
NOTE ASUPRA TITANISMULUI CA TIPOLOGIE ROMANTICĂ 
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Ca temă literară, titanismul are orlgini tndepărtate , ce se pol idcntifica încă din vremea 
miturilor. străvechi ale popoarelor, reflectînd un moment anterior apariţiei literaturii, moment 
In care omul şi-a pus pentru prima oară problema binelui şi a răului, implicită desăvîrşirii sale 
morale şi tendinţei de ştergere a incchitălii sociale. Pentru mitologia greacă, titani.i au fost fiii 
lui lJranos şi ai Geei; intre aceştia, Hyperion, Atlante şi Prometeu I-au atacat pc atotputernicul 
şi necontestabtlul Jupiter. În dorinţa de a-i lua puterea, ei au îngrămădit munţii unii peste alţii 
ca să ajungă la cer. Prezenţa, in operele scrise, a litanilor, a aspiraţtilor şi a luptelor lor, devine 
obişnuită, circumscr-iiud un adevărat motiv -- permanenţă a literaturii europene. 

Tttanismul, ea motiv, este deosebit de frecvent, îmbrăclnd variate tendinţe, după aspira- 
ţiile epocii respective. Satan sau Prometeu, Cain sau Faust devin succesiv personaje de o mare 
complexitate, relieîlnd nu numai sensibilitatea şi tensiunea unui ins (individul creator), cI şi 
frămîntările şi imperativele unei epoci. Astfel nu e de mirare că personali tatea tttanulut avea 
să se bucure, În epocile contorsionate , dominate de revolte sociale, de o deosebită audienţă li. 
t erară : figura ttt anului devine un clement esen ţial şi specific tn tipologia literară .europeană de 
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a celui următor. Ea va tent.arfn d pe rtnd 
pe V. Hugo, Alfrcd de Vigny, Byron , Shclley, Eminescu sau pe scriitori mai mămnţl ca .Iohn 
BuH şi John E. Read. ! 

Studiul Lilanismului relevă numeroasc.Impllcaţ.ll sociale, fireşti dacă ye'glndim că ex- 
perienţele eroilor lui Byron, Hugo, Vigny sau Eminescu au fost generate de neajunsurile acute 
-ale epocii in care au fost zămisltt]. Dificil, necesitînd dealtfel coroborarea şi a altor date declt 
acelea ale istoriei literare, studiul Litanlsmulut se justifică şi in această privinţă; o sinteză asupra 
luptei pentru progres social şi moral, a modului In care aceasta este oglihdită In Iltcratură , 
nu se poate priva de analiza motivului Lit.anulu i din beletristica europeană. Dacă titanismul 
religios îşi arc obîrşia in acel "non serviam" din opera mil1:oniană, tttanismul mitologic porneşte 
de la Esch il, prin figura lui Prometeu "the most sublime of aU the romantic heroes and in the same 
t.ime the most refinedl. El este, aşa cum spune Marx 1n teza lui de doctorat din 1841, "cel mal 
nob il sfint şi martir din calendarul filozofic". 

Prometeu a apărut pentru prima dată la Hestod (Munci şi zile) ; Eschil , In Protneteu 
tnlănţuit , l-a transformat intr-un t itan , un salvator. şi sub această formă l-a impus In U- 
teratură. Prometeu n-a adus numai focul şi lumina oamenilor, el i-a tnvăţat ştiinţa astrouomtet, 
i-a iniţiat In cultura solului şi clădirea cetăţilor, a descoperit oamenilor mijlocul de deplasare pe 
uscat şi pc mare, el a fost cel care le-a revelat arta şi muzica. pentru toate acestea, şi-a atras 
minia lui Zeus şi a trebuit să sufere pedepse eterne. Continuind viziunea lui Eschil, fiecare se- 
col i-a adăugat cttc ceva, schimblndu-I Inîăţlşarea după concepţia vremii. 

Prima tratare modernă a legendei porneşte de la Calderrm de la Barca, In Eslaiua dl 
Prometco (1679), care a Imprumutat figura mitică din De Genealogia J)corum a lui Boccaccio. 
realizllld o fuziune intre legenda tiLal1ului şi mitul panclorei. Pentru Calder611, darul focului 
este echivalent cu cel al spiritului, al cunoaşterii, imagine ce va rămîne valahilă şi la romantici. 

