apărarea acestui talmeş-balmeş de termeni putem, desigur, 
spune că istoria însăşi a provocat această aparentă confuzie; că, în calitatea 
noastră de istorici literari, trebuie să ţinem seama, în primul rând, de ideile, 
concepţiile, programele şi denumirile folosite de scriitorii înşişi, mulţumindu-ne 
să acceptăm propriile lor împărţiri. [...] Principalele perioade ale istoriei literare 
moderne au făcut obiectul unor interminabile discuţii. Termenii de renaştere, 
clasicism, romantism, simbolism şi, mai recent, cel de baroc au fost definiţi, rede-
finiţi, controversaţi [...] Dar concluzia pe care o trag scepticii, şi anume concluzia că 
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problema se cuvine abandonată, este la fel de eronată, deoarece noţiunea de 
perioadă este, desigur, unul din principalele instrumente ale cunoaşterii istorice”. 

(R. WELLEK, A. WARREN, Teoria literaturii, p. 350–353; trad. Rodica Tiniş) 

 
„După cum se ştie, problema «tradiţională» a culturii române a fost de-a lungul 

secolelor XIX–XX retardarea faţă de marile culturi europene occidentale. Din acest 
punct de vedere, proiectul paşoptist n-a fost altceva decât un efort de recuperare a 
decalajului. Junimismul l-a continuat. În modernism, Lovinescu l-a conştientizat,  
l-a teoretizat şi, susţinut de o întreagă mişcare literară, l-a văzut dând rezultate. 
«Sincronizată» n-a rămas – însă – literatura română postbelică din cauza episodului 
proletcultist şi – în genere – regimului comunist, care a oprit evoluţia şi a dat ceasul 
culturii din nou înapoi. O nouă sincronizare se va produce abia în anii ‘80 – ‘90, odată 
cu apariţia unui postmodernism românesc. [...] În ciuda unor decalaje, perturbări, 
alinieri uşor tardive, literatura noastră s-a conectat îndeajuns de concludent la 
ultimele două mari curente literare şi culturale europene şi euro-americane, 
modernismul şi postmodernismul. În schimb, precedentele două, clasicismul şi 
romantismul, sunt ilustrate la noi foarte atipic, cu mari întârzieri şi în amestecuri 
care fac corespondenţele dificil de descris şi de susţinut. Fără a intra aici în alte 
detalii, voi spune doar că, din perspectiva raportării la periodizarea standard a 
culturilor occidentale, cele două secole de literatură română instituţionalizată au 
statut distinct: în secolul XIX curentele noastre literare au profiluri specifice, 
descriptibile în funcţie de curentele europene premoderne, dar ireductibile la ele, în 
timp ce în secolul XX se produce alinierea, conceptele generale devenind şi la noi 
operaţionale, deşi intruziunile politicului în metabolismul cultural vor produce în 
jumătatea a doua a secolului perturbaţii grave. 

Din perspectivă postmodernă, utilizând conceptul integrator al moder-
nismului şi aplicând aceeaşi reţetă şi celorlalte structuri mari de periodizare (ceea 
ce elimină din discuţie mici formule precum «preromantismul», «postpaşop-
tismul», «postjunimismul», care trebuie integrate structurilor mari), şirul curen-
telor literare româneşti ar fi următorul: paşoptism – junimism – modernism – 
proletcultism – neomodernism – postmodernism. Iată-le descrise foarte pe scurt. 

Eclectice, primele două, curentul paşoptist (circa 1830, cu unele antecedenţe – 
circa 1860 – 64) şi curentul junimist (circa 1864 – circa 1880–90, cu prelungiri 
ulterioare), sunt combinaţii de clasicism şi romantism. Active la scara restrânsă a 
unor mici grupuri de elită intelectuală şi artistică, într-o literatură aflată încă la înce-
puturile ei instituţionalizate, amândouă, paşoptismul şi junimismul, au fost îndea-
juns de omogene, reuşind să concilieze elemente de tipologie culturală diferite până 
la incongruenţa de principiu. Nici unul, nici celălalt n-au înregistrat modele 
subsecvente diferite, grupări, tendinţe distincte. 

