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Eminescu văzut astăzi1 

Cătălin CIOABĂ 

 

Pare ciudat, dar asupra faptului că Eminescu mai poate fi citit 

astăzi cu aceeași plăcere ca acum un secol planează un soi de îndoială. Un 

amic, el însuși poet, mi-a spus deunăzi că pe el „nu-l mai interesează” și 

că, în general, dacă vrei să scrii tu însuți poezie în epoca actuală, „nu 

merită” să-l citești. Am rămas mai mult decât contrariat și am căutat o 

explicație, mai curând în inapetența amicului, care probabil se află în 

căutarea vreunui sunet nou, mi-am zis, încercând să se dezbare, 

postmodern, de forma canonică prea pregnantă sub puterea căreia a stat 

literatura noastră în decursul secolului trecut. Sigur că nu poți fi de acord 

cu așa opinie, și cauți tot felul de explicații. 

Dar o explicație există și în starea de fapt istorică. De multă vreme 

s-a tot spus, și pe bună dreptate, că Eminescu a devenit mai mult o efigie, 

o emblemă națională, un poet mai mult sărbătorit decât cunoscut, mai 

mult recitat în public decât citit,cu delicii,în liniștea odăii. Au 

fostdeplânse aglutinarea de clișee în jurul figurii sale, dezmățul de epitete 

inventate „la ceas aniversar”, elogiile fără nici un conținut, care au 

transformat un chip real într-o figură acoperită de grosolane retușuri 

suprapuse, purtată peste capetele tuturor ca o pancartă de defilare. Sigur 

că nu toată lumea a făcut asta, și că au existat întotdeauna câțiva oameni 

decenți care l-au citit, l-au interpretat, l-au predat generațiilor tinere cu 

probitate și discernământ. Cu toate acestea, Eminescu ca figură publică a 

fost smuls din mâinile lor și îngropat sub lespedea festivismului. Petru 

Creția rezumă, în câteva vorbe memorabile, situația receptării astăzi: „De 

dragul câtorva prejudecăţi entuziaste, mai nimeni nu-l citeşte cu adevărat 

pe Eminescu – iar cât se citeşte, se citeşte superficial şi mărginit la câteva 

poezii rău consacrate de şcoală. Eminescu tinde tot mai mult să devină 

«Eminescu», ceva pus deoparte în lada de zestre a naţiei şi de care eşti 

                                                 
1
 Textul reproduce intervenția la masa rotundă ținută în deschiderea Colocviului 

Național „Mihai Eminescu“, ediția a XL-a, Iași, 22 mai 2014, cînd a avut loc lansarea 

cărții Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieți, spusă de contemporani, Editura 

Humanitas, 2013. 
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mândru că se află acolo, ferit de orice întâmplări. Este însă vremea să se 

întâmple ceva cu ce ne-a rămas de la el: o lărgire şi o adâncire a 

cunoaşterii şi a înţelegerii noastre”
2
. Dar cum s-a ajuns aici? 

Editarea volumuluiMărturii despre Eminescu mi-a dat ocazia să 

constat, surprins,că era destul loc „de mai bine“ în selecția textelor scrise 

de contemporanii poetului, care ne înfățișau imagini din viața sa. Și să 

constat totodată că, în deceniile dinainte de 1989, se ajunsese la o imagine 

trunchiată, aproape neomenească, asupra unei vieți de om care a fost 

totuși atât de plină de evenimente și trăită atât de intens. Am realizat, cu 

această ocazie, că printre relele instaurate de comunism în țara noastră se 

numără și această schimonosire a imaginii lui Eminescu și implicit a 

operei sale. Ne putem da seama de asta, o dată în plus, dacă citim un text 

din exil al lui Mircea Eliade, scris în decembrie 1949, despre cum se 

pregăteau autoritățile de la București să serbeze centenarul Eminescu: 

 
„Neavând cum să-l suprime din conștiința neamului românesc, 

ocupantul și uneltele lui îi pregătesc lui Mihai Eminescu o comemorare 

triumfală. Evident, răstălmăcindu-i opera poetică și suprimându-i întreaga 

operă politică. Pentru suferințele și sărăcia lui, poetul va fi iertat de multe 

«păcate». Se va aminti, fără îndoială, că poetul a stat prea mult în «turnul de 

fildeș» și că nu s-a «angajat», cu trup și suflet, într-unul dintre «partidele 

progresiste» ale timpului; și se va aminti, ca o dojană, că a preferat să-și 

piardă nopțile aplecat asupra manuscriselor sale, în loc de a «activa» 

deschis, în «folosul patriei», luând parte la întrunirile electorale, 

frecventând cafenelele politice și acceptând chiar «misiuni de înaltă 

răspundere» în cine știe ce comitet provincial pentru salvarea neamului. 

Așa cum face, bunăoară, în zilele noastre, poetul Mihai Beniuc”
3
. 

 

Așa s-a ajuns cred, cu timpul, ca numele lui Eminescu să se 

golească de conținut viu, iar imaginea lui pentru contemporani să-și 

piardă treptat din trăsăturile firești. Și asta mai cu seamă în deceniile din 

perioada comunistă. Căci, din antologiile acelei epoci, erau excluse 

tocmai mărturiile cele mai percutante, mai concrete, prevalând omagierile 

                                                 
2
 Petru Creția, „Cuvânt înainte“ la Constelația Luceafărului, Humanitas, București, 

2012, p. 5. 
3
Mircea Eliade, Eminescu la centenar, text apărut în revista diasporei „Uniunea 

română“, din noiembrie-decembrie 1949, republicat în M. Eliade, Împotriva deznădejdii, 

București, Editura Humanitas, 1992, pp. 56-57. 
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goale. Așa s-a ajuns, încet-încet să rămânem în spațiul public doar cu 

umbra unui chip, șters și pătat precum cel de pe bancnotă.  

Mărturiile despre Eminescu au fost însă citite cu sete atât de fanii 

dintotdeauna ai poetului, cât și de cei care nu prea știau multe lucruri 

despre el. Și care, având în față o galerie de imagini, s-au simțit bucuroși 

să redescopere ceea ce credeau îngropat într-un iremediabil „pășunism” – 

una dintre delăsările frecvente ale culturii române, care funcționează mai 

mult în inerția trecutului, fără să-și poată redescoperi, o dată cu fiecare 

epocă, valorile clasice, și să-și sporească cunoașterea în privința lor. 

Acest interes al așa-zișilor „indiferenți” pentru viața lui Eminescu mi-a 

dat de gândit și mi-am spus că, în fond, orice nouă încercare de a lua 

lucrurile de la capăt și de a avea o viziune nouă asupra unui subiect 

merită periodic făcută. Dar, dincolo de asta, am descoperit eu însumi un 

lucru pe care ți-l cu deosebire să-l spun aici. 

O astfel de antologie de „amintiri” are în general pretenția că îl 

înfățișează pe personajul evocat „așa cum a fost”, „cu bune și cu rele” și 

dă de la bun început impresia că, citind-o, afli lucruri ultime despre viața 

poetului. Dar e vorba, de fapt, doar de o viață văzută de ceilalți, de niște 

contemporani care l-au cunoscut, dar pentru care – chiar și pentru cei 

foarte apropiați – precum Slavici sau Maiorescu, resorturile ultime ale 

acestei treceri fulgerătoare prin lume au rămas un mister. Însă, pe de altă 

parte, acești ceilalți sunt atît de numeroși și de diverși, iar mărturiile atât 

de variate, încât nu poți să nu rămâi, după ce le-ai parcurs, cu o impresie 

a ta despre „cum a fost de fapt Eminescu”. Și tocmai acesta cred că este 

sensul unei astfel de cărți. Ea nu vine să-i spună cititorului, în termeni 

definitivi, cum s-a petrecut viața sa, să-i dea o definiție esențială a 

persoanei sale, ci, dimpotrivă, îl provoacă să ofereel însuși un răspuns la 

această întrebare.  

Imaginea noastră despre Eminescu, și mai ales despre viața sa, a 

fost, cum am spus, viciată de schimonosirile ideologice din perioada 

comunistă, la fel cum destinele atâtor oameni, aflați atunci în viață, au 

fost mutilate iremediabil. Ceea ce spunea Mircea Eliade în 1949 că se va 

întâmpla cu Eminescu chiar s-a întâmplat. Prin urmare, în acest perimetru 

vast al cunoașterii unui clasic, e nevoie de un proces firesc de 

decomunizare, de recuperare a dimensiunii intimității în ceea ce privește 

raportarea la el, cât și lectura operei sale. Am avut multă vreme un 

Eminescu al tuturor, a venit timpul să regăsim, cât mai putem, un 
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Eminescu al fiecăruia. Să nu uităm că el a fost recunoscut ca mare poet 

tocmai după ce a fost citit de către fiecare în intimitatea sa, regăsindu-se 

în el, așa cum nu s-a putut regăsi în nici un alt creator care, în lipsa lui, ar 

fi putut candida foarte bine la postura de poet național al României: un 

Alecsandri sau un Bolintineanu. 

Să-l redăm așadarpe Eminescu intimității noastre. Și să obținem 

astfel, cum spune Petru Creția, „o lărgire şi o adâncire a cunoaşterii şi a 

înţelegerii noastre”. 
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AURORA DAN 

Master I, Timișoara 

Visul unei umbre și umbra unui vis 

Între spaţii dedublate 

 

„O, eu nu cer norocul, dar cer să mă înveți 

Ca viața-mi preț să aibă și moartea-mi s-aibă preț. 

Să nu zic despre nime ce despre om s-a zis: 

Că-i visul unei umbre și umbra unui vis!...‖ 

Mureşanu, 1876 
 

„Pentru Eminescu, viaţa înseamnă o continuă alunecare în neantul 

somnului-moarte, deci o curgere a visului în lume […] sau poate, mai 

eminescian spunînd – viaţa e o insulă plutitoare pe mările sfinte ale morţii 

şi visului” (Negoiţescu, 1970: 108) Afirmaţia lui Ion Negoiţescu poate fi 

analizată în paralel cu afirmaţia lui Iosif Cheie-Pantea, conform căreia 

poetul îşi reprezintă fenomenul morţii prin următoarea imagine: „moartea 

«creşte» în interiorul vieţii aşa cum sîmburele se dezvoltă în fruct 

nutrindu-se din carnea acestuia.” (Cheie-Pantea, 1999: 117). În primul 

dintre cazuri, viaţa este un fenomen conţinut de către moarte, pe cînd, în 

cea de-a doua afirmaţie, moartea este fenomenul conţinut sau aflat în 

interiorul vieţii. În ambele situaţii avem de-a face cu dublarea cadrului 

spaţial, prin conţinerea, antitetică, a unuia dintre fenomene de către 

celălalt.  

Ideea de bază a ontologiei eminesciene este concentrată într-o 

scurtă afirmaţie - „Antitezele sînt viaţa‖ îşi nota poetul care, „pare să fi 

ajuns pe cont propriu la o seamă de intuiţii cu privire la dialectica 

existenţei.” (Ibidem: 113) Acest concept face parte, aşadar, din gîndirea 

filozofică „nativă” a lui Eminescu, gîndire care va fi susţinută şi învăluită 

de sensuri noi prin contactul cu diverse teorii filozofice, religioase şi 

culturale. Mai mult decît atît, „cititorul lui Kant şi Schopenhauer extrăgea 

din doctrina maeştrilor lecţia eliberării de iluziile confortabile şi de 

laşităţile gîndirii comune, dar, implicit, şi pe aceea a neliniştii lor 

metafizice, pornirea de a se interoga febril, pretexte infinite de dialog cu 

viaţa istoriei şi cu sufletul lumii – urmarea fiind o exacerbare a însuşirii 
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sale celei mai specifice, care l-ar fi putut face să exclame cu Novalis: 

«Imaginaţia mea creşte pe măsură ce scade speranţa.»” (Munteanu, 2002: 

63). 