1 Peter L. Throsler, Tllf B yronic Hera, Mhmcapolis, University of Minesota, 1952, p. 28. 
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Interpretările care s-au dat mitului prometeic de-a lungul istoriei. slnt diferite. Shattes- 
bury nu ezită să-I considere pe ar-tist ea pe un Prometeu care plăsmuieşte independent şi fără 
model. Viziunea unui Prometeu HaIter Dens" o are şi Goethe, care nu s-a folosit însă de trilo- 
gia lui Eschil ; cele două părţi ale poeziei Promcilu ns (1773) îl Intăţişează pc T'il an ca pe 
un fiu răzvrătit a lui Zeus, a cărui singură plăcere este să sculptcze statui de lut care aşteaptă 
să primească viaţă. El refuză propunerea lui Mercur de a se supune lui Zeus în schlmhul lnsu- 
fletirit idolilor săi de lut. Prometeu este adversar oricărui zeu căruia ar trebui să i se supună. 
Afirmlndu-se creator, el îşi afirmă şi independenţa şi libertatea de creaţie. Puterea demiurgică 
a artistului este, aici, dublată de revoltă. Actul al treilea, publicat separat, constă dintr-un 
singur monolog. Este o sfidare la adresa lui Zeus, ÎIl care Prometeu şi oamenii creaţi de el 
se socotesc in afara puterii divine. Promcteul Iui Goethe îi dispreţuieşte pe zei şi aspiră la rea. 
Iizarea unor idealuri sociale de neatîrnare şi libertate proprii burgheziei germane. O interpre- 
tare deosebită a mitului oferă Herder, In Der Bniţesselte Prometheus (1802). Gindltorul ger- 
man nu caută în mitologia greacă decît ideea de umanitate şi de progres. Pentru el, progresul 
moral e determinat de evolutia individului, înlesnită de evolutia tehnicii. Înlănţuit pe stîncă, 
Prorneteu linişteşte occanidele, prezicînd o vreme ctn d lumea va fi atît de avansată, Încît o- 
ceanul, care acum separă popoarele, le va uni, iar Ceea va ajunge să vadă deşertul transfor- 
mat Intr-un paradis. Promctcul lui Hcrdcr nu este atit revoltatul romanticilor, cit simbolul 
omului dornic de depăşire. 

Drama eschiliană a fost continuată de Shelley, care a luat de la tragic111 grec numai 
motivul luptei lui Prometeu cu Zeus, convertindu-l în lupta binelui Impotriva răului. Însuşi 
autorul afirmă în prefata dramei Prometheus Unbound : "1 was averse Irom a catastrophe 80 
feeble as to reeonciling Lhe Champion with the Oppressor of mankind. "2 Pentru Shellcy, era 
de neconceput ca raţiunea să ajungă la o înţelegere cu "Răul", care trebuie să piară prin pro- 
prla.Iui progenitură, Demngorgon. În prefaţă, Shelley schiţează şi o paralelă între Prometeu 
şi Satano Deşi .amindoi s-au răsculat Impotriva aceluiaşi principiu al răului, Prometeu e supe-, 
rior prin altruismul său, sacrfficln du-se pentru binele omenirii fără nici un interes propriu. 
Conflictul cu care Incepe poema este acela dintre Prometeu şi .Iuplter, dintre principiul raţiunii 
şi al dragostei şi principiul tiraniei şi al cruzlmil care subrnlnează binele, dar nu e in stare 
să-I distrugă." Pe această balanţă de forţe se derulează Întreaga intrigă. Prometcu distruge 
o orînduire nefastă, suprirnă credinţa oarbă în superstiţli şio înlocuieşte cu o nouă concepţie. 
Raţiunea va nimici obscurantismul şi divinltăţile false, iar ştiinţa va explica oamenilor tainele 
universului - iată simbolul focului furat de Titan. Prometeu a dat oamenilor ştiinţa, înţe- 
lepciunea, artele şi le-a semănat in suflet dragostea şi morala. El este, aşa cum l-a conceput 
Shclley, "as the type of the highesL perfeetion of moral and intelectual nature, impelled 
by purest and truest motives to the best and noblcst ends."4 Într-adevăr, PromCicu reprezintă 
dorinţa sufletului omenesc de a crea armonie prin raţiune şi dragoste. El Întruchipează idcalul 
moral devotat atit adevărului .cit şi binelui, căci "there is a nnbler glory, which 8urvivcs/ 
UntiI OUl' being fades/The consciousness of Good which neither gold/Nor sordid fame, nor 
hope of heavenly bliss/Can purchase" (Queen Mab, cap V, v. 214 215 şi 223 - 224). A- 
ceastă conştiinţă a binelui, care nu poate fi cumpărată nici prin aur, nici prin faimă sau spe- 
ranţă vană 1ntr-o lume mai fericită in cer, îi dă putere lui Prometeu să sufere. Hotărîrea 
sau mai bine zis indIrjirea lui de a rezista chinurilor, înlănţuit de stîncă, reflectă optimismul 
lui Shelley, care, impreună cu Prometcu, ştie că puterea lui Jupiter trebuie să se sfîrşească, 
că pămîntul nu va mai fi un infern şi că toate lucrurile vOr fi recreate şi inspirate numai 
de flacăra iubirii. Vor dispărea tiriIDii şi sclavii, iar zidurile Inchisorilor se vor preface tn 
praf: "TlIe loathsome mask has iallen, the man remains/Sceptreless, frec, uneircumseribed, 
but man/Equal unclassed, tribeless aud nationless/Exempt from awe, worship clegrec, tlIc 
king/Overhimself, just gentle Wise but man."5 

