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Abstract: This paper discusses Maria Racu’s exegetical volume - The Thana-
totic Imaginary in the Lyric of George Bacovia and Ion Minulescu. The theme 
addressed by the author, perhaps more topical than ever, illustrates the symbolic 
representations of the imaginary of death/Thanatos in the poetry of our two poets: 
George Bacovia and Ion Minulescu. This article follows Maria Racu’s research 
approach, identifying the reading grids and the aspects of novelty in the space of 
the literary imaginary. The directions of analysis will include images of temporal-
ity, Bacovian space and hypostases of the erotic in Minulescu’s poems, as well as 
catamorphic symbols in symbolist poetry.
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Aspecte introductive

Omul modern, contemporan se găsește în ipostaza de a se raporta permanent 
la imaginarul morții. Această stare e dată de condiția umană, supusă unor limitări 
și provocări ce, adeseori, depășesc stadiul social și cultural și sunt transfigurate 
în imagini poetice. Poate mai actuală ca oricând, o asemenea temă abordată de 
Maria Racu în lucrarea „Imaginarul tanatic în lirica lui George Bacovia și a lui 
Ion Minulescu” ne înfățișează simboluri ale reprezentării tanaticului la doi dintre 
poeții noștri, prin prisma unei priviri profunde asupra ipostazierii morții în lirica 
acestora. 

Pornit de la o lucrare doctorală de mare valoare (certificată de către coordo-
natorul său, profesorul universitar doctor Gheorghe Manolache, cel care semnează 
și prefața cărții), volumul asupra căruia ne-am oprit atenția în articolul de față (re)
analizează dinamica simbolului în lirica poeților reprezentativi pentru începutul 
modernismului literar la noi în țară: George Bacovia și Ion Minulescu. „Ipostaze 
polare” în literatura română, cum avea să-i numească Mircea Scarlat (1984), sunt 
cei care au realizat trecerea spre poezia nouă și au avut aspirații estetice de un 
puternic impact pentru evoluția ulterioară a liricii.
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Incursiuni în universul tanatic: (re)prezentări în lirica bacoviană și cea 
minulesciană

Structural, lucrarea este împărțită în cinci capitole care însumează sinteze ale 
teoriilor imaginarului și simbolismului literar, cu aplicații pe poemele lui George 
Bacovia și ale lui Ion Minulescu. Fiecare afirmație este coroborată cu exemplificări 
din poeziile autorilor, creându-se o adevărată hartă critică a simbolisticii tanatice 
în poemele simboliste.

După o prefață exemplar realizată de Gheorghe Manolache (2021, 9-22), 
prefață ce poate ea însăși reprezenta un articol științific aparte, bine argumentat, 
complex și de o reală expresivitate, evidențiind experiența și competența exegetică, 
urmată de un argument al operei bine punctat, în care sunt fixate ipotezele de lucru 
și grila de (re)lectură și de analiză, lucrarea debutează cu aspectele conceptuale și 
teoretice legate de nucleele de cercetare pe care Maria Racu le-a urmat de-a lun-
gul demersului său. Pornind de la osmoza imagine – imaginar, simbol – imaginar 
și ajungând la reprezentările pe care Tanatosul le cunoaște nu doar în imagina-
rul literar/ poetic, ci și în cel colectiv, cu impact asupra omului modern, autoarea 
punctează direcția critică pe care o va avea în abordarea sa, în încercarea de a 
evidenția valențele modului de raportare a individului în fața/ în relație cu moartea 
în simbolism.

Cel de-al doilea capitol, Tanatos și măștile sale temporale, face trecerea din-
spre delimitările teoretice spre cercetarea aplicativă realizată de Maria Racu cu 
referire la poemele celor doi simboliști. Astfel, aceasta observă cum reprezentările 
timpului vor deveni măști ale Tanatosului. Ambii poeți atribuie începutului (ca act 
temporal) o metaforă a punctului de plecare pentru sfârșit. Circularitatea, închi-
derea omului și a obiectelor într-o sferă/un cerc – noțiuni despre care se vorbea 
încă din Antichitate, de la Aristotel (1966, 119) reprezintă cadrul în care se poate 
dezvolta prielnic starea de „goth”. Regăsim o serie de îmbinări între mitologie și 
simbolism în definirea unei filosofii a timpului trăit. Ipostazierile temporalității în 
poezii sunt identificate pe axa trecut – prezent – viitor. În acest sens, sunt exem-
plificate mai multe nuclee ce determină întreaga acțiune a eului liric. Cronofagia 
este unul dintre acestea. Timpul este un simbol al devorării ființei și al închiderii 
sale, este, de exemplu, pentru George Bacovia, un timp „ce se consumă”. Salva-
rea nu poate fi întrezărită, iar târziul devine obsesiv, ducând la criza ființei care 
trăiește într-un univers tanatic, aproape de moarte, zi-de-zi. Pentru Minulescu, tim-
pul cronofag, devorator, este emblemă a viitorului – un viitor dominat de moarte, 
fapt marcat lingvistic printr-o abundență de adverbe și locuțini adverbiale de timp, 
reluate în volum: „o zi”, „în timp ce”.

