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 Trăsăturile esențiale ale esteticii simboliste 

Simbolismul, conform Dicționarului de Termeni Literari, este un curent literar de 

proveniență franceză, ajuns la o extindere europeană de proporții importante. Promovează un 

concept modern de poezie în spiritul unui idealism neoromantic. A apărut ca o reacție la estetica 

pozitivistă a parnasianismului și a naturalismului în ultimele două decenii ale secolului al XIX-

lea.  

Simbolismul ca mișcare literară se constituie și se afirmă, pentru prima dată, în Franța, 

țara raționalismului clasicist, unde funcționau cele mai puternice obstacole în fața noii ipostaze a 

conștiinței moderne: pozitivismul, naturalismul și parnasianismul. Rigiditatea lor începe să fie 

resimțită ca o povară de către noua generație, care aduce o nouă modalitate de înțelegere a lumii, 

și un limbaj adecvat noii viziuni. În acest context, misiunea generației simboliste va fi aceea de a 

rezolva criza limbajului poetic. Poezia simbolistă este una exclusiv a sensibilităţii pure. Ea se 

întoarce asupra sa; nu comunică, ci se comunică. Obiectul poeziei îl constituie stările sufleteşti 

nelămurite fluide, vagi, muzicale. Ovid Densuşianu în lucrarea ,,Literatura română modernă” 

consideră că pentru a înţelege atmosfera intelectuală în care a luat naştere simbolismul, trebuie 

să cunoaştem şi pictura care a revoluţionat domeniul artei. Pe la 1870 impresionismul schimbă 

percepţia asupra naturii, redând în tablourile lor nuanţe complexe, tonuri obţinute din 

juxtapunerea culorilor, toată lumea vie, vibratoare, care însufleţeşte aspectele naturii. Procedând 

astfel, introducând în artă o mai mare putere de analiză şi mai multă spontaneitate, pictorii s-au 

smuls de sub tirania formulelor impuse de romantismul degenerat. Mişcarea impresionistă 

promovează o revendicare a libertăţii artistice, o regenerare.  

          Estetica simbolistă își are originea în intuiția misterului. Ideea analogiilor, a 

corespondențelor, pornind de la poemele lui Charles Baudelaire, conduce la un nou raport dintre 

eul poetic și lume. Dacă romanticii își proiectează eul în afară pentru a contempla universul, iar 

parnasienii refuză, și-și dezvăluie subiectivitatea, poeții simboliști stabilesc o comuniune 

simpatetică între eu și lumea exterioară tocmai prin relalații analogice, prin ,,corespondențe”. 



Poezia este scoasă din domeniul descriptivului și discursivității, al imagismului exterior, pentru a 

fi mutată în zonele emotivității. Se impune acum un nou criteriu al poeticului: sugestia, 

regăsindu-se, totodată, esența lirismului. Receptivitatea analogică presupune cultivarea stărilor 

difuze obținute prin mijloace de mare subtilitate: efecte muzicale, contururi estompate, 

clarobscur, sinestezii. Cititorul devine un colaborator al poetului, căruia i se oferă sugestii prin 

care, spontan, accede la surprinderea bănuitelor esențe, universului, la trăirea unor transpoziții 

fundamentale, la intuirea inefabilului. 

După 1874 mișcarea devine un curent independent căci se relevă simptomele unui act 

deliberat de grupare. Deci curentul simbolist a  preexistat etichetei pe care i-a fixat-o Jean 

Moréas în articolul „Simbolismul” publicat în anul 1886 în revista „Figaro”, considerat actul 

oficializării noului current.  

În vreme ce idealul clasicismului fusese arhitectura, cel al romantismului pictura, iar al 

parnasianismuiui sculptura, idealul simboliștilor este plasat în sfera muzicii, observa Verdun 

Louis Saulnier. Acelaşi lucru îl sesizase și G. Călinescu arătând că specific simbolismului este 

înlocuirea picturalului cu inefabilul  muzical  și olfactiv. Acordând imaginilor poetice o funcție 

implicit simbolică, simbolismul își constituie o convenție care, fără îndoială, descinde din 

romantism, dar exprimă, în același timp, voința de înnoire a lirismului.  

Estetica  simbolismului  

 Simbolul  

           Simbolul se constituie printr-o asociere spontană între senzaţie emoţie, şi imaginea 

sensibilă, se cristalizează în metaforă, ceea ce înlătură posibilitatea elaborării de simboluri 

planificate. Simbolul, în această accepţie simbolistă, devine, de fapt, o comparaţie, în care unul 

din termini este numai sugerat, printr-o tehnică a corespondenţelor. Apar în simbolism flori 

parfumate, peisaje stilizate, motive ca moartea, frumuseţea, turnul. Avem de-a face cu alegorii 

care în planul poeziei se rezolvă prin imagini exotice. Procedeele simboliste sunt mult mai 

numeroase decât utilizarea, frecventă sau nu, a simbolului. Ele includ corespondenţele, tehnica 

sugestiei, muzicalitatea.  