Acest vis al fericirii este uua din predilecţiile poetului. Viitorul întrevăzut de Shelley 
este o Incununare a Inţelepciunii şi Q dragostei. Poetul englcz preconizează, ca şi Herder, o 
evohrţie .'Şi () perfecţionare morală a olllului, eare va duce la Inlăl:l\rarea răului. De fapt, 
problema .care stă la baza titanismului shelleyan e problema "Răului", a tiraniei, care 
străbate ca un fir toate marile poeme: Queen Mab, Promelhclls Unbound, The Revo!t of 
Islam, fIelllls. 

2 P. B. SheJley, PromelhellS Vnbound, Heidelberg, Wintcr, 1.908, p. 111. 
3 Haymond Trousson, Le tlu:me de PromGlhe dans la lilteralurc (uropccnne, Geneva, 

Droz, 1964, p. 115. 
4 p, B. Shelley, Promcthcz/S Unbound, Heidelbcrg, Winler, 1908, Pn facr. 
 Op. cit., p. 85. 
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Fată de Sat an , figul'ului Promet.eu in tro duce nu numai un alt personaj, deosebit In 
mare măsură, ci şi o altă fază. Prometcisrnul în general nu se ruultume.ste eu relevarea pozil.iel 
darnnatulu l şi implicit cu sublinierea atttudini i favorabile faţă de acesta, ci , de pe un plan 
mal radical , personifică gestul rcvoltei tmpotriva unef orlndulclt nedrepte. Prornet.eu nu se 
limitează la «xpunerca dispreţului sau :J ost ilităţl! faţă de zei, el reprezintă spiritul revolu- 
ţionar care neagă violent "ordinea veche", atitudinea distructivă fiind tnsotită concomi- 
tent de gestul constructiv. Se potentcază astfel o nouă viziune a vieţii sub semnul dernnl- 
tăţii şi al independenţei persoanei sale, în Prometeul lui Shelley, recunoaştem cele mai ele- 
v3le tendinţe ale luptei pe plan spiritual din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Hevoltet 
anttt.iranlce i se asociază sentimentul ultruismului, al dragostei fată de umanitatea ingenuu- 
chcată de un destin nedrept. 

În acest sens, Promel.eu se detaşează, prin gestul său, ca un adevărat martir, iar 
promctetsmul marchează un moment al luptei pentru progres şi implicit tendinţa de amelio- 
rare a condiţiei umane. Dacă unii scriitori reţin din figura lui Prorneteu doar gestul revoltel, 
la Shelley, Prorneteu triumfă şi prin el triumfă ideea pentru care el a luptat. Perspectivei 
optimiste fi Iucrăril lui SheIley i se alătură cea lui Edgar Quinet, care, In Prometni (1838), 
îl consideră pe om egalul zeilor şi prin aceasta realizează unul din momentele remarca- 
bile ale umanismulul romantic. 