Regimul diurn și nocturn este un alt aspect abordat de autoare. Dominația 
nopții (ziua fiind văzută în declin), determinată puternic prin cromatică, duce la 
acel abis în care „odiosul Tanatos” supune totul unei definitive degradări. În plus, 
este observată ciclicitatea temporală, care, alături de trecerea anotimpurilor (cu 
prevalarea toamnei și iernii), devorează și degradează ființa, care „cade în timp”, 
spre boală și, în final, spre moarte. Ființă care este văzută, astfel, doar ca o „za” a 
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lanțului timpului. În această incursiune critică ne sunt identificate și simbolurile 
„datante”, plecând de la horă sau vârtej, în care omul este prins inevitabil de către 
destin (se vorbește despre metafora jocului ca moarte, în hora morții), ajungând 
la „clipa” dătătoare de fobii și la „azi și acum”, ca simboluri ale desacralizării, ale 
destructurării, ale degradării. „Devoalarea ipostazelor omului modern în raport cu 
timpul (păpușa sau omul sub timp, masca sau omul căzut din timp)” (Manolache, 
2021, 17) este cea care încheie acest capitol. Maria Racu încearcă să sublinieze 
cum aceste măști și deghizări ale individualității umanului, regăsite în poeziile 
celor doi simboliști, devin „măști mortuare” ale insului (post)modern care trăiește 
sub tirania unui timp al declinului.

Capitolul al treilea este dedicat exclusiv liricii bacoviene. Autoarea își începe 
analiza cu o scurtă incursiune în receptarea poeziei lui George Bacovia, insistând 
pe spațiul thanatic revelat în poeme. Se reiterează simbolistica morții, prezentă 
în orice moment al vieții: „la George Bacovia moartea este dominanta esențială a 
vieții, omul fiind blocat în acea stare de goth, adică nici viu, nici încă mort.” (Racu, 
op.cit., 99)

Parcursul este creat din identificarea unor elemente paradigmatice în poezia 
bacoviană. Astfel, autoarea observă, de exemplu, fereastra ca mijloc de trecere, dar 
o trecere ce nu se poate face din cauza patronatului „gravitației subpământene a 
plumbului”. În continuare, Maria Racu analizează diferite definiții metaforice ale 
așa-numitei actualități bacoviene. Spațiul poeziilor lui Bacovia are o configurație 
labirintică, prin care lectorii trebuie să se descurce pornind de la câteva noțiuni-
cheie, ce pot determina traseul prin acest univers. În lumea simboliștilor, spațiul 
interior este puntea spre exterior și vice-versa. Sunt subliniate asemenea aspecte, 
punctându-se realitatea ce apare reliefată dinlăuntru spre dinafară, după cum au 
identificat și exegeții operei poetului: „Desacralizarea lumii antrenează și descen-
tralizarea ei: atât în dimensiunea temporală (dispare timpul sacru), cât și în cea 
spațială (dispare sau se deplasează spre spațiul sacru). (...) Sistemul de referință 
e deplasat (...) din afara omului înlăuntrul său: Omul devine un Centru” (Mușina, 
2004, 114). În prim-planul cercetării ni se arată lumea entropică a poeziei bacovi-
ene, fie că vorbim despre un spațiu privat, personal, cum e casa, odaia, fie de unul 
public, social – parcul sau orașul.