Curentul modernist (circa 1890–1900, cu unele anticipări macedonskiene – 
1847) apare pe o piaţă culturală în spectaculoasă expansiune, populată de un 
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număr din ce în ce mai mare de instituţii culturale, reviste, edituri, grupuri, 
cercuri literare ş.a.m.d., şi – în consecinţă – de mereu mai numeroşi autori. Drept 
care apar şi «specializări», diferenţieri de orientare care, sub umbrela mare a 
curentului modernist aflat «la putere», produc o pluralitate de formule, de modele 
literare şi culturale, unele doar în atingere timidă cu modernitatea, ca o parte dintre 
tradiţionalismele epocii, în speţă sămănătorismul, poporanismul sau gândirismul / 
ortodoxismul, altele moderne într-o măsură mai consistentă, precum tradiţionalis-
mele generice, neangajate ideologic, altele – în sfârşit – aflate la extrema radicală a 
modernităţii: avangardele. Tot aici intră şi «criterionismul», cu melanjul de trăsături 
moderne foarte degajat-europene, prospective, şi trăsături naţionaliste îndîrjite, 
retrospective. «Tânăra generaţie» a anilor ‘30 a adoptat – pe de o parte – poza unei 
vocaţii filosofice, spirituale, metafizice, într-un anumit stil occidental elitist din 
epocă, subtil atins de snobisme culturale, combinat cu pretenţii de «experien-
ţialism», de scufundare în trăirea autentică; şi – pe de altă parte – a practicat un 
etnicism mesianic, antidemocratic, antiparlamentar, finalmente prolegionar. Cu alte 
calificative: un modernism contorsionat, impur, deviant. 

Proletcultismul (1948–circa 1960–65) întrerupe firul evoluţiei şi revine în 
mod artificial la omogenitate: în perioada comunismului dur, de tip stalinist, nu se 
admit diversităţile, pluralismele, dizidenţele. [...] Tipologic, arta de propagandă a 
perioadei revine la o combinaţie foarte rigid formalizată de clasicism şi roman-
tism, cu frecvente stilizări folclorice şi cu unele rapeluri la sămănătorism. 

După proletcultism, «reîntoarcerea la estetic» permite reînnodarea firului de 
evoluţie printr-o epocă atipică de neomodernism (circa 1960 – 65 – circa 1980), cu 
prelungiri până astăzi. În contratimp cu treptata apariţie şi impunere a postmoder-
nismului pe pieţele culturale euro-americane, la noi sunt redescoperite şi reluate 
practic toate limbajele modernismului precomunist, duse abia acum până la ultimele 
consecinţe, până la «epuizarea» lor. Apar din nou grupări şi formule diverse, de la 
baladismul Cercului literar de la Sibiu, recuperat din finalul modernismului preco-
munist, la «echinoxismul» clujean al anilor ‘70. Pentru ca, de aproximativ două 
decenii, curentul postmodern (de la circa 1980, cu antecedenţe izolate începând din 
a doua parte a anilor ‘60 – şi continuă) să resincronizeze literatura română cu cele 
occidentale, anticipând şi apoi însoţind prin filosofia sa pluralistă ieşirea de sub 
regimul comunist şi trecerea la democraţia actuală. Modelele literare şi culturale 
subsecvente rămân de identificat în diversitatea programatică a postmodernităţii. 

În această periodizare pe curente literare, rolul modernismului integrator e 
esenţial: el impune retrospectiv interpretarea curentelor secolului XIX ca formule 
presincroniste şi oferă baza conceptuală de definire a curentului postmodern…” 

(ION BOGDAN LEFTER, Recapitularea modernităţii.  
Pentru o nouă istorie a literaturii române, 2000) 
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ABSTRACŢIONISM; ARTĂ ABSTRACTĂ (lat. abstrahere – „a scoa-
te din”, „a deturna”, „a devia”). Denumire revendicată de o serie de ten-
dinţe, grupări, creaţii din arta contemporană, din 1970 încoace. Reacţie 
polemică la academism şi naturalism, arta abstractă mizează pe îndepăr-
tarea imaginii artistice (plastice, în primul rând) de la elementele vizibile, 
de la datele lumii obiectuale, concrete, şi înlocuirea lor cu un joc abstract 
(ivit dintr-un impuls liric, de sorginte romantică, la început, devenind tot 
mai construit, mai riguros „matematic”, mai târziu) de pete de culoare, 
linii, volume, semne exprimând geometric, conceptual, esenţializat, 
raţiunea şi sensibilitatea umană. Memoria publică reţine, ca anecdotă 
semnificativă, o întâmplare povestită de Kandinsky în 1913: întorcându-se 
în atelierul său, după o şedinţă prelungită de pictură în plain-air, este 
fermecat de un tablou necunoscut – o îmbinare stranie de pete de culoare. 
Descoperă curând că e un vechi tablou figurativ pe care-l răsturnase din 
greşeală. Aşa i s-ar fi revelat puterea de sugestie şi forţa expresivă a 
culorilor şi liniilor pure, non-figurative. Intelectualizarea imaginii, încifra-
rea, recursul la abstract caracterizează şi manifestările literare ale artei 
abstracte (Vezi ermetismul), cu precizarea că preţuirea simbolurilor pure, 
grele de înţelesuri, deschise, îşi are rădăcinile în romantism şi este domi-
nantă în simbolism, expresionism, avangardism, cu nuanţe speciale. 

