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Cuvinte cheie: sine, celălalt, identitate, identificare, reprezentare, Romantism, sexualitate, 

adresabilitate, ispășire catartică, exercitarea puterii, ecocritica, copoetica, estetică, politică, 

urbanism, sinele-cititor, orporalitate, identitate de gen, sinele boem, sygyzial unity-in-duality, 

metaforizare, metamorfoză, dezistoricizare, dematerializare, amasiveness, adhesiveness, 

singlism, personalism, autoerotism, categorie estetică, identitate colectivă, individualism 

expresiv. 

 

În sens larg, Leaves of Grass poate fi citită drept o arcă multilaterală a lui Noe, în care 

îmbarcarea poetului și a cititorului devine la un momemt dat un tip de abandon reciproc. Dat 

fiind variatul univers al percepțiilor pe care Whitman le construiește și discursul tematic 

expansiv, alegerea unei singure direcții de interpretare ar fi o chestiune de reprezentare 

insuficiență. O abordare a câmpului poetic whitmanian este, pe de altă parte sortită să ajungă pe 

un tărâm incert, funcționând astfel în detrimentul arenei poetice. Astfel, întrebarea inevitabilă 

care intervine este: în schițarea esteticii unei asemenea figuri literare, cum poate fi încadrat 

fenomenul complex de reprezentare a poeticii?  

Scopul acestei teze, intitulate Leaves of Grass: the Polymorphous Aestethics- a Politics of 

the Self, the Body and the Material in Walt Whitman’s Poetry, a fost de a explora potențialul 

utilizării identității și a aparatului sinelui, de a descifra estetica poeziei lui Whitman și de a stabili 

o traiectorie empirică descentralizată în analiza plurifațetată a volumului Leaves of Grass. În 

fuziunea dintre reprezentarea corporală, artefactul material și sinele formator de conștiință, 

intenția a fost de a observa maniera în care moștenirea și societatea americană funcționează drept 

surse viabile pentru poet și de a analiza poezia lui Walt Whitman în termeni de acceptare și 

respingere a anumitor structuri canonice referențiale. În același sens, lucrarea s-a bazat pe 

localizarea premiselor în formarea identității de sine și oglindirea acestora, prin asociere și 

respectiv disparitate, în proliferarea și asimilarea ulterioară a moștenirii literare a lui Whitman.  

Dintr-o perspectivă metodologică, teza a fost concepută pe bază unei abordări 

hermeneutice a textului în spectrul poeziei americane și scrisă prin intermediul unor concepte 

instrumentale de identitate,sine, celălalt, corporalitate,sexualitate, ecocritica sau urbanism. 

Utilizând aceste concepte pentru a furniza o perspectivă unitară asupra poeziei lui Whitman, a 

existat și un interes pentru dezbaterea modului în care poetul se plasează oarecum adiacent 

delinierii canonice de romantic american și respectiv instituie o nouă abordare în reprezentarea 

lirică a sinelui.  

 Aparent un joc de cuvinte contradictorii, asocierea estetică-politică își are propria funcție 

în cadrul tezei, țintind spre o reconstrucție în lectura poeziei lui Whitman prin dispersarea  

sensibilului în variata comunitate a sinelui. Dacă, potrivit lui Jacques Ranciere în The Politics of 

Aesthetics: The Distribution of the Sensible , estetica reprezintă un sistem de forme a priori care 
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determină ceea ce se prezintă experienței simțurilor, politica poate exista doar ca o izbucnire a 

unei estetici.  Cum politica este responsabila cu încercarea de a institui egalitate în recunoașterea 

socială și, pe de altă parte, estetica provoacă construcția socială a unui spațiu sacru al sinelui, 

juxtapunerea acestor două concepte permite enunțarea unui principiu de bază al acestei teze și al  

operei lui Whitman, adică analiza disparității dintre vizibil și invizibil, verbalizare și 

nonverbalizare și auditiv, respectiv nonauditiv.  

  Sursele primare utilizate în compoziția acestei lucrări sunt poeziile din volumele Leaves 

of Grass, Drum-Taps, Memoranda During the War, Specimen Days și scrisorile sau comentariile 

politice din  Democratic Vista. Lucrarea constă în patru capitole menite să acopere secvențial 

elementele de estetică a identității și respectiv să ofere o imagine de ansamblu a poziționării 

poeziei lui Whitman în canon, inclusiv reflectarea să centeniala.  

 Primul capitol, întocmit drept experiment de stabilire a scheletului conceptual al tezei, 

folosește Song of Myself ca material de lucru și introduce coordonatele structurale necesare 

dezvoltării empirice ulterioare. Terminologii prevalente ca „alteritate”, „identificare”, „aparatul 

sinelui”, „adresabilitate” sau „identitate criptata” vor fi utilizate în analiza proiecției sinelui și a 

omniprezentului „eu” în poezia lui Whitman, prin intermediul unei pseudo-lentile. Apelând la 

corpusul teoretic al lui Lacan, Levinas sau Ricoeur pentru construcția identității, capitolul, 

divizat în patru subunități, încearcă o stabilire a aparatului sinelui prin asocierea sinelui poetic, 

sinelui cititor, sinele erou, sinele boem și respectiv sinele ca celălalt.  