Firul gîndirii ontologice eminesciene alcătuieşte, aşadar, în 

evoluţia sa, ţesături tot mai complexe care se vor reflecta la nivelul 

imaginarului sub forma unor viziuni cosmologice din ce în ce mai 

sumbre. Anxietăţile metafizice ale poetului se vor transforma în teorii iar 

teoriile vor fi integrate unui sistem imaginar în care vor apărea ca legi 

cosmologice de factură mistică, menite să integreze principiul antitetic 

amintit, pe care se bazează viaţa. Scris în trei variante (1869, 1872, 1876), 

„tabloul dramatic” Mureşanu este şi un „tablou” pictat în timp de 

nuanţele ideilor care au dominat gîndirea lui Eminescu, astfel încît 

punerea lui sub lupă ne permite să analizăm – cel puţin pe o porţiune, 

traseul evolutiv al ontologiei eminesciene prin prisma spaţiilor ei 

imaginare.  

Conform lui Eugen Simion, „viziunea poetică a lui Eminescu a 

fost lirică, aşa încît încercările lui epice […] nu puteau fi decît expresia 

simţirii, gîndirii şi imaginaţiei autorului. Personagiile erau condamnate la 

rolul de-a masca eul propriu a lui Eminescu” (Eminescu, 1995: 329) Cu 

toate că personajul principal din Mureşanu a fost inspirat de persoana 

reală a poetului transilvănean Andrei Mureşanu, care scrisese o serie de 

meditaţii religioase în care îi reproşa lui Dumnezeu indiferenţa sa cu 

privire la destinul omenirii, acest fapt nu demonstrează decît, cel mult, că 

„neliniştile” lui Eminescu ar fi corespuns, într-o oarecare măsură, cu cele 

ale viitorului său personaj.  

Prin Andrei Mureşanu, care este un „alter ego” (Todoran, 1981: 

271) al lui, Eminescu transcrie, aşadar, în formă poetică, propriile-i 

concepţii de natură ontologică, puse în legătură cu temerile sale privind 

destinul naţiunii şi al lui. Ne propunem să urmărim evoluţia gîndirii 

ontologice a poetului prin intermediul analizei – în interiorul dramei, a 

spaţiului exterior sau macrocosmic, care funcţionează ca o dedublare sau 

oglindire cu nuanţe compensative a spaţiului (conflictual) interior. Ideea 

de bază, aceea că „Antitezele sînt viaţa” va funcţiona ca postulat al 

lumilor imaginate de poet, evoluînd şi căpătînd sensuri noi pe parcurs, 

pînă la forma de apogeu a acestei idei, care este formulată în cea de-a 

treia şi ultima variantă a dramei. Ne vom rezuma la interpretarea acelor 

versuri şi pasaje care funcţionează ca repere sau indicii ale alcăturii 
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cosmologiei eminesciene, punîndu-le în relaţie unele cu celelalte pe 

parcursul demersului nostru.  

Prima variantă a tabloului dramatic, scrisă în 1869, aparţine 

gîndirii unui poet tînăr, mînat de idealuri patriotice, care simte nevoia să 

se justifice, adnotînd în 1871 pe manuscrisul primei variante: „Am scris-o 

într-o vreme cînd sufletul meu era pătruns de curăţenia idealelor, cînd nu 

eram rănit de îndoială. Lumea mi se presinta armonioasă (s.n) cum i se 

presintă oricărui ochi vizionar, netrezit încă, oricărei subiectivităţi fericite 

în grădina înflorită a închipuirilor sale.” (Petrescu, 2005: 35) Analiza 

acestei prime variante este, prin urmare, un bun prilej de a cerceta 

„grădina înflorită a închipuirilor” naive şi totodată native ale poetului.  

Andrei Mureşanu este, în această versiune a dramei, erou al 

neamului, care înfrînge „Anul 1848” într-o luptă alegorică al cărei final 

este marcat prin intonarea cîntecului „Deşteaptă-te, române”. Poetul 

transilvănean are aici o „misiune armonizatoare” (Ibidem: 38), cîntecul 

fiind un element caracteristic modelului cosmologic platonician, „ce 

constituie […] substratul inconştient pe care se organizează viziunea 

poetică a romanticii paşoptiste.” (Ibidem)  

„Anul 1848” este personajul negativ ale cărui monologuri au rolul 

de a provoca replicile personajului principal, entuziasmat de idealuri 

patriotice. Răspunzînd la chemarea morţii, Anul 1848 va ieşi din timp 

„Ieşit-am eu […]/ Din secolii din carii auzi naţiuni cum plîng‖ şi va ţine 

un discurs ameninţător la adresa lui Mureşanu. Prima idee care transpare 

din discursul său este aceea a lumii ca abis sau eternă noapte - „Priveşte-

n noaptea lumei!‖ îi spune acesta eroului, printr-o afirmaţie de inspiraţie 

schopenhauriană („viaţa este o lungă noapte”, spunea filozoful). În 

această negură a lumii, moartea apare ca „albă pară”, la fel ca ziua, ale 

cărei „ore albe vin”, făcînd loc acelui „mai senin, mai splendid” suflet 

divin. Suprapunînd cele două idei, ajungem la concluzia că, în text, 

Eminescu vorbeşte despre două vieţi – viaţa ca negură eternă în interiorul 

căreia o altă viaţă, pămîntească, îşi găseşte sfîrşitul. Celor două vieţi le 

corespund două morţi, fapt pe care îl putem deduce din blestemul Anului 

1848, în care alăturarea acestor două ameninţări nu ar avea, altfel, sens: 

„Pe drumul care duce din leagăn la sicriu,/ Moartea să te cuprindă în 

braţele-i de viu!‖ şi  „De viaţa ta mizeră moartea să nu se-atingă‖. 

În urma blestemului rostit de către maleficul An 1848, Mureşanu 

cade pradă unui vis, care este, de fapt „un vis în vis” (Gană, 2002: 61). 
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Avem de-a face, aşadar, cu o dedublare a spaţiului oniric. Inconştientul 

eului se oglindeşte în inconştientul lumii („Ci tînăra speranţă-i în haina 

de mister/Arată-n lume-oglinda-i cea plină de visări!‖), de unde speranţa 

în destinul ales al naţiei, dar şi teama eşecului sau a extincţiei 

(personificată prin „Anul 1848”) îl privesc înapoi. Întors, prin căderea în 

vis, între marginile conştiinţei sale, Mureşanu este salvat de propriul 

mecanism oniric care îi oferă un scenariu compensativ: el este o victimă a 

lumii neînţelegătoare şi aspre („Poet gonit de lume şi îngheţat de vînt‖), 

dar ajutat de Lumină şi de Silfii de lumină, care îl validează ca poet-

profet, salvator al neamului, va reuşi să îşi împlinească idealul şi să 

devină erou. („Cîntă dar, cîntă, tînăr poet,/ Mîn-a ta liră,/ Lumea ascultă 

gîndu-ţi profet:/ Marea se miră!‖). 

Deşteptarea din somn a eroului este sincronizată cu muzica din 

surdină – „Deşteaptă-te române” – ca o clară dedublare, la nivel de 

convenţie, a spaţiului oniric cu cel real, imediat. Această primă încercare 

de scriere a dramei este presărată cu afirmaţii al căror nucleu ideatic îl 

vom regăsi şi în variantele următoare, într-o formă tot mai purificată de 

conotaţii politice, care integrează din ce în ce mai fin gîndirea filozofică 

de substrat a lui Eminescu. 

În rescrierea din 1872 a dramei, accentele idealist-romantice ale 

„primului Eminescu” se împletesc cu pesimismul. Interogaţiile lui 

Mureşanu vizează acum nu numai destinul naţiunii, ci şi pe al său ca 

fiinţă umană. Personajul poetului transilvănean aspiră, de această dată, la 

o cunoaştere de tip raţional a lumii („De ce se întîmplă toate aşa cum se 

întîmplă?‖, „Ce legi urmează vremea?‖), cunoaştere prin care să i se 

explice nedreptăţile la care a fost supusă, de-a lungul vremii, naţiunea sa 

(„Cu ce drept ea <vremea> apasă/ O ginte ca pe samă-i o alta să 

ridice;‖). Această cunoaştere nefiindu-i însă accesibilă în întregime, 

Mureşanu acuză divinitatea de permanenţa răului în lume –  „Pierderea 

credinţei este, la Eminescu, pierderea credinţei într-un sens al lumii.” 

(Ibidem: 46)  

Cea de-a doua variantă a dramei este o excelentă ilustrare a 

trecerii către o altă etapă de creaţie – vizionarismul romantic capătă 

pronunţate accente gnostice. Cosmologia eminesciană ne prezintă o lume 

decăzută, guvernată de principiul răului, de a cărui permanenţă se face 

vinovată („E omenirea-ntreagă – o rasă blăstămată,/ Făcută numai bine 

spre-a stăpîni pămîntul/ Căci răutăţii numai îi datoreşte-avîntul/ Ce l-a 
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luat pe scara fiinţelor naturii.‖), fapt ce va fi demonstrat printr-un lung 

discurs al lui Mureşanu. Satan este personajul pozitiv al acestui scenariu – 

„dacă lumea este violenţă (rău), înseamnă că şi creatorul ei e rău; 

dimpotrivă, toţi rebelii faţă de această ordine sînt buni.” (Culianu, 2000: 

57) Valorile sînt inversate doar pentru a fi readuse la normal către finalul 

dramei (de altfel, neterminată): Mureşanu îşi regretă atitudinea („Te rog, 

soarte, mă scapă, de alţii nu – de mine/ Atît venin în suflet, şi-atît amar în 

gînd.‖) printr-o schimbare bruscă, de natură antitetică, gîndurile malefice 

fiind „reabsorbite” în conştiinţa demonică din care au răzbătut („Taci, 

taci, suflete mîndre, nu răscoli cu-atîta/ Grozavă uşurinţă titanica 

turbare.‖). 

Acest parcurs dovedeşte poziţionarea fiinţei umane între binele şi 

răul care sînt, de fapt, proiecţii sau oglindiri ale lumii din interior. 

Interpretată ca metaforă a conflictului de idei, scena celei de-a doua 

variante a lui Mureşanu ilustrează trecerea de la modelul cosmologic 

platonician la acea „rupere a acordului dintre fiinţă şi univers” la care 

făcea referire Ioana Em. Petrescu. „Politică la 1869, politico-filosofică la 

1871, poema dramatică Mureşanu se emancipează în ultima variantă de 

orice iluzie istorică.” (Petrescu, 2005: 121) Alter ego-ul eminescian 

atinge, aşadar, nota cea mai înaltă a exprimării sale ideatice, care devine 

pur filozofică, concentrîndu-se în jurul unei mari întrebări: „E scop în 

viaţa noastră?”  

„Visul unei umbre şi umbra unui vis” este versul prin care, 

Eminescu descrie, printr-un scenariu de inspiraţie gnostică, existenţa 

omului în lume. A doua parte a versului este oglindirea celei dintîi – 

„Visul unei umbre” devine „umbra unui vis”, această simetrie sugerînd 

sistemul închis şi iluzoriu – mărginit de vis, în interiorul căruia se 

desfăşoară întreaga existenţă umană. În centrul construcţiei din acest vers 

se află „umbra” dedublată în manieră, vom vedea, antitetică. Simbolistica 

„umbrei”, ca nucleu în structura versului, este aceea de spaţiu izolat care 

funcţionează ca o reluare a spaţiului-cadru, care este „visul”. 

Deconstrucţia, în cheie gnostică, a acestui vers, scoate la iveală un 

joc al antitezelor: „Rasă blestemată”, omenirea este captivă într-un spaţiu 

al permanentei reiterări a destinului ei damnat – viaţa pămîntească. 

Responsabil de această captivitate este demiurgul rău sau „umbra” al 

cărei „vis” are aici semnificaţia de iluzie, realitate falsificată. „Visul unei 

umbre” este lumea în care trăim ca oameni, o lume înşelătoare şi iluzorie 
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– o simplă „reprezentare” în tradiţie schopenhaueriană, însă una cu sens 

exclusiv negativ („Te blastem, căci în lume de viață avui parte!‖). 

Creaţie a demiurgului rău, această lume falsă încearcă să i se substituie 

adevăratei lumi divine, care se situează, faţă de noi, într-o „inaccesibilă 

transcendenţă” (Culianu, 2000: 39).  

Simetria oglindirii, care caracterizează acest vers, implică, însă, 

următoarea chestiune: se presupune că una dintre imagini este cea a 

obiectului real, pe cînd cealaltă este reflexia înşelătoare a realităţii. 