 
„Distincţia dintre conţinut şi formă, semnalată de esteticile secolului al 

XVII-lea, şi mai apoi autonomia crescândă a formei de-a lungul secolului al  
XIX-lea s-au numărat printre condiţiile care au făcut posibil abstracţionismul. 
Prin el, forma se eliberează în sfârşit de conţinut, ea devine propriul său conţinut 
sau, mai bine zis, bariera dintre formă şi conţinut dispare.” 

(ANTOINE COMPAGNON, Cele cinci paradoxuri ale  
modernităţii, p. 86, trad. Rodica Baconsky) 

 
ACADEMISM (fr. academisme, din lat. academicos = „care aparţine 
şcolii academice”). În sensul comun al termenului, înseamnă imitarea 
lipsită de originalitate a modelelor estetice oficializate, la modă. Termenul 
este preluat din domeniul artelor plastice: din punctul de vedere al 
impresioniştilor, erau academiste tablourile care respectau la modul îngust 
tradiţia; apel la forme învechite de artă. Academismul numeşte, prin 
extensie, orice tendinţă artistică lipsită de vigoare şi expresivitate, con-
formistă, supusă rutinei, neîndrăznind înnoiri. 
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AVANGARDĂ; AVANGARDISM (fr. avant-garde, termen militar 
denumind detaşamentul care explorează terenul necunoscut pentru a 
pregăti înaintarea grosului trupei). În literatură, defineşte o direcţie 
complexă, manifestată mai ales în primele decenii ale secolului XX şi 
caracterizată prin spiritul de frondă, prin negarea violentă a formelor de 
artă consacrate, prin proclamarea ostentativă a noului. Termenul de 
avangardă se află în raport de sinonimie cu cel de modernism, în 
variantele extreme ale acestuia: futurism, expresionism, dadaism, cubism, 
integralism, suprarealism etc. Mişcările de avangardă ilustrează o stare de 
criză prin acte anarhice şi revolte spectaculoase. Manifestele–program 
sunt adesea mai interesante şi mai importante prin efectele lor decât 
operele propriu-zise. Acţiune de şoc, frenetică, anarhică, îndrăzneţ-
novatoare, avangarda are funcţie regeneratoare şi deschizătoare de drum. 
În literatura română, se poate vorbi despre un avangardism activ mai ales 
între anii 1923 şi 1932 prin intermediul unor reviste precum: Con-
timporanul, Punct, Integral, unu, Urmuz, Alge. Precursor al avangar-
dismului poate fi socotit Urmuz care, prin prozele sale insolite, unice, 
anunţă absurdul suprarealist. 

 
„Singur între atâtea cuvinte străine, poetul nu se mai regăseşte decât în sine. 

Lumea se stinge treptat în jurul său, pentru a lăsa să transpară marile lămpi 
interioare. Obsesia sa majoră se vede a fi aceea a autenticităţii, în înţelesul ei de 
participare la existenţă, de comunicare organică cu existentul. Ea e deopotrivă 
caracteristică întregii literaturi mai noi, care, cum notează Tudor Vianu, preferă 
operei statice şi convenţionale, «domeniul plin de viaţă al mişcărilor care au 
produs-o», adică documentul, reflexul imediat al unui proces al devenirii, la fel de 
însemnat în toate momentele desfăşurării sale (T. Vianu, Criza ideii de artă în 
literatură, în Figuri şi forme literare). Mişcarea de avangardă duce la extrem 
această idee, pretinzând un transfer neîntrerupt de viaţă către cuvânt, până ce 
acesta devine egal cu viaţa, curgând şi descompunându-se odată cu ea. Mai 
înainte de a putea să realizeze un astfel de transfer, poetul trăieşte însă acest 
sentiment de continuă insatisfacţie în faţa limbajului, niciodată fidel zvâcnetului 
vital. Cuvintele sunt un obstacol ce trebuie învins şi supus – şi dadaismul n-a 
făcut altceva decât să elibereze dintr-o dată nemulţumirea surdă adunată în epoci 
de literatură cuminte şi sufocantă. Mereu în aceeaşi situaţie fără ieşire, poetul se 
simte întotdeauna de cealaltă parte a vieţii, cu lumea lui de umbre ale lumii, în 
timp ce, alături şi de neatins, se desfăşoară marele cosmos viu, materia infinită şi 
nemuritoare. El se descoperă ca simplu colecţionar de imagini. Numind un obiect 
sau evocându-l în planul imaginaţiei, nu poate înlătura totuşi sentimentul 