Acestor destine europene li se integrează şi cele citeva reluărl ale mitului prometeic 
din literatura română. Ele au venit mai tirziu, In primele două decenii ale secolului al XX-lea, 
ca urmare directă a unei permanente t ipologice romantice. Este vorba despre două Iucrărl : 
a lui Al. Philippidc , Izgonirea lui Prometeu (din volumul Allr sterp, 1922), şi Promctcu a 
lui Victor Eftimiu (reprezentată In 1918 şi tradusă In limbile italiană şi WTmană). Şi Intr-un 
caz şi In altul, autorii subliniază nu numai măreţia sacrificiului lui Prorneteu, dar şi nere- 
cunoştinţa semcntlor, bcneficlar! ai cucertrtlor acestuia, Faţă de i,llgratitudinea celor care 
uită şi nu-l tnteleg dăruirea, titanul lui Philippide se retrage în sine, precum demonicul 
Luceafăr emlnesclan. 

Suferind aceeaşi dezamăgire, eroul lui Victor Eflimiu nu cade In egoismul şi pesi- 
mismul atroce al lui Manrred, iar Ispitirea lui Hctalstos-Satan, care-i sugerează împărţirea 
lumii, este respinsă: "Mi-e drag şi-acuma omul. Pricepi destinul meu ?/I-am dat ceva odată, 
li sînt dator mereu !jMcreu voi fi alături de el, în lupta vieţii/In suflet ti voi cerne din 
aurulnobleţii/Şi tot ce-i bun in mine cu vremea li voi da lK exclamă Prorneteu." Resentimente- 
lor justificate faţă de cei care nu i-au apreciat gestul le ia locul asplraţ.ia de il. lupta impo- 
triva răului. Într-o perioadă in care in literatura occidentală mitul prometeic-surerlse schim- 
bări deosebite, care-i anulaseră vechea lui esenţă, literatura română a înţeles să se/pătrundă 
de permanentele umaniste ale mitului. i 

Asupra tttantsmului lui Faust al lui Goethe părerile au fost Impărţrt.e. ,MIntuirea lui 
Faust este ideea dramei şi eroul B-a salvat, aşa cum cîntă şi corul ingerilor GWer immer sLre- 
bens sich bemuht/Der konnen wir erlOscn"7), fiindeă s-a străduit în mod conştient şi a as- 
pirat spre. mai bine. Dar toată lupta, toată tragedia e rezultatul dublei salei naturi: "Zwei 
Seclen wolmen, aeh 1 In rneiner BrustjDie cine sich von der andern trermell".8 Un suflet 
care îl stimulează spre sublim, spre etern, Ull altul care tinde să-} Impiedice, să-I fixeze la }i. 
mita comună, Or, pactul cu diavolul nu este tocmai revolta titanului împotriva finitului, a 
limitării? Mefisto este aIter ego-ul lui Faust, acel eu inferior in eate acesta nu se poate 
complace, Fausl este un om excepţional, "o natură demonică", cum l-a denumit Goethe Insuşi. 
Pentru el, păcatul şi datoria au cu totul alt sens şi nu ţin de morala comună, ci de nece· 
sitate, de natură. Pentru Faust, răul nu e contrarul binelui, ci contrarul a tot ceea ce nu 
e .In concordanţă cu natura lui. Aspiraţia spre bine nu exdllde eroarea: "Es irrt der M.cnsch 
so lang el' strebt".9 Ol11ul greşeşte, adesea chiar şi In intenţiile cele mai generoase, dar im- 
portantă este atitudinea pc care o are faţă de greşeală, Faust a greşit în alegerea căilor, a 
mijloacelor, clar intenţiile lui au fost totdeauna pure. Dacă a provocat şi nenorociri, a pornit 
Însă cu bune intenţii, încit in final. in lupta dIntre bine şi rău, binele a Invins, fiindcă 
Faust ş·a ridicat mereu prin energia, prin lupta sa, spre bine. Dacă a comis greşeli, s-a 
străduit să le îndrepte. Dacă Margareta a ajuns in închisoare, Faust s·a intors la ea să o 

6 V. Eftimiu, Prometeu, Bucureşti, Socec, 1919, p. 125. 
7 Goethe, Faust, Berlin, Verlag Neucs Lchen, 1966, p. 452. 
B Op. cit., p, [>2 • 
.  Op. cit •• p. 22. 