Prizonier al unui spaţiu de mijloc, lipsit de posibilitatea de a înţelege care 

dintre părţi este creaţia şi care este ficţiunea, omul este incapabil să vadă 

oglinda, căci oglinda este chiar el - element activ (care se oglindeşte) şi 

element pasiv (care este oglindit) în ecuaţia lumii, acest lucru făcînd parte 

din condiţionarea sa existenţială. „Gîndirea – creatoare de sens – este […] 

pentru Eminescu atributul definitoriu al existenţei în general; pentru ca 

fiinţa să existe, ea trebuie să se gîndească pe sine sau să se lase gîndită, 

creîndu-şi sau primindu-şi astfel sensul, un sens care nu trebuie neapărat 

să se dezvăluie înţelegerii […], dar care nu este, cu toate acestea, mai 

puţin real şi necesar.” (Petrescu, 2005: 195). 

Modelul cosmologic descris în prima parte a versului (omul ca o 

creaţie a unui demiurg rău sau a umbrei, care a falsificat realitatea sau 

„visul”, pentru a-i opri acestuia accesul la adevărata divinitate) este 

reluat, termenii inversaţi avînd însă, de această dată, conotaţii pozitive. 

„Umbra unui vis” este fiinţa umană ca slabă licărire (sau gînd) al 

divinităţii ideale şi adevărate care rămîne, însă, intangibilă în această 

lume, asemenea visului.  

Viaţa omului este, prin urmare, marcată de situarea lui la cumpăna 

dintre lumea „făcută pentru bine” (Todoran, 1981: 268), dar a cărei 

sămînţă este „eterna răutate”. Faptul că omul, ca fiinţă, conţine în sine 

absolutul (după cum spune poetul), capătă aici sens tragic, prin situarea 

acestuia între cele două lumi – „reprezentări” care sînt, de fapt, oglindiri 

în antiteză ale propriei sale interiorităţi. „Sufletul lumii este eu‖ 

(Eminescu, 1993: 17), scria Eminescu în tradiţie romantică, astfel încît 

putem concluziona că modelul cosmologic descris de poet este, de fiecare 

dată, repetiţia sau dedublarea, la nivel macrocosmic, a unei arhitecturi 

interioare specifice lui ca fiinţă umană.  

Omul are nevoie să se dedubleze, pentru a se putea privi din 

exterior şi pentru a-şi valida, astfel, propria existenţă. Însă odată produsă 
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oglindirea, ceea ce părea real alunecă în iluzie iar iluzia oferă senzaţia 

realităţii. Ideea prin prisma căreia am ales să analizăm traiectul gîndirii 

ontologice eminesciene pe parcursul acestor trei variante – aceea că 

„Antitezele sînt viaţa”, capătă un sens nou. Fiinţa umană este o fiinţă 

dedublată, prin urmare adevărata antiteză a existenţei noastre este antiteza 

dintre iluzie şi realitate sau, altfel spus, mărginirea vieţii noastre 

pămînteşti faţă cu nemărginirea din noi.  

Jocul de sens care se creează în  interiorul acestui vers – „Visul 

unei umbre şi umbra unui vis” poartă cu sine semnificaţia că existenţa ne 

este mărginită de iluzie – fie ea de natură demonică sau divină. Cînd 

Mureşanu cere să fie învăţat ca viaţa şi moartea lui „să aibă preţ”, el cere, 

de fapt, să se sustragă acestei iluzii a existenţei şi să trăiască astfel încît să 

nu poată spune, cum spunea cineva într-un vers: „Lipseşte viaţa acestei 

vieţi.‖ (Eminescu, 1995: 67). 
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Master II, Cluj-Napoca 

 

„Lecturi” venețiene și teme italiene în poezia lui Eminescu 

Spre deosebire de predecesorii săi într-ale scrisului, care se 

îndreaptă spre Italia, spre patria spiritului latin, ca să-și revendice nobila 

descendență, Eminescu nu ajunge niciodată acolo cu acest scop. Dacă, 

totuși, vede Italia, o face mînat de prescripțiile medicului sanatoriului din 

Viena unde fusese internat în anii săi de boală. Astfel, odată externat, în 

luna februarie a anului 1884, Eminescu e trimis spre soarele cald și 

tămăduitor al Italiei. Cu toate acestea, la Eminescu nu vom găsi niciodată 

o Italie „experimentată”, la îndemîna ochiului extern, ci una „vizionată” 

prin lumina ochiului interior, asumată istoric, cunoscută istoriografic și 

plăsmuită artistic. 

 

Veneția 

Una dintre cele mai apreciate poezii pentru rafinamentul formei și 

pentru accentul grav al viziunii este, fără îndoială, sonetul Veneția. 

Poezia apare în 1883 în primul volum editat de Maiorescu și are curînd 

parte de cercetări consistente asupra genezei sale, o geneză ofertantă prin 

numărul mare de variante, reperabile astăzi în ediția critică întocmită de 

Perpessicius. 

La o distanță de două decenii de la apariția sonetului este 

identificat izvorul care l-a inspirat pe poet: e vorba de un sonet în limba 

germană, intitulat Venedig, care îi cade în mîini lui Eminescu în anii 

studiilor sale vieneze (1869-1872) și al cărui autor este Gaetano Cerri, 

asistent în acea perioadă la catedra de limbi romanice a Universității din 

Viena. 

Avînd aceste date, exegeții operei eminesciene s-au întrecut în a 

„măsura” originalitatea și aportul poetului în elaborarea acestui sonet, cu 

toții căzînd de acord asupra faptului că sonetul lui Eminescu se situează 

net superior modelului nemțesc. 

Unul dintre exegeții de seamă ai poetului, Alain Guillermou, după 

ce observă și justifică felul în care, utilizînd un aport străin, Eminescu 
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elaborează o operă care îi aparține în exclusivitate, atrage atenția asupra 

unui aspect important, afirmînd că Eminescu, „ca să-și dea osteneala să 

trateze din nou poezia altuia, trebuia să fi găsit în ea o corespondență 

strînsă și miraculoasă cu temele pe care el însuși le poartă în sine” 

(Guillermou, 1977: 474). 

Motivul Veneției, înrudit cu cel al ruinelor – mai ales dacă e vorba 

de Italia – este, fără îndoială, unul larg răspîndit în literatura de pînă la 

Eminescu. D. Caracostea, încercînd să justifice prezența motivului 

Veneției în opera eminesciană, precum și munca asiduă din jurul acestuia 

– vizibilă în manuscrisele poetului – apelează la un argument mai curînd 

psihologic, considerînd că, „dată fiind construcția sufletească a poetului, 

era firesc ca poezia ruinelor să deștepte în el un deosebit răsunet, de la 

Melancolie, unde biserica în ruină devine simbolul propriei dărăpănări 

sufletești, pînă la Veneția: ziduri vechi, icoana strălucirii omenești pe veci 

apusă” (Caracostea, 1980: 251). 

Fără îndoială, una dintre temele predilecte ale lui poetului, care, 

de altminteri, îi vertebrează întreaga creație, este cea a timpului. Veneția, 

cetatea artei și a balurilor, republica aristocrată a dogilor, care se surpă 

sub puterea suverană a timpului și a istoriei
1
, a însemnat pentru Eminescu 

înainte de toate un spațiu al Poeziei.  

Prin ce se justifică însă prestigiul sonetului, înalta și rafinata lui 

formă, ce se întîmplă la nivelul limbii, încît că sentința finală – Nu-nvie 

morții - e-n zadar, copile! – răsună atît de apăsat în mințile noastre și ne 

străjuiește adesea memoria afectivă?  D. Caracostea s-a aplecat cu multă 

tenacitate asupra acestei probleme, înțelegînd necesitatea unei analize din 

punctul de vedere al formei, considerînd că atunci „cînd vrei să-ți dai 

seama de puterea vizualității eminesciene, nu este de ajuns să privești 

numai plasticitatea imaginilor, ci trebuie sa ții seama de întreaga structură 

a limbii” (Ibidem: 264). Vom reveni la momentul cuvenit asupra cîtorva 

dintre ideile sale. 

Înainte însă ca, în economia sonetului, Veneția să apară în prim-

plan, Alain Guillermou constată că, în primele manuscrise, în centrul 

poeziei stătea o temă recurentă a liricii eminesciene, și anume, drama 

                                                 
1
 În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea puterea Veneției se prăbușește, 

iar cetatea devine pentru europeni mai ales un punct de atracție culturală.  
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tînărului îndrăgostit, îndurerat de moartea iubitei. Așadar, în primă fază, 

iubita era comparată cu Veneția, iar tînărul cu marea care, scăldînd scările 

de marmură ale cetății, încerca în zadar să o aducă la viață. Abia ulterior 

schimbarea se produce în chip radical, atunci cînd se realizează trecerea 

dinspre comparație spre alegorie: „Okeanos-tînărul încearcă în zadar să 

readucă la viață cetatea-tînăra femeie care nu mai este” (Guillermou, 

1977: 475). 

Odată adusă în centrul sonetului, Veneția exprimă mult mai 

puternic sentimentul timpului. Ea devine în cele din urmă, după cum 

observă D. Caracostea, „icoana cetății moarte, privită în cadrul puterilor 

cosmice: natura mereu aceeași în timpul care biruie tot ce e omenesc” 

(Caracostea, 1980: 255). Ca să se ajungă la o asemenea semnificație, 

sonetul a cunoscut numeroase prelucrări. Iar dacă am încerca să formulăm 

deja un răspuns la întrebarea de mai sus – ce anume îi conferă eleganță 

sonetului – am putea, situîndu-ne de partea lui D. Caracostea, să 

considerăm că reușita majoră a sonetului stă într-un transfer dinspre 

relativ spre absolut. În acest sens teoreticianul aduce în discuție sonetul-

izvor al lui Cerri, căruia îi arată mai ales limitele. Fără a relua în detaliu 

discuția despre sonetul german, se pot aminti cîteva dintre aceste limite: 

caracterul descriptiv, impresiile subiective, puterea de sugestie slabă, 

comparațiile nefericite, menținerea în sfera relativului, lipsa de 

plasticitate și absența unei valori care să ridice întîmplările la o 

semnificație largă (Ibidem, 251-280). Prin eliminarea lor, prin depășirea 

stadiului impresionist, de loc comun, de percepție subiectivă a eului față 

cu acest spațiu, Eminescu reușește să transforme Veneția în simbol, căci e 

„zugrăvită nu după impresiile unei seri cu lună, ci sub specie aeternitatis” 

(Gáldi, 1964: 332). 

Pe de altă parte, sonetul are cîteva centre de forță expresivă care 

vertebrează întreaga poezie și cărora se cuvine să la acordăm atenție. 

Unul dintre acestea e chiar versul cu care sonetul începe: S-a stins vieața 

falnicei Veneții (Eminescu, 1939: 202). 

În analiza sa riguroasă asupra formei eminesciene, D. Caracostea 

consideră că „întregul sonet este rotunjirea în vizualitate și în gîndire a 

exclamației inițiale, metafora s-a stins” (Caracostea, 1980: 264-265). 

Aparent reflexiv, verbul „s-a stins” aparține de fapt, după observațiile 

teoreticianului, genului medial, care, cu toate că împrumută forma 

reflexivului, exprimă „prefaceri săvîrșite într-un subiect printr-o putere 
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care lucrează elementar, ca o forță a naturii, fără ca subiectul să fie activ” 

(Ibidem: 277). Esența genului medial ar sta astfel în ideea că „nu 

conducem, ci sîntem duși printr-o prefacere mai presus de noi” (Ibidem). 

Dramatismul acestei vibrații de fond, prezente în primul vers al 

sonetului, e însoțit de o atmosferă de cavou, menținută prin imaginile 

auditive și vizuale N-auzi cîntări, nu vezi lumini de baluri/ Pe scări de 

marmură, prin vechi portaluri/ Pătrunde luna, înălbind păreții respectiv, 

patru versuri mai tîrziu, Ca-n țintirim tăcere e-n cetate. În această 

atmosferă apăsătoare apare Okeanos, cel care în mitologia greacă e zeul 

mării, fiul lui Uranus și al Gaeei. Veșnic în floarea tinereții, prințul 

mitologic este dornic să-i ofere miresei sale suflarea vieții. În Okeanos, 

D. Caracostea vede un motiv nou, din care extrage următorul înțeles: „pe 

cînd strălucirea omenească este ursită ruinei, natura cu elementele ei 

rămîne veșnică” (Ibidem: 261). Entuziasmul juvenil al lui Okeanos este 

curmat însă de către San Marc, ridicat și el din mundan înspre absolut 

(preot rămas din a vechimii zile), devenit „simbol al Timpului ca durată 

perpetuă, neamenințat de niciun pericol ori de moarte, o veșnicie 

înfiorătoare, sinistră, la fel de ostilă vieții omenești ca și moartea însăși” 

(Guillermou, 1977: 479). El bate miezul nopții, rostind lin, în clipe 

cadențate, sentința finală și absolută: Nu-nvie morții – e-n zadar, copile!. 