 Localizat la baza identității whitmaniene, aparatul sinelui este o entitate variată ce 

conține opoziții, fie ele de gen, ideologice sau textuale. Citind astfel opozițiile sinelui, aparatul 

justifică și facilitează apariția conceptului „sygyzial unity-in-duality”, definitoriu pentru stadiul 

preliminar în piramida identitară, constituită din sine opozanți însă concilianți. Această unitate 

contra-atacă totuși identificarea nedelimitata, dovedind că permisivitatea completă de a 

reprezenta sinele universal este bazată în primul rând pe dualitate. Whitman construiește o iluzie 

endemică pentru sinele absolut, validată prin ritualul de trecere prin și împreună cu celălalt. 

Astfel, identitatea sinelui devine mai mult decât o simpa juxtapunere a cestor cupluri ale sinelui 

și, mai degrabă, o acumulare a experienței reconstructive a sinelui.   

 Introspecția în experiența sinelui, menită să dezvolte premisele pentru ideologia 

whitmaniana în sfera reprezentării, are misiunea de a pune în mișcare identitatea sinelui, 

adăugând, de-a lungul analizei, contextul corporalității și cel extins al materialului. Demonstrând 

că identitatea poate fi descompusă în identificări specifice și independente ale sinelui cu tipologii 

ale societății și imaginarului american, există și o altă ipoteză. În pofida independenței sale, 

sinele nu poate îndeplini de unul singur identitatea eului, necesitând o valorificare a restului  

identificărilor. Totuși, tipologia identității schițate de Whitman este o formă a personalismului, o 

necesitate în dezvoltarea identității colective.   
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  Urmărind reprezentarea identității din prisma politicii sexualității, al doilea capitol 

expune corpul ca un concurent al sinelui în luptă pentru asumarea identității, respectând premisa 

că este necesare o renunțare a diferențierii carteziene dintre corp și suflet. Capitolul, structurat în 

trei subcapitole și subunități adiacente, prezintă perspectiva bifocală a corpralitatii și a sinelui 

prin intermediul reciprocității și interșanjabilitate, respectiv prin spiritualizarea corpului și 

materializarea sinelui. În consecință, cei doi poli de referință utilizați în  această dezbatere vor fi 

exercitarea puterii drept principiu călăuzitor în identitatea sexuală versus ispășirea catarctica 

având rol de încorporare a sinelui într-un vehicul liberator.  

  În plus, urmând dislocarea aparatului de dorințe și aparitia unei poetici a cathexis-ului, 

identitatea sexuală devine o problemă de reprezentare desfășurată între cei trei poli ai sinelui- 

„adhesiveness”, „amativeness” și autoerotism. La acest nivel de interconectare a corpului cu 

sinele, acesta îmbină două traiectorii, determinante în construcția sexuală a identității. În 

consecință, prin exercitarea posesiunii și respectiv prin angrenarea experimentului corporal în 

obținerea ispășirii catartice, sinele ajunge în pragul unei răscruci identitare. Această răscruce, 

analizată în teză sub forma unui aparat de dorințe, îi conferă sinelui o identitate sexualizata de 

nișă, în concordanță cu alegerea scopului actului erotic.  

 Dacă ars erotica există datorită dorinței sinelui de a poseda corpul, arena identitară se 

extinde odată cu politica corporală a „amativeness” și „adhesiveness”, care sunt mai mult decât 

simpli constituenți ai poeticii dragostei. Iubirea pe care Whitman o numește „adhesive” 

reprezintă ecuația iubirii homosexuale însă și conceptul de camaraderie, și îi conferă identității 

sexuale o diferențiere prestabilită, atât în referentialiatatea limbajului cât și în reprezentarea 

afilierii erotice. În plus, conceptul „amativeness” este redat că entitate sexualizata, constructoare 

de identitate pe marginea initmitatii corporale și pe un fundal delimitat de inegalități de  

dorință/posesie în relațiile heterosexuale. Folosind un act de dezistoricizare și dematerializare, 

poetul recuperează unitățile fragmentate ale identificării de gen prin experimentare secvențială. 

Astfel, identitatea capătă o putere semnificativă, distantandu-se de o centralitate prețioasă a 

sinelui către un șine mai tolerant și inclusiv de valențele celuilalt.  

  Masca erotică a identității se construiește de asemenea și pe un plan secund- al ispășirii 

catartice, obținută printr-un act de autoerotism și singlism ideologic. Deoarece transformarea 

dorințelor în posesiune nu reprezintă neapărat un act de comuniune, autoerotismul stabilește un 

alt nivel identitar- al celibatului, ca sine blocat la  răscrucea de manifestare a dorințelor. Cadrul 

sexualității în ecuația identității este amplificat de epifania creată de limbajul personalizat și de 

artefactul heteroglossia, capabile să modifice determinantul simbolic în traiectoria liberării 

sinelui.  