Interesante sunt, în demersul critic al Mariei Racu, corelațiile pe care aceasta 
le realizează la nivelul simbolisticii. Bunăoară, spațiul-concentric se suprapune 
simbolului tradițional românesc al horei și horitului; casa-cavernă este o pivniță, 
odaia devine celula cotidiană, dar și un simbol teriomorf; casa-mormânt ne duce 
la ideea „izomorfismului mormânt – leagăn, izomorfism având drept termen inter-
mediar leagănul htonian” (Durand, 1977, 293). Aceeași structură o regăsim și în 
subcapitolul următor, dedicat spațiilor largi. Se discută, în acest sens, despre oraș 
ca hibrid monstruos, ce adăpostește un conglomerat de figuri umane prevestitoare 
a morții. Sau despre un oraș fermecat, cel expresionist, care, nici prin tehnologi-
zare nu mai poate fi salvat de la prăbușire. În plus, nu putea să lipsească imaginea 
parcului (în poeme precum În parc, Decor, Ecou de serenadă), care, metonimic, 
se transpune într-un decor al stingerii, al finalului. În Structuri ale spațiului baco-
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vian¸ autoarea lucrează cu metafore precum „spațiul-vid”, „spațiu-timp”, ambele 
guvernate de gol și pustiu. Poemul bacovian va fi tratat ca o „engramă a căderii 
insului”, și devine,după sintagma bachelard-iană, „un poem dramatic al căderii”.

În plus, Maria Racu nu se oprește doar la a (re)prezenta, scriptic, textual, 
imaginile thanatice ale celor doi poeți. Ea recurge la o tehnică modernă de analiză, 
cea vizuală, prin crearea unor hărți conceptuale cu un mare impact pentru cititor. 
O asemenea hartă regăsim în reflectarea spațiului bacovian sub forma unui „nod 
borromean”, pornind de la sinestezii și întrepătrunderile interior-exterior.

Ulterior, așa-numita ne-ființă bacoviană este identificată de autoare sub difer-
ite ipostaze, ce apar ca măști imagologice. În primul rând, este vorba despre solitar, 
cel care trăiește golul singurătății. Apoi, avem bolnavul, hoinărind prin spitale și 
sanatorii și trăind o „stare dorită”, dar și nebunul, la fel de asumat ca insul anterior. 
Nu în ultimul rând, cadavrul este o categorie negativă ce se găsește, la Bacovia, la 
finalul călătoriei, schelet blocat în fiorul unei eterne agonizări. Prin aceste ipostaz-
ieri, se subliniază încă o dată actualitatea poeziei sale, reprezentativă pentru omul 
modern (și postmodern, am putea adăuga): „Considerată mai actuală ca oricând, 
lirica bacoviană poartă amprenta omului recent, cel care simte acut trăirile adân-
cului sau vocația golului istoric.” (Racu, 2021, 138)

Referitor la Ion Minulescu, discursul trece într-un alt nivel tematic. Acum, 
Maria Racu va pune accentul pe imaginarul erotic și relația care se creează, în 
poezie, între eros și thanatos. Abordarea este una din zona modernității literare și 
urmărește traseul capitolului anterior, pornind de la receptarea critică și ajungând 
la ipostaze ale femeii – iubite.

Autoarea (re)aduce în discuție rolul de înnoire pe care poezia minulesciană 
îl deține în istoria noastră literară, prin „aerul proaspăt al noilor forme poetice și 
al libertății de expresie” (Racu, op.cit., 140). Nu sunt uitate nici asemănările cu 
retorica bacoviană, de factură simbolistă sau similitudinile la nivelul revitalizării 
liricii posteminesciene. În volum, se subliniază o altă imagine a erosului, și anume 
erosul văzut prin resurecția unor mituri (cum e Mitul lui Tristan, al lui Don Juan, 
a lui Orfeu și Euridice etc). Erotismul, motiv central al poeziei moderne și avan-
gardiste, ilustrează cum Ion Minulescu se apropia de lirica europeană, înțelegând 
și adoptând noile direcții poetice.

Plecând de la sintagma utilizată de Mircea Scarlat (1984, 338) cu referire la 
Ion Minulescu – „inițiatorul desentimentalizării”, regăsim în paginile următoare 
ale cărții relația dintre Eros și Tanatos: „Eros și Tanatos, iată două dominante 
care coabitează, de regulă, în lirica poeților moderni și, mai cu seamă, în poezia 
minulesciană. Dragostea, ca și moartea, este sentimentul care posedă omul și-l 
subjugă: iubirea îi răpește îndrăgostitului rațiunea și puterea de a delimita binele 
de rău, iar moartea îl îngrozește, creându-i stările de angoasă, de conștientizare a 
limitării umane” (Racu, op.cit., 145).