Așadar, prin elanul către absolut care caracterizează opera 

eminesciană, Veneția – simbolul frumuseții, al tinereții și al măreției 

amenințate de timp și de moarte își găsește, fără îndoială, sublimarea. 

* 

Și atunci apare Roma în uimita omenire… 

Un alt topos italian, de astă dată Roma antică, în calitatea ei de 

patrie originară a românilor, cu toate că nu reprezintă un spațiu central în 

economia liricii eminesciene, generează fragmente de mare poezie în 

opera lui Eminescu (Bot, 2012: 222). 

În marele tablou al nașterii și morții civilizațiilor care e Memento 

mori (Petrescu, 2011: 144), Roma reprezintă soarele spre care se 

îndreaptă toate civilizațiile secolelor trecute, atrase ca de un farmec de 

puterea falnicului Imperiu, lăsînd în urmă și, mai ales, în umbră, rătăcirea 

și haosul: Sau ghicit-ați vreodată ce socoate-un mîndru soare/ Cînd c-o 

rază de gîndire ține lumi ca să nu zboare,/ Să nu piard-a lor cărare, să nu 

cadă-n infinit?/ Zvîrcolindu-se aleargă turburate și rebele/ Și să frîng-ar 
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vrea puterea ce le farmăcă pre ele/ Și s-alerge-ar vrea în caos de-unde 

turburi au ieșit (Eminescu, 1952: 110-151). 

Civilizația universală, ajunsă într-un punct terminus, e 

redirecționată de către înțelepciunea veciniciei celei bătrîne pe făgașul 

care duce către Roma, înzestrînd acest nou centru de forță cu toată viața 

și puterea, sucul tot de-nțelepciune, necesar unui uriaș popor de regi. 

Așadar, drumurile cele multe duc la Roma încă de-atunci
2
: Și atunci 

apare Roma în uimita omenire./ Gînduri mari ca sori-n caos e puternica-i 

gîndire/ Și ce zice-i zis pe veacuri, e etern, nemuritor;/ Iar popoarele-și 

îndreaptă a lor suflete mărețe,/ A lor fapte seculare, uriașele lor viețe,/ 

După căi prescrise-odată de gîndirea-ăstui popor. 

 

În căutarea Daciei pierdute... 

Intrînd în concordanță cu străduințele scriitorilor de secol XIX, 

acelea – printre altele atîtea – de a se întoarce spre elementul autohton, 

Eminescu se așează și el în slujba acestei descoperiri, imaginînd, în 

Memento mori, o Dacie mitică, în care zîna Dochia trăieşte într-un palat 

din stînci, cu stîlpi făcuți (?) din munți, cu păduri drept streșini, așezat 

într-un decor paradisiac, cu flori mari cît sălciile (roze, viorele, crini), 

luminat în vii culori de fluturi, de painjeni de smarald, de gîndaci ale 

căror aripi sînt curcubău și oglindă diamantină/ ce reflectă-n ele lumea 

înflorită din grădină. 

Referindu-se la această imagine vizionară, Ioana Em. Petrescu 

observă că „Dacia nu are început, nu cunoaște devenirea și pare sortită 

unei existențe veșnice. [...] Trăind în vîrsta mitului, Dacia nu poartă, în 

sine, germenii distrugerii și moartea ei nu poate veni decît din afară, 

adusă de civilizația istorică triumfătoare a Romei” (Petrescu, 2011: 145-

146). 

Așadar, această Dacie paradisiacă, în care zeii împărățesc într-un 

munte jumătate-n lume, jumătate-n infinit, de îndată ce va fi cucerită de 

                                                 
2
 „Toate drumurile duc la Roma” este un proverb derivat din latinescul „Mille viae 

ducunt homines per saecula Romam”, în traducere – „O mie de drumuri vor duce 

întotdeauna oamenii la Roma”. Expresia face referire la perioada de glorie a Imperiului 

Roman, cînd cele 29 de căi de acces public, ce străbăteau întreg Imperiul, aveau același 

punct final – Roma. 
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către romani, va „cădea” cu totul în lume, va păși din spațiul mitic în 

istorie.  

Cucerirea se-mplinește îndată ce oștile romane trec podul 

construit de Apolodor din Damasc, orbind soarele cu strălucirea armelor 

purtate. În imaginarul eminescian, armatele romane rămîn consternate 

văzînd ieșirea lui Zamolxis dimpreună cu toată oastea zeilor Daciei mitice 

din halele subterane ale Mării Negre. Ei urcă spre cer, spațiu în care va 

avea loc confruntarea celor două popoare. Cezarul, uimit, împreună cu 

oastea latină, se vede constrîns să facă apel la oștirile cerești romane. 

Astfel, zeii Romei, Zeus, Marte și Jupiter îi sar într-ajutor oastei romane, 

îndreptîndu-se războinici înspre Sarmisegetuza. Din acest moment lupta 

se duce între zeii daci și zeii romani, cu o intensitate care creează un 

decor aproape apocaliptic. Îndelunga înfruntare e caracterizată printr-o 

tensiune persistentă, sugestie a vitejiei ambelor popoare: lupta-i crudă, 

lungă, aspră, în care atît romanii cît și dacii sînt neînvinși, nemuritori – 

neclintiți stau ș-unii ș-alții în măreață lupta lor. În momentul în care 

confruntarea cunoaște un deznodămînt prin rănirea părintelui dacilor, 

Zamolxis, întreaga oaste coboară din zenit învinsă, îndreptîndu-se spre 

marea de unde a ieșit. 

O imagine semnificativă din acest episod e cea în care, zeii 

Daciei, hotărînd să răzbune cucerirea căreia au căzut pradă, se îndreaptă, 

pe timp de noapte, spre Cetatea Eternă, o Romă care dormea sfîntă ș-

antică. Contemplînd urbea de pe una dintre coline, sulița lui Odin se 

preschimbă-n cruce (semn că odată cu victoria romanilor răzbate și 

creștinismul în cetatea dacică), iar Tibrul îi devine loc de veci zeului 

mării: Roma-n stele strălucește pe-a ei dîmburi, lîngă rîu;/ Ei privesc 

urbea eternă, ce pe dealuri lin străluce,/ Sulița pe loc s-oprește, se 

preface-n d-aur cruce./ Odin moare Tibrul este a Credinței lui sicriu.  

 

Blestemul lui Decebal și „vinovăția” Romei 

Noutatea pe care o aduce imaginarul eminescian în mitul acestei 

cuceriri stă în faptul că victoria Romei „este marcată de semnul unei 

fundamentale vinovății, pe care învinsul Decebal o transformă în acuză și 

motiv de blestem” (Ibidem: 146). Considerînd că orice apogeu înseamnă 

în același timp şi declin (în mărire afli germenii căderii; cît de naltă vi-i 

mărirea tot așa de-adînc – căderea), Decebal profețește moartea Romei 

(și profetic glasu-i secolii pătrunde), o moarte pe care o hotărăște 
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rușinoasă. Din întreaga mărire a romanilor el poruncește să li se aleagă 

numai umbra, pulberea și spuza, limba să le piară, așa încît nepoții să nu-

și mai înțeleagă ascendenții, hărăzindu-le apăsat o prăbușire din înălțimile 

gloriei înspre adîncurile sclaviei și ale degradarii: Veți ajunge ca-n 

tîmpire, în sclavie, degradare./ Pas cu pas cade-n rușine neamul vostru 

sînt și mare:/ Că-n iloți se va preface gintea de-nțelepți și crai,/ [...] Vai 

vouă, romani puternici, vai vouă, de trei ori vai! 

Cu toate că de la cucerirea Daciei și pînă la căderea Imperiului 

Roman se mai scurg mai bine de trei secole, în imaginarul eminescian 

această scoatere din mit a Daciei a fost cea care antrenat moartea 

romanilor în istorie (Todoran, 1972: 166), cîtă vreme aceștia vor fi 

negreșit ajunși de blestemul lui Decebal. Conducătorul dacilor prevede 

așadar sfîrșitul Romei, care în bună măsură va fi condiționat de 

moravurile decadente și corupte ale societății romane, găsind astfel 

prilejul de a-i apostrofa viguros: Voi nu i-ați lăsat în voia sorții lor Cu 

putrezirea/ Sufletului vostru propriu ați împlut juna lor fire,/ Soarta lor 

vă e pe suflet ce-ați făcut cu ele? Voi!. 

Ideea unei Rome decăzute și înstrăinate reapare în Odin și Poetul, 

unde e imaginată o întîlnire a Poetului cu zeii dacilor în halele mării, în 

cadrul căreia Decebal se interesează despre soarta celor pe care i-a condus 

odinioară, precum și despre urmașii Romei. Răspunsul Poetului interogat 

îi satisface lui Decebal curiozitatea și, mai mult, îi adeverește profeția: 

Ah! ce-am dorit în ora morții mele,/ Roma să guste pîn-în fund păharul/ 

Mizeriei și-a decăderii, într-atît/ Încît să se desprețuiască ei pe sine –/ 

Asta s-a împlinit... Romanii vechi și mîndri,/ Învingătorii lumii, au 

devenit/ Romunculi... 

Pe de altă parte, blestemul lui Decebal se împlinește în momentul 

în care Imperiul Roman cade sub invazia popoarelor barbare (Cînd 

barbarii vor aduce delta sîntelor lor vise,/ Îmbrîncind în întunerec toate 

cele de voi zise). Popoarele barbare, deși devastează Roma, rămîn mereu 

fascinate de grandoarea Imperiului Roman, pe care vor face eforturi 

zadarnice să și-o aproprieze. 

Acestă atitudine se regăsește și în cazul barbarilor care nu ocolesc 

nici patria dacilor cuceriți de Traian. O găsim în Scrisoarea III, unde 

Eminescu satirizează pretențiile de continuatori ai latinității, prezente la 

contemporanii săi, care, de bună seamă fascinați de măreția Romei, își 

asumă cu impostură descendența romană, schimonosind-o: Şi apoi în 
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sfatul ţării se adun să se admire/ Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu 

nas subţire;/ Toate mutrele acestea sînt pretinse de roman,/ Toată greco-

bulgărimea e nepoata lui Traian!/ [...] Voi sînteţi urmaşii Romei? Nişte 

răi şi nişte fameni!/ I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni! 

Satira îi vizează și pe aceia care, întorși de la Paris, cu averile 

risipite prin cafenele, mulți dintre ei cu studiile neîncheiate, dar mîndri de 

snobismul lor, se declară patrioți virtuoși, vorbind franțuzește și făcînd 

politică: Toţi pe buze-avînd virtute, iar în ei monedă calpă,/ Chintesenţă 

de mizerii de la creştet pînă-n talpă. 

Decupată în cîteva rînduri, așa arată antiteza de mare preț, dar și 

de rară aciditate, realizată de Eminescu, între grandoarea civilizației 

romane și decadența contemporanilor săi. 

În acest punct ar mai fi poate de precizat un aspect. Acela că, 

destinul românilor (considerați urmași ai Romei) nu e gîndit nicio clipă ca 

destin patriotic, ci, cum observă Ioana Bot, cu atenția racordată la o 

coerență internă a viziunii dezvoltării istoriei umanității în sens hegelian 

(Bot, 2012: 222). Așa cum am arătat, acest destin e caracterizat îndeobște 

de o decădere, de o înstrăinare și de o tot mai adîncă secesiune față de 

marele Imperiu cuceritor: Și deși-n inima noastră sînt semințe de mărire,/ 

Noi nu vrem a le cunoaște; căci străina-ne gîndire/ Au zdrobit a vieții 

veche uriaș, puternic lanț;/ Secoli lungi ce-au rămas văduvi de a Romei 

spirit mare/ L-au creat... în noi el este; noi îl stingem. Dacă moare,/ Noi 

murim... ramul din urmă din trupina de giganți.// Cînd îi cugeți, 

cugetarea sufletu-ți divinizează./ În trecut mergem, cum zeii trec în cer pe 

căi de raze./ Peste adîncimi de secoli ne ridică curcubei;/ Un popor de 

zei le trecem, căci prin evi de vecinicie/ Auzim cetatea sfîntă cu-nmiita-i 

armonie.../ Și ne simțim mari, puternici, numai de-i gîndim pe ei... 