 16 

absenţei, gândul că ceea ce stăpâneşte nu este decât un palid reflex al lumii şi 
vieţii sale, prezent o clipă în «creierul – oglindă», destrămându-se apoi într-un 
întuneric compact. Marea lui nemulţumire este de a se simţi un veşnic deposedat 
– de unde şi năzuinţa pătimaşă de a reintra în drepturile de stăpân al cosmosului. 
Ceea ce va căuta deci în primul rând va fi cel puţin realizarea unei simultaneităţi a 
poeziei cu trăirea. «La pensée se fait dans la bouche» – maxima lui Tristan Tzara, 
poezia-ecran şi poetul-aparat Morse în constructivism, precum şi condiţia auto-
matismului psihic pur în suprarealism, ce reduce poetul la aceeaşi situaţie de 
«aparat înregistrator» sunt câteva expresii caracteristice ale acestei căutări. Într-un 
fel sau altul, poezia trebuia să se transforme într-un fidel reportaj al eveni-
mentelor interioare, surprinse în mişcare, înainte de a se cristaliza, de a se fixa 
într-o formulă. Ea nu se va putea limita la a povesti mişcarea, la a face o searbădă 
dare de seamă, ci va vrea să o conţină şi să fie conţinută de ea. 

Dar pentru ca o astfel de schimbare să se producă, a fost necesară şi 
transformarea unghiului de vedere tradiţional faţă de cuvinte. Parcă vrând să 
compenseze înstrăinarea dintre sine şi limbaj, poetul îi acordă puteri secrete, 
făcând din el un corespondent al realului – «cuvântul talisman». Imaginea poetică 
a putut fi astfel definită ca o «formă magică a principiului identităţii»  
(P. Guéguen, apud M. Raymond, De Baudelaire au surréalisme), ea nu mai 
învăluie acel neant despre care vorbea J.P. Sartre, ci se umple dintr-o dată de 
realitate şi, odată cu ea, însăşi poezia devine o lume, un cosmos constituit ca 
atare, care poate fi transformat în numele transformării lumii şi al propriei fiinţe. 
Revoltat împotriva unei realităţi restrictive până la imobilitate, poetul nu-şi mai 
exprimă această revoltă în propoziţii indiferente, neatinse ele însele de o mare 
tulburare, ci, păstrând tot timpul viu gândul unei identităţi structurale între cele 
două părţi, acţionează în limbaj, ca şi cum ar acţiona în real. Vrând să se 
elibereze, el eliberează cuvintele din cătuşele gramaticii şi logicii («cuvintele în 
libertate»), refuzând lumea – respinge poemele (căci dacă «cele mai mari greşeli 
sunt poemele care s-au scris», înseamnă că totul era o imensă greşeală); hotărând 
că e de realizat o reunificare pe alte temeiuri a universului, poetul caută întâlnirile 
inedite şi revelatoare ale aceloraşi cuvinte, pentru a se constitui în realităţi. El nu 
mai acţionează prin cuvânt, ci în cuvânt. Din mijlocul cuvintelor, acest nou 
demiurg, spune lumi. În prima zi a făcut câteva imagini, în a doua zi iar, şi tot aşa 
în a treia şi în celelalte. Fără repaos, el creează imagini pe care le aşează în jurul 
său, pe orbitele unui cosmos intim. Mereu de la început, mereu de la «tabula 
rasa», parcă pentru a se asigura că e singur şi singurul. El este însă demiurgul – 
Sisif, căci fiecare nouă ascensiune trebuie să fie urmată inexorabil de o nouă 
prăbuşire, de sine însuşi provocată, căci se teme să rămână prea multă vreme pe 
înălţimi. Şi de fapt, indiferent de loc, el se teme să rămână; vieţii eterne îi preferă 
existenţa în efemer. Gândul că poate să creeze îi este suficient: creaţia este însă o 
tristeţe pentru el, pentru că singur ştie să vadă cantitatea de moarte pe care o 
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conţine. [...] Aşa cum e, poetul nu mai poate fi firesc: pentru a ajunge la «planul 
primar» al unei naivităţi şi purităţi necesare, trebuie să se nege într-un fel ca 
individualitate. Obiectivitatea futuristă, refuzul afectului la constructivişti, «dere-
glarea voită a tuturor simţurilor» cultivată de suprarealişti vorbesc despre aceeaşi 
negaţie categorică. [...] Dar pentru că ceea ce rămâne sunt totuşi poemele, între-
prinderea avangardistă atât de temătoare de istorie a trebuit să i se supună, fiind 
judecată tocmai pentru ceea ce n-ar fi vrut. Se observă atunci că aportul său 
remarcabil a fost de a da mai ales un semnal de alarmă, în acele manifeste incen-
diare, în care, dincolo de teribilism şi excentricităţi, se poate ghici o sete de mai 
pur şi o intransigenţă care n-a fost a multora. Căci adevăraţii avangardişti – ade-
văraţii poeţi avangardişti – au trăit aproape exclusiv pentru poezie. Ilarie 
Voronca, Stephan Roll, Geo Bogza, Saşa Pană, Gellu Naum sau V. Teodorescu – 
dintre cei mai ataşaţi mişcării – au avut această credinţă. Dacă poemele lor nu pot 
rămâne decât în parte e poate pentru că au negat prea mult: au refuzat să se 
încadreze evidenţei că nu putem trăi decât într-o formă. Avangarda a făcut şi mai 
clară, prin excesele ei, insuficienţa haosului, necesitatea unei ordini, a unui 
«echilibru în dezechilibru». Învăţătura ei cea mai însemnată este eterna nemulţu-
mire a poetului împotriva nemişcării, a unei morţi la pândă în limitele fiinţei. [...] 