Iubirea devine, astfel, un accesoriu-obiect, nu mai are latura sacră, este ase-
meni unei nebunii. Degradarea și demistificarea duc dragostea spre moarte (cu 
toate că, arareori, aceasta modifică temporalitatea și oprește drumul spre sfârșit), 
femeia devine un obiect, iar bărbatul se salvează având mai multe femei. Totul este 
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senzorial și dorință, idee de posesiune și mai puțin sentiment, afect. Ritualul erotic 
este observat la poet prin suprapunerea cu cel funerar. Cadrul erotic va fi unul al 
încăperilor mobilate cu brad, garoafe, miresme otrăvitoare și flori însângerate. Cer-
cetarea ulterioară se îndreaptă spre „raportul” dintre bărbat și femeie în poezia lui 
Minulescu. Autoarea creează acum, din nou apelând și la mijloace metodologice, 
o schematizare a etapelor parcurse de iubire (grila de lectură pornește de la Pla-
ton, Stendhal, Denis de Rougement). Toate cele 5 porți amintite sunt străbătute de 
iubiții din poeme, în dorința desăvârșirii erotice.

În ceea ce privește „măștile”, ipostazele feminine pe care Maria Racu le 
detaliază în volum, acestea sunt foarte diverse: de la amantă la prostituată, apoi 
„necunoscuta”, exotica, femeia-floare (sau anotimp, cum e numită) și femeia-
femeie – cea care mai salvează imaginea feminității și a ideii de iubire curată. 
Erotismul va deveni un sentiment funebru al vieții, dominat de ideea permanentă 
a morții.

Cel de-al cincilea capitol al cărții ne reliefează, comparativ, simbolistica 
unor elemente-nucleu în poeziile celor doi. Prin această parte, autoarea creează 
ciclicitatea volumului, început tot cu un traseu al analizei în oglindă a poemelor 
simboliștilor.

Simbolul este reliefat interdisciplinar, lectorul putând observa reprezentări 
ale acestuia din lingvistică, semantică, hermeneutică, semiotică, psihologie, 
psihanaliză. După o detaliere a abordărilor anterior amintite, autoarea optează 
în a-și continua analiza simbolului, cu aplicațiile pe poezia bacoviană și pe cea 
minulesciană, doar ca „semn lingvistic” și simbol artistic. Observăm acum for-
ma modernă de cercetare pe care Maria Racu o utilizează, prin interdisciplinari-
tate, ceea ce aduce un plus întregului său volum. Simbolul va deveni, astfel, și 
un element comunicațional („inserat într-un circuit comunicațional”, 195), care 
asigură roluri interșanjabile între interlocutori. Cele două tipologii ale simbolu-
lui au, fiecare, un uzaj distinct: „simbolul lingvistic este limitat la utilizarea în 
actul comunicării, iar simbolul artistic este inserat în literatură sau (...) în domeniul 
poeziei” (Racu, op.cit., 196). Sunt realizate puncte de convergență între cele două 
(într-o manieră schematică, dar și explicativă), tocmai în încercarea de a evidenția 
complexitatea acestei noțiuni.

În plus, se dorește, așa cum mărturisește chiar autoarea, o marcare a dinamicii 
simbolului în simbolism, prin „materializarea” unor astfel de imagini. Cum se va 
realiza acest aspect? Prin observarea „analgonului simbolic”, după cum este nu-
mit de Gabriel Liiceanu (2003), marcând ruperea din contextul real, continuitatea 
simbolică la cei doi poeți și încercarea de a corobora semnificațiile imaginarului 
poetic.

Sondarea textului duce analiza spre imaginile „catamorfe”, imagini ale 
căderii, prevestitoare și aducătoare de moarte. Astfel, Maria Racu face o intruzi-
une în imaginarul acvatic la Minulescu – „poetul mării, poet al marinelor” (cum 
avea să-l numească Tudor Vianu), oprindu-și atenția, mai exact, asupra simbolului 
mării. Izomorfismul apei este redat sub imaginea unei spirale descendente, care 
pornește de la apă ca element primordial, trece prin ipostazierea femeii ca apă și 
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ajunge la eufemism al morții. De asemenea, o altă imagine catamorfă e redată prin 
simbolul plumbului (de această dată, preponderent la George Bacovia – „bardul 
plumbului”, cum afirma Gheorghe Grigurcu, 2003). Metalul greu, reprezentativ 
terestru, este cel care anexează toate celelalte teme bacoviene, cum ni se subliniază 
în volum. Autoarea ne oferă o multitudine de exemple ale acestui simbol teriomorf 
regăsite în poezii, care să ne certifice faptul că plumbul are o simbolistică tanatică, 
reintegrând omul modern – inadaptat, singuratic, trist – într-un labirint al morții, 
al cărui prizioner devine. Tot plumbul este cel care determină căderea (aripilor le 
este atribuită greutatea sa), vorbim de o mișcare opusă ascensiunii, e și un semn al 
degradării umane sau o marcă a apocalipsei lumii (Racu, op.cit., 229-239).