Vina cea mare, de neiertat, a Romei, aceea a scoaterii Daciei din 

mit, din veșnicie, spre a fi introdusă în istorie, a condus, prin blestemul lui 

Decebal, la o înstrăinare și la o îndepărtare de natura sa originară. În 

viziunea lui Eminescu, această conștiință tragică a istoriei ca decădere, 

poate fi reabilitată fie printr-o accesare a vîrstei mitice a Daciei, fie printr-

o reîntoarcere la cunoașterea de sine, la timpii originari, de eroism, ai 

istoriei, acolo unde se mai pot găsi și cultiva încă semințele de mărire 

presărate în sînul Daciei de către Roma antică. 
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MĂDĂLINA TVARDOCHLIB 

Anul II, Iaşi 

Geniu pustiu - spațiul eminescian în registru istoric 

1. Perspective preliminarii: Geniu pustiu - o Cenușăreasă a 

creației eminesciene 

Eminescu a rămas în memoria colectivă ca fiind ultimul mare 

exponent al Romantismului în Europa, iar opera sa este, de cele mai 

multe ori, analizată din această perspectivă, trecîndu-se, astfel, cu vederea 

operele care nu stau sub influența evidentă a curentului. Totuși, se poate 

observa o tendință de reconsiderare, începînd cu jumătatea ultimului 

secol, a receptării traditionale prin trasarea unor paralele cu noi spații 

culturale sau curente literare
1
. Cercetările făcute asupra liricii sale sînt 

impresionante atît prin volum cît și profunzime, dar proza sa stă sub 

semnul uitării sau analizei de suprafață. Gheorghe Crăciun susține această 

perspectivă în articolul Geniu pustiu-o poetică ascunsă, remarcînd faptul 

că „la aproape 90 de ani de la prima sa publicare (din 1904, în ediția I. 

Scurtu), astăzi încă ne lipsește o lectură adecvată, imanentă a romanului 

Geniu pustiu” (Crăciun, 1994: 14). Vom îndrăzni să afirmăm că această 

tendință a rămas neschimbată pînă acum. 

Teza de față își propune o interpretare de profunzime a 

dimensiunii istorice pe care romanul o abordează, ce a rămas mult timp 

fie respinsă din start, fie ignorată. Este important de remarcat încă de la 

început faptul că acest roman nu stă sub semnul deplin al Romantismului, 

ci doar se folosește de anumite modalități specifice acestuia. Țelul 

principal este o clarificare a perspectivei pe care Eminescu o impune 

asupra revoluției de la 1848, în strîsă conexiune cu momentul istoric în 

care romanul își are geneza. Nu în ultimul rînd, se vor analiza 

semnificațiile registrului istoric în conexiune cu dimensiunile culturale, 

conturate de confruntarea dintre români și maghiari în Ardeal, dar și de 

numeroasele trimiterile la cultura europeană din interiorul textului. 

                                                 
1
 Îi menționez doar pe Ilina Gregori, Ștefan Avădanei sau o serie de articole din 

Studii eminescologice, coordonatori Ioan Constantinescu si Cornelia Viziteu. 
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Aceasta impune atît o perspectivă din exterior, cît și una din interior- o 

dualitate bine definită intrinsec romanului. 

Este oarecum lesne de înțeles de ce proza eminesciană- și mai ales 

unicul său roman, Geniu pustiu- nu a fascinat generațiile de critici, tratat 

în mare parte ca o Cenușăreasă a creației eminescine. Acest lucru se 

datorează celor două idei ce stau la baza receptării tradiționale pe care o 

vom descrie în continuare. Receptarea canonică a fost instituită îndeosebi 

de G. Călinescu. Acesta alocă puțin spațiu analizei propriu-zise a 

romanului, mulțumindu-se să facă o observație generală asupra scrierilor 

în proză, ce „pot fi socotite pasionale, pentru că în toate miezul este 

dragostea, mai totdeauna «demonică», pentru un înger pal” (Călinescu, 

1985: 270). În continuarea capitolului dedicat romanului, criticul descrie 

sumar acțiunea acestuia și propune atenției un alt fragment pe care 

Eminescu l-a conceput ca alternativă pentru nucleul reprezentat de 

manuscris. În ultima parte a lucrării vom discuta însemnătatea opțiunii lui 

Eminescu pentru fragmentul realizat în registru istoric, în defavoarea 

celui adus atenției noastre de Călinescu. Este speranța noastră că acestea 

vor servi ca argument definitiv pentru a convinge că nucleul narativ, ce 

descrie revoluția de la 1848, nu e este arbitrar ales- un episod izvorît din 

neinspirație. 

Prin afirmația „criticii și istoricii noștri literari s-au arătat prea 

puțin dispuși să aibă în vedere înainte de toate textul, asa cum ne-a rămas 

el, cu imediatele sale aspecte concrete, autonome” (Crăciun, 1994: 14), 

Gheorghe Crăciun ne îndreaptă atenția asupra efectelor conștiinței prea 

acute a dificultăților hermeneutice pe care le presupune interpretarea unui 

roman neterminat. 

Această conștiință exacerbată ne apare ca fiind motivul principal 

al relativului anonimat dobîndit de operă. Încă un factor ce a contribuit la 

această neglijare a romanului este faptul că a fost scris la 18 ani, cum vom 

demostra în următoarea secvență a argumentației noastre. Călinescu 

considera că la vîrsta de 18 ani Eminescu nu-și atinsese încă deplinătatea 

maturitătii creatoare, în consecință Geniu pustiu e văzut ca fiind „epic și 

stilistic vorbind, imatur și lipsit de o certă valoare estetică”(Ibidem). 

Aceasta este, într-adevăr, prima impresie pe care o produce romanul, în 
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lipsa deprinderii de close reading
2
 care relevă structurile de profunzime și 

indicatorii aluzivi cu care operează autorul pentru a crea o nouă cheie de 

lectură. Prin operarea cu această tehnică de analiză, incipitul romanului 

capătă noi valențe, ce se dovedesc a fi vitale pentru înțelegerea globală a 

textului. 

Primele paragrafe intrigă prin aluziile la literatura europeană și 

metatextualitate, sugerînd un grad mai mare de complexitate decît cel 

care a fost atribuit pînă acum operei. Aceasta este premisa de la care 

Georghe Crăciun operează o analiză, bazată pe noua cheie de lectură 

oferită tocmai de incipit. Pe baza acestuia, romanul este interpretat ca 

fiind o echivalare cu poezia, ce descrie trei stadii: „cunoașterea prin 

poezie ce îmbracă (...) formă metafizică, idealistă, asocială” (Ibidem: 15), 

confruntarea “cu realitatea imediată” (Ibidem) în care aceasta “e obligată 

la degradre” (Ibidem) și încercarea unei cunoașteri practice, sortite 

eșecului. Consecința acestui ultim eșec este, în viziunea criticului 

Gheorghe Crăciun, o revenire la idealismul contemplativ din început. 

Ultima perspectvă pe care dorim să o supunem atenției este aceea 

a Eugeniei Driscu care analizează romanul din perspectiva tragismului 

existențial ce domină acțiunea romanului și împinge totodată pe cei doi 

(Ioan și Toma Nour) în brațele revoluției. Considerăm că următoarea 

frază „Personaje tragice prin definiție, Toma și Ioan sînt fețele demonice 

ale creatorului lor, cel care meditînd asupra istoriei ce duce popoarele 

cînd la înălțare, cînd la cădere, își face din evenimentele sociale și 

naționale o preocupare constantă, convertită în activitate asiduă atît de 

redacțiile gazetelor «Curierul de Iași» și «Timpul», cît și ca poet, 

prozator, dramaturg” (Driscu, 1992: 8) reprezintă miezul tezei pe care 

Eugenia Driscu o propune. Din acestea, dorim să reținem atenției 

cititorului două idei ce ne vor servi în a treia parte și anume preocuparea 

istorică și politică a poetului manifestată în creație sub forma meditației și 

idea personajelor ca fațete ale creatorului lor. Prin acestea, sperăm că am 

reușit să descriem cele mai importante perspective asupra romanului. 

 

                                                 
2
 Close reading descrie în critica literară, o interpretare ce pune accentul pe 

particular, concentrîndu-se pe pasaje scurte de text. Astfel, se analizează alegerea 

cuvintelor, sintaxa și ordinea în care ideile se relevă în procesul citirii. Acest mod de 

lectură a fost inspirat de Diderot. 
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2. Geneza romanului 

În cele ce urmează ne propunem să expunem două abordări 

elocvente asupra genezei romanului, în măsura în care acestea ne vor 

servi la o mai bună cartografiere a receptării romanului și a auspiciilor 

destul de interesante sub care acesta s-a format. G. Călinescu se 

mulțumește să afirme că acesta ar fi fost conceput „în vremea rătăcirii 

prin Ardeal și așezată pe hîrtie cam în preajma începuturilor studenției la 

Viena” (Călinescu, 1985: 270). Astfel, criticul sugerează că nu pune prea 

mult preț pe geneza romanului, menționarea acesteia făcîndu-se mai mult 

în tonul reținerii unei curiozități total neimportante pentru înțelegerea 

substratului romanului. Ion Buzinaș zăbovește ceva mai mult asupra 

acestui punct, oferind detalii interesante asupra celor patru călătorii 

(1865, 1866, 1867 și 1868) în Ardeal. Pe baza corespondenței dintre 

Eminescu și Iosif Vulcan (redactorul revistei Familia) sau Iacob 

Negruzzi, criticul nu numai ca ne oferă un cadru temporal mai exact, dar 

ne relevă și două episoade din viața poetului ce au contribuit la formarea 

romanului; episoade pe care le găsim deosebit de importante. Astfel, știm 

că Iosif Vulcan aștepta încă din 1866 o schiță a unei proze pe care 

Eminescu tot amînă să o trimită acestuia. 

Lui Iacob Negruzzi, Eminescu îi scrie că această proză este 

inspirată de un episod din timpul revoluției de la 1848, povestit de „un 

student din Transilvania” (Buzași, 1990: 26). Acest student îl presupune 

Ion Buzași a fi Filimon Ilea, un amic de la Blaj al poetului. Acesta este un 

punct extrem de important tezei noastre căci putem afirma că Eminescu a 

avut o sursă direct implicată în evenimentele de la 1848 după care își 

putea modela firul narativ și de la care putea afla, din prima mînă, despre 

tensiunile sociale ce domneau atunci. 

În 1868 „mai mulți intelectuali transilvăneni redactează 

Pronunciamentul, actul de protest public împotriva alipirii Transilvaniei 

la Ungaria” (Ibidem: 27), iar Eminescu era prezent acolo în această 

perioadă. Pentru a ajuta la crearea unei imagini mai vivide asupra 

modului în care era percepută această decizie a Imperiului, vom cita un 

pasaj consistent din Neagu Djuvara, care ni se pare că are puterea de a 

sugera atît, global, sentimetele românilor, cît și pe cele ale poetului - a 

cărui dorință de formare a unei Românii unite este prea bine cunoscută. 

„Deși înfrîntă, Revoluția maghiară din 1848-1849 a servit ulterior 

ungurilor. Austriecii nu i-au răsplătit pe croați, pe sîrbi și pe români care 



GENIU PUSTIU – SPAŢIUL EMINESCIAN ÎN REGISTRU ISTORIC 

33 

îi ajutaseră împotriva ungurilor, nu le-au acordat drepturi suplimentare, în 

schimb, după mai puțin de douăzeci de ani, văzînd că această împărăție 

nu mai poate rezista condusă doar de austrieci, au creat în 1867 o uniune 

austro-ungară, adică au dat ungurilor autoritate asupra jumătății de răsărit 

a imperiului, ceea ce a fost o nenorocire pentru minoritățile din zona 

ungară. S-a reconstituit într-un fel coroana Ungariei din Evul Mediu, iar 

ungurii, care nici măcar nu erau majoritari în zona lor de stăpînire, au 

avut astfel autoritate asupra slovacilor, românilor” (Djuvara, 2005: 193) 

Conflictul dintre etnicii maghiari și cei români din Transilvania 

este accentuat de evenimentele din 1867, iar această tensiune coboară și 

în paginile în care se narează scene de luptă căci mai toate sînt dominate 

de cruzime. În altă ordine de idei, dorim să menționăm și faptul că, 

potrivit lui Ion Buzași, Eminescu avea încă dinainte vaste cunoștințe 

despre acest capitol al istoriei căci citise în biblioteca Gimnaziului de la 

Cernăuți tratatul lui Al. Papiu Ilariu, care consacrase cel de-al doilea 

volum din Istoria românilor din Dacia superioară revoluției de la 1848. 