Experimentală prin însăşi condiţia ei, avangarda caută mereu şi pretutindeni 
noul, dar în forme mult distanţate de posibilităţile existente la un moment dat, 
care par, şi sunt pentru acel moment, excesive. «Grosul trupei» – spune Eugen 
Ionescu – o ajunge, încetul cu încetul, din urmă, ca s-o depăşească apoi. Trebuie 
precizat însă că acel «gros al trupei», tradiţia ce-şi urmează drumul evolutiv, nu 
repetă niciodată experienţa avangardei, n-o preia niciodată integral, ci învaţă 
numai de la ea, înlăturând excesele şi coagulând sugestiile în opere durabile. Şi 
ceea ce învaţă periodic de la avangardă e o nouă libertate: se află că actul 
destructiv poate fi săvârşit, şi această conştiinţă e o sursă de noi forţe creatoare. 
Avangarda e astfel o fază de experienţe, de necesară efervescenţă, o inevitabilă 
tulburare a unui univers ameninţat cu stagnarea. Ei îi sunt străine, în general, 
cristalizările, structurile definite. Acţiunea avangardistă ar putea fi comparată cu 
un proces de reacţie chimică. Ea e analogă fazei de distrugere a celor două 
elemente ce se combină, timpului de efervescenţă în care vechile structuri sunt 
negate şi se pregătesc altele noi: dar se pregătesc numai, se caută. Când etapa 
nedecisă s-a terminat, când rezultatul cristalin, clar, poate fi catalogat ca atare, nu 
mai există decât posibilitatea altei distrugeri, a altei reacţii. 

Sfârşitul avangardei e similar. Ea trăieşte şi se complace în provizorat: când 
operele se constituie ca structuri închegate, se observă că de fapt tradiţia a crescut 
fără grave întreruperi, furtunile avangardiste trec în umbră, încorporate unei 
evoluţii. Se vorbeşte, de aceea, despre scriitori de avangardă, dar mai ales despre 
faze şi opere de avangardă în activitatea unui scriitor cuminţit apoi, prin aderenţa 
la o formulă pozitivă”. 

(ION POP, Avangardismul poetic românesc, p. 13–14 ) 
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„Avangarda literară românească se manifestă destul de unitar, fie ca forme de 
expresie, fie ca manifeste estetice; chiar dacă se pot depista cronologic mai multe 
tendinţe, acestea polarizează într-un efort comun de sinteză, ce va fi rezumat în 
termenul de integralism”.[...] „Se poate accepta termenul de avangardism 
prudent” [...] „Caracterul preponderent afirmativ este ilustrat cel mai exact de 
revista Integral, care va fi o sinteză culturală a esenţei avangardismului 
românesc” [...] „influenţele extreme (Marinetti, Breton) sunt mereu substituite cu 
modele autohtone (Urmuz, Tzara, Brâncuşi, Arghezi, Barbu) într-o dialectică 
tipică pentru spiritul culturii române care dovedeşte pondere şi echilibru, 
asimilând şi sintetizând tendinţele cele mai disjuncte” [...] „Majoritatea 
reprezentanţilor avangardismului românesc sunt preocupaţi mai mult de înnoirea 
posibilităţilor expresive, înclinând mai degrabă spre experimentalism.” 