 Sugestia  



           Rolul sugestiei în  realizarea simbolurilor este foarte mare. Stéphane Mallarmé susţine că 

„a numi un obiect este a suprima trei sferturi din plăcerea poemului, făcută din fericirea de a 

ghici încetul cu încetul. Să-l sugerzi, să-l evoci încetul cu încetul pentru a crea o stare 

sufletească.”
1
 Parnasienii, procedând nu prin aluzii, ci prin descrieri, răpesc cititorului placerea 

de a creea obiectul evocat. A simboliza înseamnă a evoca, a impresiona capacitatea de 

emotivitate a cititorului. Scopul poeziei devine trezirea stării lirice, în care limbajul afectivităţii 

devine mai clar, mai comunicativ decât acela al noţiunilor. Poezia simbolistă se transformă în 

modalitate de investgaţie subiectivă, cuvintele, sunetele, parfumurile, trezesc în cititor 

experienţa poetului. Unii esteticieni simbolişti, ca Théodore Wyzewa, cer poeziei să sugereze 

emoţia ideilor transmise. Poezia trebuie să meargă de la concret la abstract, de la lucrul văzut, 

auzit, simţit, pentru ca pe această cale să se producă evocarea ideii care se naşte prin percepţie 

emoţională. Procedeele constau în: suprimarea unui termen al comparaţiei, folosirea de analogii. 

Urmând acest principiu, poeţii simbolişti nu descriu, nu narează, nu relatează. Ei resping 

anacdotica, fabula, reportajul. Poezia simbolistă se transformă în instrument de investigaţie 

subiectivă, cuvintele, sunetele, parfumurile, primesc misiunea de a ne revela misteriosul. 

 Prozodia  

  Una din achiziţiile cele mai însemnate ale poeziei noi este introducerea versului liber, la 

baza căruia stă concepţia ritmurilor mai variate, mai vii, de mai multă spontaneitate, de nuanţări 

mai subtile, de redare mai expresivă a complicităţii stărilor sufleteşti. Versul liber a adus în 

estetica literară o revoluţie ce lasă departe ceea ce au realizat romanticii, şi, deci, în această 

privinţă, datorăm simboliştilor mai multe decât tuturor care în secolul trecut s-au gândit să aducă 

unele inovaţii literare.”
2
Aparent versul liber ar însemna derogare de la muzicalitate pregnantă. 

În realitate vizează schimbarea unor structuri sonore care ne pun în prezența unei noi 

particularități a muzicalității. În critica franceză s–au formulat unele rezerve. Remy de 

Gourmont semnalează discontinuităţile supărătoare ale ritmurilor neregulate, versul amorf şi 

prozaic. Ar fi greşit totuşi să se creadă că simbolismul românesc şi-a dat adeziunea în mod 

necondiţionat la versul liber. Cea mai mare parte a poeziei simboliste române este scrisă în vers 

regulat.    
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 Corespondenţele  

 Ideea fundamentală a simbolismului constă în exprimarea unor raporturi între eul 

poetului şi lume care se traduc la nivelul receptivităţii prin simboluri; unei echivalențe care se 

stabilește într-o anumită stare psihologică a poetului și un element corespunzător din natură. 

Baudelaire dă noțiunii un statut literar prin indicarea unei noi concepții poetice bazată pe intuiția 

metafizică a analogiilor. Poetul modern descifrează semnificația misterioasă a realității în care în 

care toate elementele comunică între ele. În viziunea lui Baudelaire acestea implică 

corespondența dintre lumea materială și cea spirituală prin mijlocirea simbolurilor: Natura e un 

templu ai cărui stâlpi trăiesc/ 

Și scot adesea tulburi cuvinte, ca-ntr-o ceață; /Prin codri de simboluri petrece omu-n viață/Și 

toate-l cercetează c-un ochi prietenesc.//Ca niște lungi ecouri unite-n depărtare/ 

Într-un acord în care mari taine se ascund,/Ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare,/ 

Parfum, culoare, sunet se-ngână și-și răspund.//Sunt proaspete parfumuri ca trupuri de copii,/ 

Dulci ca un ton de flaut, verzi ca niște câmpii,/ – Iar altele bogate, trufașe, prihănite,// Purtând în 

ele-avânturi de lucruri infinite,/ Ca moscul, ambra, smirna, tămâia, care cântă/ Tot ce vrăjește 

mintea și simțurile-ncântă.//(Corespunderi de Clarles Baudelaire)
3
 

 Cultivarea sinesteziilor  

 Unui anumit sunet i-ar corespunde o anumită culoare sau parfum, asociaţia producându-

se spontan în conştiinţa poetului. Baudelaire acordă sinesteziilor  un loc privilegiat relevându-le 

ca aspecte moderne ale metaforicului. Scriitorul nu le-a redus la un simplu aspect tehnic, 

reprezentat de transferal asociativ dintr-o categorie senzorială în alta, ci ca fiind expresia unor 

corespunderi:    ,,În culoare se găsește armonia, melodia și contrapunctul, iar melodia la rândul 

ei se transformă într-o vastă operație aritmetică”
4
.În modul acesta modifică conceptual de 

culoare, căci esența muzicală a culorii va fi preluată în moduri diferite mai toți simboliștii și 

transformată într-un principiu de bază al noii poezii. 