Criticul remarcă într-un mod mult folositor nouă că „multe din 

întîmplările descrise se întîlnesc și în romanul poetului” (Buzași, 1990: 

27). Iată deci că Eminescu era mai de mult preocupat de subiect, avînd și 

o sursă oficială de documentare asupra evenimentelor, de care s-a folosit 

din plin. Totodată, merită să subliniem faptul că geneza romanului este la 

douăzeci de ani după evenimentele descrise, un alt punct istoric de 

maximă tensiune între cele două grupuri etnice. 

 

3. Contextul istoric, importanța și valorificarea acestuia 

Am precizat mai sus că există o dualitate ce trebuie luată în 

considerare în analiza atentă a materialului romanului și anume cea 

înăuntru-afară. Evenimentele istorice ce se desfășurau în momentul 

conceperii romanului, deci înafara sa, stau în relație de cauzalitate cu cele 

relatate înăuntrul acestuia. După cum am menționat deja, scenele de 

conflict direct dintre unguri și români sînt descrise vivid și sugerează ura 

profundă a celor din urmă. Cele două părți sînt așezate în contrast prin 

maniera în care sînt descrise. Româniilor le sînt atribuite aproape numai 

valori pozitive, fiind de cele mai multe ori reprezentați în ipostaza 

îngerului căzut. În prima scenă de confruntare pe care Toma o descrie, 

ungurul din casa preotului este numit canibal. Altul, din scena atacului 

castelului, amantului lui Poesis, are o dantură aproape atinsă de puteri 
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supranaturale căci pregătindu-se să-l muște pe Ioan de cap, naratorul 

observă: „cine știe dacă cu dantura nu i-ar fi zdrobit oasele capului” 

(Eminescu, 1985: 207). Reținem de aici și conflictul personal dintre 

Toma Nour și amantul lui Poesis. Toma își exprimă prin cuvinte extrem 

de simple și concise sentimentele din acel moment și anume „Mă uitam c-

o ură nespusă la omul ce-mi luase tot și care nu mai era decît un cadavru” 

(Ibidem: 207). În ultima parte a nucleului narativ ce descrie revolutia de 

la 1848, Toma explică obiectivul românilor, dominat de lex talionis, și 

descrie succint acțiunile acestora, care par a se rezuma la a prăda „satele 

românești în modul cel mai barbar (...) și păreau a se întrece care pe care 

în cruzime și-n grozăvie” (Ibidem: 222). 

Atitudinea descrisă mai sus poate fi interpretată ca un transfer al 

sentimentelor în planul ficționalității. Un artificiu folosit secole de-a 

rîndul este acela de a disloca caracteristicile unei societăți contemporane 

autorului și a le muta în alta, ficționalizată, plasată într-un alt timp, dacă 

nu chiar în alt spațiu geografic. Această premisă pare cu atît mai 

întemeiată datorită congluențelor greu de negat ce pot fi observate. De 

pildă, atît prietenul lui Eminescu, cît și Toma Nour sînt elevi ai 

seminarului teologic de la Blaj, care au avut în 1848 un rol marcant în 

pornirea acestei revoluției, fiind cei ce au „înflăcărat mulțimile pentru 

idealul de libertate națională” (Buzași, 1990: 27). Un al doilea argument îl 

reprezintă deja menționata asemănare dintre cartea de istorie pe care 

Eminescu a consultat-o și materia ficțională a romanului său. 

Documentarea temeinică și modificarea evenimentelor istorice pe care 

autorul le cunoaște pentru a servi mai bine scopurile ficțiunii nu este un 

lucru ieșit din comun în formarea unui roman istoric. Acest lucru este 

susținut și de Feuchtwanger, care remarcă că “the writers of great 

historical novels made use of history merely to express their own concept 

of the world” (Feuchtwanger, 1948: 345). Tehnica manuscrisului găsit 

este o modalitate de a conferi credibilitate și autenticitate relatării 

naratorului. 

Ultima observație pe care doresc să o fac este legată de acele 

trimiteri către literatura europeană pe care le menționam în început. Nu 

este arbitrar faptul că Eminescu își presară prima parte (Tasso-n Scoția) 

cu trimiteri la Dumas - de altfel primul cuvînt al romanului -, 

Shakespeare, Vasile Alecsandri sau, indirect, la Walter Scott. Gheorghe 

Crăciun sugerează că acesta este un „exerciţiu de pastișă superioară” 
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(Crăciun, 1994: 15), ce ne face o serie de sugestii despre modul în care 

textul ar trebui receptat. Astfel, toate aceste bogate trimiteri, fie la 

romanul capă și spadă, cel medieval sau poemul eroic, au în comun faptul 

că presupun o decodare în centrul căreia stău valorile eroului și faptele de 

vitejie. Acestea sporesc importanța pe care trebuie să o acordăm 

relatărilor de factură istorică din cadrul romanului și subliniază 

indispensabilitatea acestuia în economia textului. 
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ESZTER BÁLINT 

Anul I, Braşov 

Modele spaţiale eminesciene 

Spaţiul în istoria spiritului 

Istoria spiritului omenesc reprezintă istoria concepţiilor privind 

raportul ontologic şi axiologic dintre om şi lume. Aceste concepţii se 

reflectă în mod precumpănitor în viziunea asupra spaţiului, mai precis 

asupra modelelor de relaţie dintre spaţiul din afară şi spaţiul sufletesc, 

într-un anumit climat al sensibilităţii umane, de fiecare dată încercîndu-se 

o redefinire în limbaj de spaţiu a raporturilor om-univers. 

În termeni spaţiali organizăm realitatea care ne înconjoară, cu 

ajutorul spaţiului are loc comunicarea cu universul, prin intermediul său 

se operează integrarea noastră în lume; structura şi întinderea sa reflectă 

experienţa noastră cosmică. 

Eminescu foloseşte drept mediu de transformare a spaţiului fizic 

în spaţiu psihic de cele mai multe ori muzica. În spaţiul lui Eminescu 

spaţiul fizic păstrează uneori modelul geometric, euclidian, avînd 

coordonate fixe bine precizate 

Dar cele mai multe poezii ale lui Eminescu publicate în cursul 

vieţii dezvoltă spaţii fizice, care departe de a fi imuabile, scene fixe 

servind drept fundal momentului sufletesc, reprezintă graiul prin care 

indefinisabilul se exteriorizează şi astfel corespondenţa dintre spaţiul fizic 

şi cel sufletesc este organică, iar convertabilitatea este firească. O 

caracteristică importantă  a spaţiului din poezia eminesciană este 

expensiunea nelimitată. Toate actele poetice, toate spaţiile sînt deschise: 

către nemărginire, către inefabil: disponibilitate absolută. 

Astfel, saturat intens de fior cosmic, spaţiul poetic a lui Eminescu 

constituie cel mai pur orizont prin excelenţă al poeziei intelectuale, al 

acelei emoţii iscate de mişcarea spiritului pe orbitele sensurilor mari ale 

lumii şi ale existenţei: emoţia hyperionică. 
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Modele spaţiale eminesciene şi fenomenologia lor fizico-

psihică 

Spaţiile prezente în întreaga operă eminesciană sînt: spaţii ale 

dorului, ale visului şi armoniei, ale resfrîngerii, ale idealului, spaţii 

cvadrimensionale, spaţii de condensare ale cosmicitaţii, spaţii ale erorii, 

ale însingurării şi extrapolării, şi spaţiul absolutului. 

 

Spaţii ale dorului 

Scrisoarea I desfăşoară spaţiul dorului creator de lumi. Momentul 

genezei iniţiază din spaţiu fizic tensional, declanşat de o mişcare 

sufletească. Dorinţa constituie taina existenţei lumii, e semnul cunoştinţei 

de sine şi impulsul progresului. 

Orizontul Scrisorii I este pregătit de un spaţiu fizic mobil care 

este apoi transmutat în întregime în spaţiu psihic, în emoţie intelectuală 

pură: ,,Universul fără margini e în degetul lui mic,/ Căci sub fruntea-i 

viitorul şi trecutul se încheagă,/ Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o 

dezleagă;/ Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr/ Aşa el 

sprijină lumea şi vecia într-un număr”. 

Din acest psihic condensat se va naşte spaţiul supratensionat al 

pregenezei precum şi al veşniciei trecute, spaţii de mare mobilitate. 

Mişcarea lumilor şi a timpului are loc pe o substanţă caducă, perisabilă, 

ducînd astfel la destrămare, la rarefracţia existenţială tot mai accentuată a 

universului, pînă va intra în beznă şi în moarte: pentru că universul fizic 

este o iluzie, un vis al neantului. În concepţia Scrisorii I convertabilitatea 

psihică a oricărui spaţiu (şi timp) extern este oricînd posibilă pentru că 

universul nu este o exterioritate abolută ci, o plăsmuire lăuntrică. Lumea 

şi timpul sînt visul nonexistenţialului.  

Viziunea spaţială a poemului continuă apoi cu spectacolul 

stingerii universului fizic, iluzoriu, reintrarea în noaptea tăcută a 

nonexistenţialului. Prima parte a Scrisorii I sfîrşeşte într-un spaţiu absolut 

deschis oricărei potenţialitaţi de neogeneză. Tensiunea pregenetică şi 

spaţiul creat al dorului existenţial eşuează  prin mistuirea acestui spaţiu şi 

a conţinutului său de către timpul consumptiv. Timpul apare aici ca 

expresia, forma, închegarea fizică a visului nefiinţei, a imposibilităţii 

onticităţii eterne, centrul emotiv şi liric al poeziei rămînînd aventura 

cosmogonică, naşterea şi moartea universului. Tragicul şi durerea sînt 

realităţi sufleteşti. Spaţiul condiţiei umane este un spaţiu profund pătimit. 
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Convertirea sufletească are loc pe două căi: pe o parte prin spaţiul 

existenţial lăsat vacant de stingerea lumii fizice, - spaţiul în care persistă 

indefinită tensiunea pură a dorului de existenţă, de fiinţă absolută; pe de 

altă parte, spaţiul conştiinţei cognitive, al emoţiei intelectuale în faţa 

spectacolului efemer al universului, al alcătuirilor ontice materiale. 

Prin figura Eternului a intrat în poezia lui Eminescu adevăratul 

răspunzător pentru drama cosmică, dramă ce constituie tema centrală a 

inspiraţiei sale: timpul. Eminescu rămîne un raţionalist mestic ce 

năzuieşte spre absolut, spre un absolut din care toate celelalte valori îşi 

iau garanţia permanenţei: eternului. Adevăratul obstacol ontologic vine de 

la timp. În timpul duratei omul crede că îşi construieşte veşnicia, în timp 

ce de fapt consumă şi experimentează in fragmente de clipă ceea ce 

numeşte Seneca labem et letum, zădărnicie şi destrămare. 

 

Spaţii ale visului şi armoniei 

Întreaga lirică eminesciană este un spaţiu al armoniei. Din acest 

punct de vedere mă voi opri  asupra poeziei Sara pe deal. În această 

poezie spaţiul fizic este construit integral din vectori tensionali: - fie ai 

desenului: urcuşul turmelor, trecerea lunii, curgerea norilor: fie ai 

coloritului: scînteierea stelelor, strălucirea clarului de lună şi a streşinilor; 

dar mai ales tensiuni sonore: glasul buciumului, plînsetul apelor etc. De 

fapt, spaţiul senzorial, material, este dominat şi apoi dizolvat de aceste 

vibraţii sonore care apar înca din primul vers: ,,Sara pe deal zbuciumul 

sună cu jale” pentru a culmina cu ampla vibraţie a clopotului care umple 

întregul orizont fizic. Beautitudinea nopţii de iubire izbucneşte brusc, ca 

un con de lumină născut pe punctul pe care orizontul din afară, asemenea 

şi el un con imens, deschis spre infinitul fizic, se reduce pînă la dispariţie 

pentru a-şi preface feericul şi melodiosul său conţinut în zări sufleteşti: 

acestea suie din universul nocturn în spaţiul visului conceput ca o 

suprarealitate confiscînd întreaga bucurie a lumii: „Ne-om răzima 

capetele-unul de altul/ Şi surîzînd vom adormi sub înaltul,/ Vechiul 

salcîm. – Astfel de noapte bogată,/ Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?” 