12 _ Anuarul de lingvis.tică şi istorie literară 211 
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salveze. El nu se mai vrea supraom, el doar om. Eul s-a convertit In noi,lO Fără îndoială, 
această victorie pentru binele umanităţii a insemnat o renunţare la visele şi la aspiraţiile 
proprti. Faust n-a cerut clipei să se oprească nici cind era cu Margareta, nici cind era cu 
Elena şi nici în noaptea Walpurgici. El nu s-a afundat In plăceri vulgare, care să-i Inăbuşe 
aspiraţiile nobile. Toate ofertele lui Mefisto n-au putut să-i producă nici o clipă de mul- 
ţumire şi "diavolul" a pierdut. Faust porunceşte clipei să se oprească ("Verweile doch, du 
bist 80 schon") doar atunci cind a văzut un popor liber, muncind liber ("Auf freiem Grund, 
mit freiem Volke stchcn«). Libertatea absolută, iată idealul lui Faust. Ca un nou Prorne- 
ten, el vrea să fie propriul său stăpîn şi părintele unor fiinţe pe care le va zidi libere ca 
şi el. Conceptul de titan sufere astfel o evoluţie şi aspiraţiile tttanului prevăd, implicit, o re- 
zolvare pe care o dă perspectiva marilor cuceriri ştiinţifice şi industriale ale secolului 
al XIX-lea. 

Tot un căutător de absolut ca Faust este şi Mantred al lui Byron. Dacă Faust gă- 
seşte o soluţie in munca pentru binele omenirii, Manfrcd, care a rămas Inchis In eul său, 
fără să se poală revărsa, fără să găsească o comuniune cu semenii lui, nu doreşte decît 
.uitarea" (.oblivition"). Individualismul îi delimitează sfera căutărilor numai la propriul, 
suflet şi-l izolează de cxtcrlor. Titanismul, care presupune lupta pentru binele colectivităţii 
este astfel sărăcit, deşi Insăşi renunţarea la luptă reprezintă lin refuz total al Intregii 
orinduiri existente. 

Marii scriitori romantic! au avut drept model al tipologiei t.itanismulut personaje 
create şi de curentele şi şcolile literare premergătoare. Sămlnţa aruncată de Milton a fost 
prinsă de scriitorii romanului gotic, trecută apoi prin filiera lui Schillcr (Die Răubir), a lui 
Goethe (Goelz non Brrlichiruţttiş, \V. Scott (]'\larmion) şi amplificată de Byron. Aceşti eroi, 
anirnaţ.i de idealuri Inalte, poate prea Inalte pentru puterile lor, au luptat de partea asu- 
priţilor, pentru libertate, fapt care l-a îndreptăţit pc Schiller să considere lupta Impotriva 
tiranilor (,In LIranos") drept cuvint conducător al piesei sale. Karl Moor fiind un pas 
Inainte spre figurile t ltaniene , Schiller însuşi 11 compară cu Brutus sau Catllina, dar şi cu 
Satan din Paradisul Pierdut al lui Milton. Byron a creat. un singur tip de personaj, defi- 
nit- de-a lungul ciclului de Poeme orientale. Fie că se numeşte Ghiaurul, Selim, Conrad sau Lara, 
dezgustat de răutatea lumii şi Injosit, erou] byronian este un revoltat. Revoltat impotriva 
tiraniei, Childe Harold este revoltat impotriva socletăţit care a făcut din el un Insingurat 
(.unfit to her d with men "), cu o mie de păcate, dar cu o singură virtute, aceea de a iubi. 
Campion al libertăţii, eroul byronian, păcătuieşte impotriva tttauismului prin individualismul 
său.l! Dar dispreţul său faţă de oameni nu lnseamnă ură. Childe Harold fuge nu de lume 
in general, ci de lumea viciată a mediului aristocrat, pentru a căuta o altă lume mai 
bună, aceea a martirilor pentru independenţă din .ctmpiile Greciei. Umanismul byronian 
este astfel plin de contradicţii - pe de o parte un individualism egoist, pe de altă parte 
dorinţa de bine pentru omenire (Sardanapalus, Marino Falieri). 