(MARIN MINCU, Avangarda literară românească. De la Urmuz la Paul Celan, 2006) 
 

„Dar, aşa cum poezia tradiţionalistă devine deseori tratarea ilustrativă a unei 
ideologii, şi cea avangardistă ajunge să fie simplă pastişă. Numai că prima continuă să 
existe astfel cu încăpăţânare, pe când cealaltă se autodesfiinţează. Notele comune sunt 
mult mai multe decât s-ar crede şi tradiţionalismul şi avangarda ajung să fie, dacă nu 
sunt din start, manifestările unei dimensiuni culturale, textul literar devenind un 
simplu auxiliar, un mijloc. Oricum, pentru ambele, programele şi discuţia despre 
literatură sunt mai importante decât literatura ca atare. Ambele duc războaie împotriva 
estetismului, a supremaţiei eului, a artei gratuite. Strigătul belicos al lui Vinea, «Jos 
arta căci s-a prostituat!», mai sună şi azi strident. Pentru Tzara, literatura este «un 
dosar de imbecilitate umană pentru orientarea profesorilor în viitor». Hazardul, visul, 
întoarcerea la «misticismul» romanticilor sunt caracteristice atât avangardei, cât şi 
tradiţionalismului. Căile doar sunt diferite. Cum s-a spus, pentru Tzara activitatea 
poetică nu se justifică decât în măsura în care, «mobilizând facultăţile iraţionale ale 
spiritului, ea îi apare nu ca un exerciţiu literar […], ci ca o funcţie specifică a 
spiritului», ca o formă a gândirii integrale, să-i spunem, în limbajul avangardist al 
celor trei autori ai Manifestului Crinului Alb de la „Gândirea”, completitudinare. 
Pentru Tzara, activitatea poetică e o experienţă rituală, chiar mistică, mobilizând – 
cum spune acelaşi Viorel Ştefănescu – facultăţi ale spiritului cenzurate de mentalitatea 
logicii obişnuite. El caută, în fond, întoarcerea în mentalitatea omului arhaic. El crede, 
la urma urmelor, că G. Vico avea dreptate şi că poezia e întoarcere la copilăria 
omenirii. Aşadar, antiraţionalismul, aspiraţia spre integralitate, furia împotriva eului, a 
literaturii, a estetismului, iată tot atâtea puncte comune, pe care în perioada interbelică 
nu le-au văzut…combatanţii. Des s-au înfruntat în anii dintre războaie avangardiştii şi 
tradiţionaliştii de la „Gândirea”, deşi azi ei par să-şi strângă mâna. Să fi intuit 
Călinescu acest lucru atunci când titrează «misticismul căutat şi deliberat» al poeţilor 
de la „Iconar”, tradiţionalişti de tip gândirist prin excelenţă, drept «suprarealism 
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bucovinean»? Nu e vorbă: ironia e evidentă, dar ea porneşte de la contrariile care se 
confundă.” 

(MIRCEA A. DIACONU, Poezia de la „Gândirea”, 1997) 

 
 
BAROC (fr. baroque, portugheză barroco = „perlă neregulată, neşlefuită”). 
Dominantă istorică a Europei occidentale între 1580 şi 1750, stilul baroc s-a 
născut prin opoziţie la Renaşterea clasică şi a fost popularizat de iezuiţii 
Contrareformei. În secolele XVI – XVII, cuvântul baroc are sensul de 
„extravagant, bizar, absurd”, de o pedanterie „grotescă” şi o „ciudăţenie 
şocantă”. În 1740, este folosit pentru a descrie arhitectura de decadenţă a 
Renaşterii târzii caracterizată prin planuri grandioase, ornamentaţii greoi-
exuberante, triumf al liniei curbe. Până către finele secolului XIX îşi 
păstrează înţelesul de „absurd” şi „grotesc”. Iacob Burckhardt îl reabilitează 
utilizându-l ca termen cu semnificaţie stilistică (1855). Ca şi categorie 
estetică eternă, barocul denumeşte sfârşitul perioadelor clasice, echilibrate, 
şi se manifestă prin fantezie dezlănţuită, exaltare, respingere a regulilor, 
cultivare a hiperbolei şi antitezei, gust pentru fantastic, fervoare, pitoresc, 
gust al pateticului şi al decorativului. Sunt îndeobşte consideraţi ca apar-
ţinând stilului baroc scriitori precum Shakespeare (parţial), Michelangelo 
(în sonete), Cervantes, Lope de Vega, Tasso, Góngora (Vezi gongorism), 
iar la noi, Ion Budai-Deleanu. 