Deşi nu este amintit cuvîntul armonie, poezia condensează una 

dintre cele mai intense plenitudini sufleteşti iscate de comuniunea 

sufletelor între ele şi de armonizare cu natura, cu universul. Aceasta 

comuniune a sufletelor are loc într-un timp magic. Şi acest „timp” care se 

împlineşte în lume, este într-adevăr atunci cînd Eminescu îl simte ca 
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muzica tăcută a stelelor ce-şi rostogolesc în nesfîrşirea spaţiului cercurile 

de aur – timp nemuritor, adică peren al aştrilor –  acelaşi lucru cu ritmul 

cosmic, care cadenţează mişcarea vieţii universale. Sub acest aspect 

timpul şi eternitatea „care în realitate se opun precum ceeea ce este 

mişcător la ceea ce este stătător” – se ajung unul pe altul, graţie noţiunii 

de reîntoarcere ciclică, ce introduce un element de identitate în mişcarea 

timpului. Seară: tînguit de bucium ce coboară de pe dealuri, spre care 

urcă turma, pe poteci scînteind deja de stele, acest peisaj pastoral trăieşte 

la ora vrăjii sale cele mai extatice; iar inima omului se pătrunde de ea cu o 

copleşitoare duioşie. Şi mai frecvente sînt clipele în care îi este interzisă 

aceasta pură şi intensă experienţă emotivă, deoarece poetul simte cu 

aceeaşi intensitate răul unui timp „separat” , sărăcit, risipit. Îl simte pe 

fondul permanenţei timpului cosmic. Clipele în care, în străfulgerarea 

unei intuiţii emotive, conştiinţa s-a înserat în ritmul cosmic par ele înseşi 

amăgiri, iluzii. Fiinţa care e pe cale să se întemniţeze în temporalitate, 

specificîndu-se acolo, în faţa splendidei epifanii a celor două imensuri: 

cerul şi pămîntul, cu întinderea fără de margini a apelor sale. 

 

Spaţii ale răsfrîngerii: Lasă-ţi lumea… 

Întîlnim în această poezie spaţii fizice cu transfer psihic şi spaţii 

sufleteşti cu proiectări senzoriale, externe. Smulgînd iubita dintr-un spaţiu 

nesemnificativ ca valenţe spiritule, poetul o cheamă în spaţiile sale 

sufleteşti. Natura muzicală a spaţiului fizic transmute liniile fluide ale 

cadrului material în spaţiu psihic. În spaţiul nopţii de taină se trezeşte 

glasul vechilor păduri spre a eterniza momentul de iubire şi în acelaşi 

timp, în acest spaţiu pătrunde solistica sunetului de bucium, sunet 

luminos şi misterios asemenea clarului de lună. Pe la jumătatea poemului 

intervine un plan spaţial de natură nouă, constituit de răsfrîngerea în apă: 

realitatea concretă se mută în văzduhul iluminat, ireal al visului: „Iată 

lacul. Luna plină,/ Poleindu-l, îl străbate;/ El, aprins de-a ei lumină,/ 

Simte-a lui singurătate./ Tremurînd cu unde-n spume,/ Între trestie le 

farmă/ Şi visînd o-ntreagă lume/ Tot nu poate să adoarmă”. 

În spaţiul răsfrîngerii străbate mai întîi luna care dă lacului, - 

devenit fragment din spaţiul lăuntric, - sentimentul solitudinii; iar această 

solitudine cheamă cu necesitate visul care să populeze oglinda lacului cu 

întreaga lume o nopţii, a pădurii, a spaţiilor cereşti. Ultima strofă 
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semnează momentul sufletesc iluminat cînd natura şi sufletele devin o 

singură materie astrală în transfigurata combustie. 

Spaţii ale idealului 

Idealitatea, înţeleasă ca virtualitate axiological supremă în ordinea 

umană, a constituit neîndoielnic ţelul şi justificarea întregii existenţe şi 

creaţii ale geniului eminescian. Evident Luceafărul reprezintă concluzia 

acestei aventuri superioare de a găsi idealul, concluzie formulată din 

punctul de vedere al geniului. 

În fereastra dinspre mare 

Rezolvarea spaţială şi mutaţia psihică se înscriu în reprezentarea 

idealului după modelul răsfrîngerii. Orizontul spaţial al poemului 

porneşte de la spaţiul fix, înscris de castelul cu fereastra la care se află 

fata de împărat, spaţiu geometric imobil, dar se preschimbă în spaţiu 

mobil nestatornic, în nepotolita prefacere, al apelor mării: „În fereastra 

despre mare/ Stă copila cea de crai/ Fundul mării, fundul mării/ Fură 

chipul ei bălai”. 

Chipul fetei, aflat în adîncul oglinzii zbuciumate a mării, devine 

prin, motivul răsfrîngerii icoana fascinantă inconturabilă, cu neputinţă de 

atins. În felul acesta, spaţiul stabil, exterior preschimbat în spaţiul agitat şi 

incert al valurilor, devine spaţiul încordat al sufletului năzuind către un 

ideal situat în impalpabil, în imposibil. Către aceste adîncimi, care nu mai 

aparţin lumii, ci imaginii sufletului despre lume, priveşte obsedat 

pescarul. El refuză să se uite la castel, la chipul real pentru a căuta veşnic 

către acea imagine incaptabilă care se încheagă şi se risipeşte clipă cu 

clipă. Halucinat de propria-i viziune ideală, pescarul se va pleca spre 

adîncul apelor, dar rămîne lucid totuşi („şi totuşi plîng”) ştiind că acolo, 

în afunduri, va întîlni doar neantul. Însă atracţia fascinantă a acestei 

viziuni rămîne invincibilă. Astfel în spaţiul fizic tensional, convertibil în 

spaţiu lăuntric se înscriu esenţa pur spirituală şi inconsistenţa idealului. 

Repetarea insistentă a refrenului ,, Fundul mării, fundul mării”, 

desmărgineşte cu fiecare reluare tot mai mult spaţiul, purtînd limitele sale 

şi astfel atingerea idealului. 

 

Spaţii cvadrimensionale 

Am observat intervenţia timpului în modelarea spaţiului extern, 

dar mai ales a celui lăuntric, pentru a conferi ambelor spaţii mişcare 

continuă, tensiune perpetuă de desmărginire. Spaţiul dorului şi spaţiul 
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muzicii implică în mod structural timpul, durata creînd un orizont de 

dilatare şi mişcare perpetuă. În poemele anterior analizate se poate 

observa intervenţia constantă a timpului sub forma devenirii naturii şi sub 

forma devenirii muzicale, ambele generînd mobilitatea necesară 

preschimbării spaţiului fizic extern în spaţii sufleteşti. 

Stele-n cer 

Primele cinci strofe ale acestei poezii constituie una dintre cele 

mai tipice exemple de spaţiu tipic eminescian desenat cu ajutorul unor 

vectori în continuă fugă, şi acesta prin intrepătrundere organică cu durata 

consumptivă. Dimensiunile acestui spaţiu sînt cele ale universului în 

continuă dilatare, în infinizare. Această creştere către necuprins este 

iniţiată în prima strofă de pierderea în afunduri de cer a aştrilor: „Stelele-n 

cer/ Deasupra mărilor/ Ard depărtărilor/ Pînă ce pier”. 

Jos la polul pămîntesc, pe şovăitoarea lume a mărilor, uşoarele 

vase de lemn, prin lunecarea lor dincolo de zări, tensionează de asemenea 

orizontul fizic. Iar între apele mării şi aştrii este rîndul păsărilor să ducă 

prin zborul lor limitele văzduhului în indefinit: „Niște cetăți/ Plutind pe 

marile/ Și mișcătoarele/ Pustietăți./ Stol de cocori/ Apucă-ntinsele/ Și 

necuprinsele/ Drumuri de nori”. 

Şi totul nu-i decît alergarea acestui continuum spaţiu-timp, 

desfăcîndu-se de propria-i albire, de propriu-i tipar şi luîndu-şi mereu 

adio de la sine însuşi: „Vecinica trecere –/ Asta e tot”. Contemplarea 

acestui spectacol cosmic al necruţătoarei deveniri, se transformă acum în 

mişcare sufletească pură: „Orice noroc/ Și-ntinde-aripele/ Gonit de 

clipele/ Stării pe loc”. Norocul omenesc nu este încremenire, rămînere pe 

loc, ci consumarea, trăirea clipei fugare, unica ce ni s-a rezervat în toată 

istoria eternităţii. 

 

Spaţii de condensare a cosmicităţii 

Majoritatea spaţiilor fizice din poezia lui Eminescu sînt în 

expansiune, au desfăşurare infinită. În afara de Scrisoarea I care 

concentrează geneza şi din care se naşte lumea (spaţiu,timp, lucruri), 

poeme precum Glossa, Se bate miezul nopţii, Odă constituie condensări 

existenţial extreme. 

Se bate miezul nopţii 

Acest poem concentrează la extreme un spaţiu sufletesc suspendat 

în cumpăna foarte fragilă deasupra vieţii şi morţii, cu întreruperea de o 
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clipă a tuturor drumurilor către viaţă şi către stingere. Poetul se refugiază 

într-un spaţiu în care toata curgerea, existenţialitatea în sine, a încetat 

pentru o fracţiune infinitesimală de timp,- durată cît limba orologiului 

întîrzie neclintită în miez de noapte, neademenită spre trecut sau viitor: un 

spaţiu scobit de ecoul efemer al sunetului de aramă. Acest orizont 

constituie un concept, o definiţie poetică de mare fineţe, exprimînd 

spaţiul transposibilului: spaţiu zero în hiperconcentrare potenţială, de 

unde ar putea începe oricînd geneza, creaţia. Este treapta ultimă a 

sublimărilor şi decantărilor spaţiale şi existenţiale, solicitînd un efort de 

imaginaţie la limita putinţelor intelective şi conferind una dintre cele mai 

tensionate emoţii ale minţii. 

 

Spaţii ale erorii 

Ideea tragică că viaţa este sinonimă cu suferinţa şi sfîrşeşte cu 

moarte revine de mai multe ori în lirica eminesciană. Fiind vorba de 

suferinţă şi de meditaţie asupra suferinţei, spaţiile sînt precumpănitor 

sufleteşti, cadrul spaţial fizic reprezentînd alcătuiri menite prin execelenţă 

convertibilităţii lăuntrice, pe de o parte prin însuşirea acestor spaţii de a fi 

eronate, şi astfel în permanentă destrămare, iar pe de altă parte, prin 

calitatea de a fi intens pătimite de către poet. 

Rugăciunea unui dac  

În acest poem se succed trei nivele ontologice, fiecare deschizînd 

un alt spaţiu fizic şi psihic. Primul nivel este o extremă decantare atît a 

spaţiului cît şi a onticităţii împinsă pînă la transposibil, abia de conceput 

de mintea omenească, fiind vorba de acea stare golită şi de neant şi de 

existent, de întindere şi durată, de posibil şi imposibil: universul întreg cu 

necuprinsul timpului şi spaţiului contractate pînă la dimensiunea unui 

punct devenit el însuşi potenţial: „Pe cînd nu era moarte, nimic 

nemuritor,/ Nici sîmburul luminii de viaţă dătător,/ Nu era azi, nici mîine, 

nici ieri, nici totdeuna,/ Căci unul erau toate şi totul era una;/ Pe cînd 

pămîntul, cerul, văzduhul, lumea toată/ Erau din rîndul celor ce n-au fost 

niciodată”. 