Parfumurile, de asemenea, prin natura lor se relevă ca fiind apte de a da expresie 

spiriutului și simțurilor. Parfumurile devin teme obsesive și dobândesc funcții ontologice. „Dacă 

rostul reprezentării simbol este de a pătrunde în lumea esențelor, cu evitarea lumii întinse, atunci 
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ecourile cele mai inconsistenteși mai adânci sunt mirosurile suave ori fetide, care destăinuie 

organizarea și descompunerea creației. Nasul devine exploratorul infinitului.
5
 

 Muzicalitatea 

Vorbind despre arta cu cea mai mare putere de sugestie, simboliştii, fără nicio urmă de 

ezitare, afirmă că aceasta este muzica. Ambiţia întregii orientări a fost să transforme poezia în 

muzică. Pledează pentru muzicalitatea versurilor, ca mijloc de obţinere a inefabilului, a sugestiei: 

„muzica înainte de toate” (Verlaine); „arta versurilor este arta muzicii” (Al. Macedonski ). 

Verlaine intuise faptul că muzica, în calitatea ei de artă dinamică, înseamnă cea mai categorică 

opoziție făcută parnasianismului static. 

Au fost influenţaţi de muzica lui Richard Wagner, Claude Debussy, Cezar Franck, de 

pictura şi sculptura impresionistă, şi de atmosfera morală a oraşului modern. Cultul simbolistilor 

pentru Richard Wagner – a dus la constituirea la nivel european a wagnerismului (preocuparea 

pentru fondul inefabil a sufletului uman): „Ceea ce a facut Wagner pentru muzica au căutat să 

facă simboliştii pentru poezie. ,,Wagnerismul” a dat conştiinţă de sine simbolismului, iniţiindu-l 

într-o artă a fondului inefabil al sufletului uman, căruia-i deschide spaţii infinite, de natură a-i da 

sugestii profunde”.
6
 Urmând modelul lui René Ghil, Macedonski se declară adeptul 

instrumentalismului (sunetele joacă rolul imaginilor). Simbolismul face confuzie înte 

muzicalitate şi sonoritate. ,,Una este muzicalitatea profundă, interioară, şi alta sonoritatea 

sunetelor goale. Remy de Gourmont, care elogia sonoritatea cuvintelor în sine, şi René Ghil, au 

căzut în această eroare. Pentru poeţii teoreticieni citaţi, muzicalitatea poetică încetează a fi 

sugestie psihologică şi se transformă în muzică de alămuri sau combinaţie de versuri armonioase, 

exclusiv pentru ureche, a căror rezonanţă se stinge cu ultima silabă”
7
. Macedonski însuşi va 

repudia această direcţie. 

Aplicație 

 

 De exemplu: La ce vǎ gândiți când auziți/citiți cuvântul „simbolism”? Numiți o trǎsǎturǎ 

pe care o considerați importantǎ pentru poezia lui George Bacovia. 

Simbolsimul- Trăsături ale curentului.  
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Se anunţă modul de lucru – trăsăturile curentului vor fi sistematizate sub forma unui 

ciorchine (termenul principal este simbolismul).  

- pentru realizarea ciorchinelui se va porni de la următorii termeni-cheie (anunţaţi de un 

membru al echipei sau stabiliţi de clasă): simbol, sugestie, sinestezie, corespondenţe, 

muzicalitate;  

- dezvoltarea fiecărui termen va fi realizată cu participarea clasei; echipa va propune câte 

un vers potrivit pentru fiecare termen;  

• simbolul – procedeu artistic bazat pe înlocuire; reprezintă altceva decât elementul 

concret real exprimat la prima vedere; o imagine concretă care are o semnificaţie proprie pentru 

o realitate ascunsă, abstractă;  

• sugestia – ,,A numi un obiect înseamnă a răpi trei sferturi din farmecul poemului, care 

este astfel construit, încât să se dezvăluie puţin câte puţin; a-l sugera, iată visul.” (Stéphane 

Mallarmé); opoziţia faţă de enunţul direct, explicit;  

• sinestezia – asociere spontană între senzaţii de natură diferită (implicarea mai multor 

simţuri); poate fi o cale de acces către unitatea misterelor universului;  

• corespondenţele – legături invizibile dintre diferitele părţi ale universului; folosirea unui 

element concret, exterior pentru a exprima (prin sugestie) o stare sufletească;  

• muzicalitatea – devine o categorie fundamentală a textului poetic şi poate fi realizată 

prin repetiţii (laitmotive, refrene), prin îmbinarea armonioasă a cuvintelor, dar şi prin cultivarea 

versului liber.  

 

Ȋn aceastǎ ordine de idei, aceastǎ tehnicǎ didacticǎ este o formǎ adecvatǎ de predare-

însușire numai dacǎ se va structura logic conținutul științific al lecției. Elevul trebuie ferit de a se 

pierde în haosul informațiilor, de capcana confuziilor și sǎ devinǎ tot mai conștient de locul pe 

care fiecare cunoștințǎ îl ocupǎ în sistemul omogen din care face parte. 

 

 

 

 

 