 
„Multă vreme au fost consideraţi iregulari sau întârziaţi toţi scriitorii care, în 

prima jumătate a secolului al XVII-lea, au rămas străini de elaborarea idealului 
clasic. Există tendinţa de a-i trata cu oarecare dispreţ şi de a socoti că sunt lipsiţi de 
gust. Dar critica secolului XX a remarcat câteva trăsături ale unei estetici comune la 
aceşti independenţi, în ciuda diversităţii lor. S-a extins atunci asupra literaturii 
noţiunea de baroc, rezervată până aici arhitecturii şi artelor plastice. Acest gust 
baroc, complex şi multiform, nu e, de altminteri, uşor de definit decât prin opoziţie 
la gustul clasic. Barocul se caracterizează printr-o exuberanţă a imaginaţiei şi a 
stilului formând un contrast frapant cu raţiunea şi ordinea strictă, clasică. Coloanei 
răsucite („torse”) a arhitecturii baroce îi corespund în poezie înlănţuiri de imagini 
derutante la prima vedere fiindcă urmează linia dreaptă a logicii. Barocul e 
efervescenţa lirismului liber, a imaginilor strălucitoare, uneori căutate, triumful 
contrastului între o gândire subtilă şi notaţii violent realiste”. 

(A. LAGARDE; L. MICHARD, XVIIIe siècle, p.12;  
trad. Irina Petraş) 



 20 

„Barocul nu este nici o şcoală şi nici un curent; şi mai puţin încă ar putea fi 
considerat o metodă. Ar fi mai potrivit să-l imaginăm ca o mişcare istorică mai mult 
sau mai puţin asemănătoare Renaşterii, adică o nouă orientare intensă, generală şi 
insuficient determinată. [...] Barocul are un fel de incapacitate înnăscută pentru căile 
de mijloc. Fiind, prin definiţie, o permanentă oscilaţie între două extreme care luptă 
pentru a se exclude, nu s-ar putea menţine în mijlocul ambelor extreme. Arta barocă 
îşi găseşte expresia în sublim sau, dacă nu, în burlesc, dar nu-i este dat s-o 
întâlnească în ceea ce este simplu şi natural. [...] Barocul începe cu îndoiala în 
accepţia sa de nelinişte, cu drama care îi corespunde şi cu întregul său bagaj de 
inovaţii stilistice aproximativ în ultimul sfert al secolului al XVI-lea. [...] Observăm 
cu uşurinţă că principiul fundamental al artei sale, adică pulverizarea unităţii şi 
necesitatea dramei, corespunde perfect literaturii tuturor secolelor următoare, şi că 
sufletul pe care îl studiază scriitorii în zilele noastre nu diferă decât prin nuanţe şi 
prin progresul operei de dezagregare, de psihologia barocă. [...] Pe acest drum spre 
cunoaşterea sufletului, barocul a constituit prima victorie sau poate prima 
înfrângere. Datorită lui, datorită căutărilor extravagante ale autorilor de echivocuri 
şi de jocuri de cuvinte şi datorită efectelor geometrice obţinute de constructorii de 
contraste în imaginaţie, arta a reuşit să treacă dincolo de scoarţa corpului şi a formei 
şi să descopere drumul sufletului. Conceptul bazat pe sensurile duble nu este un 
exerciţiu steril, ci primul pas al imaginaţiei care învaţă să zboare.” 

(AL. CIORĂNESCU, Barocul..., p. 422–446; trad. Gabriela Tureacu) 