în literatura noastră, titanul şi magillea geniului vor impune prezenţe de o deosebită 
valoare p\.in Eminescu. Figura t itanulul ca şi a geniului sint în mare măsură centrale In 
opera sa. In prima fază de creaţie, lucrări ca Andrei MUf(şan (1871), Dcmontsm (1871) 
corlsemnează personaje romantice aflate sub semnul revoltei sau al voinţei. de bine. Rugrl- 
ciuma unui dac (1879) sau vasta şi neterminat a Metncnlo mori se SUbsumează şi ele In 
anumite laturi aceloraşi preocupări titanice. DemOl1ismul emmesclan se integrează şi el 
conceptului de titanisrn. Trăsături titanice au şi Toma Noul' şi Dionis, cu deosebire că Emi- 
nescu insistă mai puţin asupra gestului spectaculos, exterior, prioritatea avînd-o experien- 
ţele interioare, aspiraţiile civice specifice pentru o tipologie romantică românească. Problema 
persistenţei răului In lume, a luptei Impotriva acestuia stă şi in centrul poeziei Procltaml 
sau al fragmentului următor, Umbre pe pinza vremii. Frămlntările conferă personajelor emi- 
nesciene un nimb de măreţie tragică. Hyperion _o. Luceafărnl va fi personajul erou adus, 
ub raportul valorii, la o condiţie supcrlativă. În Luceafărul se reflectii de altfel trecerea 
de la titanul din lucrările perioadei studiilor la Viena şi Berlin, la prezenţa geniului, perso- 
naj complex deosebit. de profund. Obosit de eternitaLe şi de insingurare, Hypcrion nt1njcşte" 
după o oră de iubire", iar dezamăgirea n delermină să rămînă veşnic "rece" şi mindru; 
acea mindrie interioară ce decurge din conştiinţa Inaltei lui condiţii. Hyperion al lui Emi- 
nescu este In esenţă un titan Infrînt in aspiraţiile sale, căci tocmai calităţile sale excepţio- 
nale Il izolează şi plînsul său se contopeşte cu cel al lui Moise (.Morse, de Vigny). 

10 Ch. Dedeyan, Le l'hÎ:me de Faust dans la lillCralure curopcenne, Paris, Lcttrcs mo· 
dernes, 1955, p_ 151. 

11 V. Cerny, Essai $U[ le tltanisme dam la poesie romanlique occldrnfale. Praga, 1935. 
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Orice sinteză, fie 1 sumară. asupra tipologiei romantice nu poate trece cu vederea 
fenomenul literar al tttanlsmuluf. Prezente de prim plan, eroii t.ltanici devin specifici pentru 
majoritatea Iiteraturllor europene din această perioadă. cu attt mai mult, cu ctt imaginea 
lor se detaşează pe un fundal comun de revoltă, de tensiuni sociale şi spirituale care-şi 
caută o rezolvare tu condiţiile primelor decenii ale secolului trecut. Spiritul rebel romantic. 
orientat Impotriva unor nedrepte şi anacronice orrnduiell sociale şi, pe alt plan, împotriva 
oricărei constringeri a normelor literare. va găsi in persoana tătanilor cele mai adecvate 
tipuri - purtătoare ale aspiratiîlor entuziaste, ale elanurilor generoase şi umanitare ale unei 
generaţii. Experienţele lor vor Include nu numai frămîntările in căutarea unui nou orizont 
şi a unui nou sens al existenţei, ci şi neliniştea sau durerea întrebărilor fără răspuns. Ti- 
tanul devine o permanenţă universală a sph-ltunlităţfl umane, a forţei impotriva obscuran- 
ttsmulul, a răului, a tot ee duce la alienarea omului de resursele sale interioare. Conceptul 
de titan, reluat In alte forme, tn diverse variante. personlîică de fapt una din dimensiunile 
sale fundamentale: speranta omenirii In continua ei perfecţionare. 