De imaginarul căderii este apoi asociat și simbolul sacrului, al unei Divinități 
ce va defini o „transcendență goală”. Ne este detaliată relația omului/ eului poetic 
cu divinul la ambii poeți, definitoriu pentru aceștia fiind ocultarea conceptului, o 
criză a religiei, un pact cu „răul Negustor”. Desacralizarea e o cădere din astral în 
cotidian, ce duce, în final, la moartea credinței.

Catamorfismul este legat și de cromatica pe care poeții o utilizează în po-
eme. Maria Racu identifică sinestezii specifice pentru simboliști, care ne duc la 
ideea unor „noduri structurante” ale culorilor: „În vreme ce eul liric minulescian 
își pictează imaginile în pete de culoare, ezitând între alb și negru, în albastru și 
verde, cel bacovian preferă tușele dure, aplicate direct pe pânza poemei” (Ibidem, 
250). Nu sunt uitate nici simbolurile zoomorfe, cele vegetale sau cele minerale, ca 
nucleuri poetice prin care ni se (re)aduce aminte de fața tragică a lumii. „Seismo-
graful universului”, cum are să devină eul liric, evidențiază negativismul ontologic, 
iar exemplificările potrivite din volumul de față sunt doar dovada semnificațiilor 
complexe ale simbolurilor celor doi poeți analizați. 

În Concluzii se recurge la o trecere în revistă a celor mai importante puncte 
din cercetarea pe care autoarea a realizat-o, certificându-se ipotezele de la care s-a 
plecat. Astfel, citirea „semnelor” tanatice în poeziile celor doi simboliști români 
este cea prin care se demonstrează realitatea poetică a acestora. Incursiunea în 
imaginarul literar bacovian și minulescian ne reliefează un univers plin de simbol-
uri, un spațiu modern în care s-a instaurat domnia morții, o imagologie tanatică.

În final, așa cum am arătat și anterior, Maria Racu îmbină demersul exegetic 
propriu-zis cu analiza grafică, prin alăturarea unor anexe reprezentative, sub forma 
unor grafice inedite, ca diagramele „timpului ciclic”, a unor corespondențe sau a 
„roții simbolice”, precum și prin schematizarea topografiei bacoviene/ smellscape.

Concluzii

Volumul Imaginarul tanatic în lirica lui George Bacovia și a lui Ion Mi-
nulescu, al profesoarei Maria Racu, reprezintă o (re)interpretare și (re)analizare a 
operei celor doi poeți simboliști considerați a fi la poluri opuse. Focalizarea pe o 
altă dimensiune a poemelor, și anume pe coordonatele tanatice ale simbolurilor, 
oferă originalitate și valoare cărții prezentate în articolul de față. Având la bază o 
bibliografie mai mult decât consistentă (peste 250 de opere primare, dicționare și 
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studii literare, studii teoretice, de critică, de mitologie, antologii, articole științifice 
etc.), lucrarea coroborează delimitările critice și aplicațiile sistematice și compara-
tive ale poeziilor studiate. Cercetarea arhitextului liricii se bazează pe o abordare 
trans și interdisciplinară, cu influențe din filosofie, din antropologie, din mitologie, 
din psihanaliză sau geografie mentală. Autoarea evidențiază, de-a lungul întregii 
exegeze, prin sublinierea unor deosebiri, dar și similitudini între Ion Minulescu și 
George Bacovia, că suntem, în modernitate, racordați la un „univers al simboluri-
lor”, în care poetul simbolist, un paria, un revoltat, un ins degrada(n)t al realității, 
se va îndrepta spre imaginea morții – această realitate recreată devine, dintr-una 
poetică, una socială și culturală. Astfel, valențele catamorfice și tanatice din imagi-
narul poetic, ca nuclee ale analizelor făcute, deschid cititorului noi „căi de lectură”, 
noi dimensiuni de înțelegere, o nouă receptare a liricii noastre moderne. 
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