 Scopul celui de-al treilea capitol este de a prezenta felul în care noi axe de identitate sunt 

susținute și delimitate prin imaginarul spațiului, priectat prin filtrele naturii și a artefactului 

urban. Utilizând ecocritica drept filtru discursiv, identitatea deschide un nou domeniu al 

reprezentării, delimitat estetic de referentialitatea sinelui vis-a-vis de materializarea în natură a 
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binelui, urâtului și urâtului, elemente care funcționează deopotrivă ca granițe ale spațiului edenic 

whitmanian. Identificarea sinelui cu natura obiectificata dispune instanțele de identitate într-o 

nouă imaginație ecopoetica, cu implicatii asupra structurii și metaforizării discursului liric. 

Inclusă în discursul cultural whitmanian, natura, și deopotrivă oponentul să, artefactul urban, au 

roluri covârșitoare, întrucât induc un simț al locului atât pentru poet cât și pentru sine, permițând, 

prin intermediul istoricizarii, un beneficiu complet al facultății creatoare de imagini.   

 Esența ecopoetica abordează confluențele dintre spațiu și simțul locului, obiectificand 

categoriile estetice a urâtului, raului și bunului. O astfel de metamorfoză a sinelui permite 

dezvoltarea identității printr-o structură quaternala- „square deific”(pătratul deific)-în care 

identitatea, al patrulea item, exercită o permanență putere asupra celorlalte trei( elemente ale 

trinității.) Whitman repoziționează această structură în funcție de evoluția de la „casa” la 

„acasa”, și, într-un spațiu mai mare, de la locus la loc, conferind identității un teren propice 

materializării. Corolara este că ecopoetica, aliniată multiplelor identificări ale sinelui cu natură 

obiectificata, îi conferă identității sinelui o autoritate adamică în contextul spațiului edenic, care 

nu este decât o versiune relocata și reistoricizata a Americii.  

  A doua secțiune a acestui capitol discută ruta cosmopolitana a expresiei de sine, centrată 

pe personalizarea urbanului- boemul, care, supus forței cronotopului Bakhtian, conferă o 

identitate urbană sinelui. Jonglând cu semnificația „casa” și „acasa”, se adaugă un sens vertical al 

locului, necesar în scheletul identității, în timp ce bestiarul din cataloagele lui Whitman  asigură 

o lectură orizontală a sinelui. Astfel, identitatea poate evita să cadă capcană între conștientizarea 

celuilalt și conștientizarea narcisistă a unicității sinelui, prin reconcilierea fragmentarului în 

urbanismul panoramic, un construct fidel realității.  

 În final, scopul ultimului capitol este de a prezenta moștenirea lăsat de Whitman în 

termeni de identitate democratică și identitate americană. Prima parte se referă la recepția critică 

a corpusului Whitmanian și principalele delimitări pe care Whitman le construiește în identitatea 

poetică și statutul acesteia în canonul american. Stabilind astfel granițele de interpretare, cea de-a 

două parte încearcă o oglindire comparative a piramidei identitare Whitmaniane în scriitură lui 

Allen Ginsberg. Astfel, prospectul de a construi o factură auctorială originală devine marca 

personală a lui Whitman în manifestarea poetică de secol XIX. În plus, locul experienței 

auctoriale rămâne o piese centrală în puzzle-ul poetic, deoarece instituie noi reguli în 

stabilimentul liric .   

  Ancorată într-o pseudo-realitate a americanismului, sexualității, mijloace lingvistice 

alternative, reprezentare democratică și noutate structurală, poezia lui Walt Whitman este încă 

oarecum o răscruce într-un tărâm necunoscut. Ginsberg folosește moștenirea Whitmaniana 

pentru a crea una dintre cele mai frumoase legături centenare, nu doar prin dialogurile facilitate 

în scriitura sa, cât mai ales prin susținerea sinelui american prin dictonul de identificare . În 

consecință, politizarea aparatului de dorințe a generat imaginea visată de Whitman a fi viitoarea 

Americă democratică.   
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 Odiseea parcursă de poezia lui Whitman nu este una homerică, cât un gest de curaj de a 

genera profilul auctorial și responsabilitatea poetică. În final, completarea identității rămâne o 

cale greu de parcurs, la fel cum poezia whitmaniana și maniera construcției sinelui atinge mai 

puțin un final al marilor așteptări și mai degrabă o direcție de gândire deziderativă. Polaritatea 

incluziune-excluziune proiectează discursul Whitmanian într-un spectru care nuanțează atât 

esteticizarea politicului cât și politicizarea esteticii, prima, orientată spre poziționarea poeziei 

într-un regim/tipar, iar a doua reprezentând reprezentarea fiecărei lumi în propriul sau univers 

determinat de simțuri. Astfel, asimilarea reciprocă a politicii și esteticii într-un corpus că al lui 

Whitman îi conferă odiseii poetice o autonomie justificativă pentru toate cuplurile de opoziții din 

poezia și ideologia whitmaniana. Cupletele de opoziții, reprezentările multifațetate și aparatul 

circular al sinelui constituie un mecanism compex în liricul american, arătând că,de fapt, poezia 

lui Walt Whitman este, mai presus decât orice altceva, un gust dobândit care necesită cultivare și 

efort în înțelegere.   
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