 
„Obstacolul esenţial continuă să fie până azi, în toate mediile intelectuale, 

marea tenacitate a înţelesului negativ al cuvântului. Sensul popular, tradiţional, 
aproape invincibil, rămâne mereu acesta: «neregulat», deci imperfect, «bizar», deci 
urât, «extravagant», deci fals, ridicol, strident, identificat cu „prostul-gust”, 
exagerarea, emfaza, dezordinea, lipsa simţului estetic. Nu este greu de observat că 
apariţia şi răspândirea acestor prejudecăţi se datoresc în primul rând rezistenţelor 
gustului şi esteticii clasice, mai precis clasicizante, al căror rigorism începe să com-
promită tot mai grav conceptul de baroc încă din secolul al XVII-lea, când se 
constituie dualitatea: clasic = perfect / baroc = imperfect. De o parte rigoare, 
severitate, armonie, echilibru, bienséance; de cealaltă, afectare, exces, extravaganţă, 
lipsă de măsură şi simţ al convenienţelor.[...] În orice caz, teza negativă tradiţională, 
conform căreia barocul reprezintă doar o alterare şi o degenerare a Renaşterii, un 
fenomen de iregularitate, trebuie cu desăvârşire părăsită. Există o «ordine» barocă 
[...] Când ordinea, măsura şi norma nu mai corespund aspiraţiilor spiritului, în plină 
efervescenţă şi dilatare interioară, atunci barocul apare ca o necesitate existenţială, 
ca o soluţie a unor insatisfacţii morale inevitabile. Din care cauză se poate admite că 
«rebeliunea», şi în tot cazul perturbarea stabilităţii existenţei, constituie un impuls 
«baroc» permanent şi universal. 
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1. O primă concluzie ar fi că barocul exprimă sentimentul universal al 
contradicţiilor vieţii, polaritatea, conflictul tendinţelor antagonice, creator de con-
traste, opoziţii şi oscilaţii continui [...] Barocul împinge la paroxism dinamismul 
impulsiv, tendinţa structurală spre contrast şi dezagregare. De unde senzaţia predo-
minantă de «ruptură», «spargere» «erupţie», sugerarea permanentă a posibilităţii 
răsturnărilor violente, loviturilor de teatru, schimbărilor de registru, stil, volte face [...] 

2. Opera barocă sugerează mobilitatea, fluiditatea, mişcarea, «Omul – afirmă 
sculptorul baroc Bernini – nu este niciodată mai asemănător cu sine decât atunci 
când se mişcă.» [...] 

3. Dualismul afectează în mod hotărâtor întreaga percepţie a existenţei, 
oscilantă, amestec de realitate şi irealitate, esenţă şi aparenţă, ... adevăr şi iluzie, 
alternanţe profund baroce [...] 

4. Dezagregarea lăuntrică, producătoare de antiteze în serie, scindează 
întreaga viziune barocă a lumii, exprimată printr-o serie de opoziţii tipice, însoţite 
de conştiinţa lor manifestă [...] 

5. Acelaşi antagonism reapare şi pe plan psihologic, mişcat de forţe în 
perpetuă tensiune (raţiune şi pasiune, spirit şi simţuri, trup şi suflet), cu note domi-
nante dedublarea şi interiorizarea, aspecte «moderne». Personajele baroce capabile 
de autoreflectare, de introspecţie, ilustrează duplicitatea, disocierea morală. Ele ştiu 
că poartă o «mască», ele sunt conştiente de propria lor iluzionare. Acest eu 
dedublat, scindat, antinomic, interiorizat ar constitui, după unul dintre cei mai buni 
cunoscători, pe texte, ai literaturii baroce (Alexandru Ciorănescu), «cea mai impor-
tantă inovaţie a artei baroce». Ea ilustrează ultima fază a dicotomiei baroce [...] 

6. Trăirea intensă a decepţiei atrage după sine pesimismul şi, în orice caz, scep-
ticismul, sentimentul accentuat al îndoielii. În ciuda fastului său, barocul relevă o 
mentalitate aproape tristă, apăsată de incertitudini, neliniştită. Optimismului Re-
naşterii îi succede conştiinţa predestinării, fatalităţii, arbitrarului voinţei divine... [...]” 

(ADRIAN MARINO, Dicţionar ..., p. 225–233) 

 
„Există un paradox baroc: în chiar principiul său, Barocul hrăneşte un germene 

de ostilitate faţă de opera terminată; duşman al oricărei forme stabilite, este aţâţat de 
demonul său de a se depăşi mereu şi de a-şi destrăma forma în momentul în care o 
zămisleşte, pentru a se îndrepta spre o altă formă. Orice formă necesită fermitate şi 
decizie, iar Barocul se defineşte prin mişcare şi instabilitate; în consecinţă, se pare 
că se află în faţa acestei dileme: sau să se nege ca baroc pentru a se desăvârşi într-o 
operă, sau să reziste operei pentru a-şi rămâne credincios sieşi [...] Minunea este că 
există opere «baroce» şi încă opere admirabile [...] Opera barocă este în acelaşi timp 
operă şi creaţia acestei opere [...]” 

(JEAN ROUSSET, Literatura barocului ...,  
p. 236–237; trad. C. Teacă) 