Din acest „spaţiu” primordial, de pe acest nivel subexistenţial se 

trece în orizontul fizic al condiţiei umane. Spaţiul acesta are caracter 

mobil, pe de altă parte prin jocul alternant de la viaţă la moarte şi de la 

moarte la viaţă, iar pe de altă parte prin vuietul vîntului, prin glasul 
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cîntecului, catalizatorul obişnuit al transferului psihic al spaţiului material 

extern în poezia eminesciană. 

Din spaţiul existenţial uman poetul, a cărui făptură constituie o 

eroare a creaţiei, eroare ce se desfăşoară sub semnul durerii şi care 

eşuează în stingerea totală, cere zeului creator trecerea către a treia 

ipostază, nefirea. Dar un spaţiu negativ pasiv înseamnă nonexistenţă pură. 

Eminescu imaginează însă un spaţiu  negativ activ, în sensul exersării 

repetate a suferinţei şi agoniei: astfel, spaţiul devine predominant 

sufletesc şi constituie motivul principal al poemului. 

În Rugăciunea unui dac sînt condensate trei ipostaze imaginabile 

în raport cu existenţialul: transposibilul, imposibilul; preexistenţa, 

existenţa şi nonexistenţa.Toate aceste spaţii sînt de natură psihică: primul 

şi ultimul sînt de natură intelectuală, iar cel intermediar este uman, 

afectiv. Cele trei stări se desfăşoară în două spaţii infinit deschise, oferind 

totala libertate de mişcare a gîndului. 

Spaţii ale însingurării şi extrapolării 

Însingurarea este tema curentă în lirica eminesciană. Ea parcurge 

registrele social, afectiv, existenţial şi axiologic. 

Povestea magului călător în stele 

Acest poem, dezvoltă o suită de spaţii situate dincolo de realul 

cotidian, în sfera gîndirii plăsmuitoare de noi universuri, - spaţii chemate 

să pregătească intrarea în ceea ce Eminescu numeşte spaţiul genului, 

adică sfera de mişcare ce-i este rezervată geniului, prin destinul său 

particular, unic. Poemul începe cu un orizont al basmului, cu un spaţiu 

metareal, al închipuirii. La transmutarea psihică a acestui spaţiu 

contribuie plasarea sa în trecut, într-un timp ireal: „În vremi de mult 

trecute, cînd stelele din ceriuri/ Erau copile albe cu părul blond și des/ Și 

coborînd pe rază țara lor de misteruri/ În marea cea albastră se cufundau 

ades;/ Cînd basmele iubite erau înc- adevăruri”. 

Acest orizont al poveştii are la început drept scop transferul 

timpului de la împăratul bătrîn la fiul său. Acest timp trebuie transmis 

prin înţelepciunea magului „călător în stele” a cărui putere constă în a 

supune lumea gîndului său. Se produce o rupere de temporalitatea istorică 

şi o trecere la temporalitatea mitică, la un timp în care gîndirea este 

creatoare şi coincide cu gîndirea onirică. Palatul imperial apare ca rezultat 

al unei confuzii dintre arhitectura umană şi cea cosmic. A doua mutaţie 

este spaţială. Urcarea munţilor uriaşi constituie un spaţiu extrem de 
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tensionat, răvăşit de furtuni de proporţii cosmice. Tînărul împărat se urcă 

spre mag străbătînd firea ostilă, natura răsculată pentru că se vede 

ameninţată în mecanica ei. Monologul magului conţine concepţia 

eminesciană despre originea geniului în raport cu insul comun. Omul 

obişnuit se naşte din interferenţa dintre spaţiul celest şi cel pămîntesc. 

Factorul care face  cu putinţă interferenţa dintre cele două spaţii, uranic şi 

pămîntesc este iubirea. Magul defineşte prin contrast cu spaţiul ontic al 

omului, spaţiul geniului. Geniul apare ca o „eroare” în planul eternităţii, 

în mecanica obişnuitei geneze. Exilat din spaţiile din afara, real şi 

suprareal, universul geniului este universul gîndirii pure, al spaţiilor 

sufleteşti. Astfel, geniul se confundă cu spaţiul sufletului. Geniul e „o 

lume în lume”, lumea sa are durată eternă. Neavînd stea în cer, nefiindu-i 

scris dinainte destinul, geniul nu poate fi cunoscut, iar soarta sa nu poate 

fi schimbată prin puteri magice. În acest fel solitudinea spaţiului geniului 

este absolută. Singura trăire care i se rezervă geniului este comtemplarea 

spaţiilor intersiderale, a fantasticei desfăşurări a nenumăratelor lumi 

astrale. Unica modalitate de a fi a geniului este zborul deasupra lumilor, 

meditaţia asupra lor şi aspiraţia sufletească tensionată către o stare avînd 

întrupare pur virtuală – visul. 

Se observă că spaţiul fizic suferă succesiv diverse trepte de 

transfer psihic pînă ajunge să înscrie izolarea totală a geniului: 

transpolarea suprarealităţii basmului, care modifică raporturile spaţio- 

temporale reale; apoi suirea în orizontul gîndului pur, extrapolate lumii 

fizice pentru a sfîrşi cu spaţiul visului, singura stare ontică potenţial 

accesibilă geniului, conceput ca existenţialitate la modul absolut. 

 

Spaţiul absolutului: Luceafărul 

Poemul constituie o sinteză de spaţii fizice şi psihice, rezumînd 

sferele ontice posibile în concepţia umană. Schematic, există patru spaţii 

– material şi spiritual – care, în ordine axiologică, sînt următoarele: 

spaţiul strîmt măsurînd spaţiul strîmt al pajului Cătălin; spaţiul 

ascensional al sentimentului, la început înalt, al Cătălinei; spaţiul stelar, 

descendent o vreme al Luceafărului, aspirînd la iubirea unei pămîntene; şi 

spaţiul situat în afară de timp şi loc al fiinţei supreme, care de fapt este 

conştiinţa de sine a luceafărului, a geniului, a eternităţii naturii sale: 

spaţiul absolutului. 
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Poemul se deschide într-un spaţiu indistinct (umbra falnicelor 

bolţi) care primeşte sentimentul, nedefinit încă al fiicei de împărat. Acest 

spaţiu semiobscur mai reflectă misterul sub semnul căruia se vor 

desfăşura întîmplările suprafireşti din cursul poemului. 

Din acest spaţiu abia desluşit se desface un suitor care înscrie 

năzuinţa pămîntenei Cătălina către sferele superioare ale spiritului. 

Desigur, înălţarea ochilor la cer este gestul oricărei sensibilităţi şi minţi 

umane din toate timpurile şi locurile atunci cînd este străbătută de fior 

cosmic sau cînd aspiră la puritate spirituală. În Luceafărul ridicarea 

privirii de către Cătălina spre universul sideral mărturiseşte mai mult: 

exprimă dorinţa finitului de a se elibera de condiţia sa de contur şi de a se 

reintegra în necuprinsul din care s-a desprins, de a participa la cosmic.  

Învestitura vizuală, atunci cînd fata de împărat îşi îndreaptă 

privirea în zare către luceafăr  îşi are originea în constatarea virtuţilor 

hipnotice ale privirii umane, deşi interdicţia privirii pentru ca spiritul să 

nu fie subjugat, asemeni puterii magice a deochiului erau îndeobşte 

cunoscute şi adînc respectate în lumea veche. În poetica eminesciană a 

vederii, subsumate energiei erotice, ochiul este deopotrivă emiţătorul 

captivant şi receptacolul înlănţuit, petrecerea privirilor echivalînd cu actul 

posesiunii, al identificării celor doi poli într-o unică energie spirituală. 

Iubirea fetei de împărat este o încercare de depăşire a spaţiului condiţiei 

umane, dorinţa de a urca pe treapta unui mai înalt existenţial. 

Spaţiul fizic de la începutul poemului se desfăşoară pe fundalul 

nocturn al unor conture ce abia se desenează, adică sînt indistincte ca 

năzuinţele fetei, care apare ca o figură luminoasă, prin urmare promisă 

luminii şi, virtual, preluminii astrale. Ea este o fiinţă aleasă, lucru repetat 

de trei ori, pe trei planuri valorice progresiv superioare: frumuseţe unică 

între pămîntene, luna între stele pe planul sideral şi ,,fecioara între sfinţi” 

pe planul transcendent metafizic. 

Spaţiul sufletesc ascensional al dorului fetei provoacă mişcarea 

inversă, coborîtoare a lui Hyperion. Astfel, se stabileşte între cei doi un 

spaţiu tensional fizic şi sufletesc intens, un cîmp magnetic în care se vor 

induce reacţii spirituale de respiraţie cosmică. 

Substanţa bivalentă de transfer sufletesc este lumina, iradierea şi 

intensităţile ei. Aici lumina joaca un rol mai precumpănitor – axiologoc şi 

ontologic- decît în alte poeme eminesciene. Luceafărul este o lumină 
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suprafirească, ce va trece prin diverse întrupări pentru a comunica cu 

lumea omenescului. 

Prima apropriere a luceafărului de fiica de împărat este o  

supravoltare a propriei sale lumini astrale. Lumina cerească a luceafărului 

trece din spaţiul realităţii în spaţiul răsfrîngerii, al oglinzii, şi de aici în 

văzduhul visului, invocată de dragostea fetei. Hyperion este chemat într-

un spaţiu mixt: unul domestic, limitat şi altul de natură spirituală, gîndul. 

Invocarea deschide un spaţiu ce uneşte astralul cu omenescul, 

fizicul cu metafizicul. Timpul care se deschide are şi el o structură mixtă: 

temporal şi atemporal. Este o transcedere a timpului cotidian într-un nou 

ritm, un nou început, alt nivel cosmic. Patima pentru Cătălina irumpe  în 

orizontul şi timpul uman creînd un spaţiu de supraîncordare luminoasă 

ţinînd de intensitatea fulgerelor. Prima întrupare însemnează trecerea 

luminii a astrului prin străfundurile necunoscute al unui alt element 

primordial apa. Înfăţişarea luceafărului se face sub plastica a două culori 

complementare, albastru-galben. Luceafărul relevă fetei dificultatea şi 

nefirescul coborîrii sale, în efemerul omenesc.  

Spaţiul spiritual în a doua coborîre este un spaţiu al durerii, 

luceafărul avînd deja conştiinţa  imposibilităţii aventurii sale umane, el 

apare sub spectrul a două culori, de fapt nonculori: negru şi alb, care sînt 

străine policromiei exuberante a vieţii pămînteşti. Se confruntă cele două 

nivele de existenţă. Pentru firea pămîntească a fetei este de o 

imposibilitate absolută ridicarea viziunii la nivelul planului existenţial al 

luceafărului. Hyperion prin manifestarea vie de a pătimi condiţia umană 

consimte la o eroare care este vremelnicia, contingent, legilor pămînteştii 

condiţii. 

Spaţiul care îl defineşte pe Cătălin este un spaţiu strîmt atît fizic, 

cît şi sufletesc. Un spaţiu geometric fix, lipsit de linii tensionale, deci 

neconvertibil în zări sufleteşti, pajul fiind un personaj obscur. Spaţiul 

pshic al pajului se reduce la simpla sferă a iubirii telurice, necomplicată 

cu aspiraţii spirituale. 

Spaţiul cel mai dinamic, spaţiu absolut incaptabil, este spaţiul 

înscris de dorul luceafărului către principiul originar. Acest spaţiu este 

construit din convulsii de lumină. La un moment dat acest spaţiu iese din 

el însuşi, este depăşit ca esenţă fizică („piere totul, totul”) pentru ca să nu 

rămînă decît tăria spirituală în sine, peste timp şi spaţiu, deschizînd o 

stare, o adîncime cu neputinţă de măsurat şi definit. 
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Zborul lui Hyperion spre sufletul lumii realizează în modul ideal 

cele două condiţii amintite privind receptarea poeziei: spaţialitatea şi 

capacitatea de transfer sufletesc a spaţiului fizic. Natura tensională a 

acestui spaţiu şi indeterminabilitatea sa absolută conferă spiritului maxim 

de respirabilitate, de disponibilitate: deziderat fundamental al artei 

moderne. Pus faţă în faţă cu propria-i conştiinţă de sine, în înfruntarea 

dintre contingent şi absolut, - în spaţiul tensional al potenţialităţii pure, - 

învinge pînă la urmă conştiinţa firii superioare a lui Hyperion. În această 

confruntare transposibilul constituie maxima decantare spaţială pe care o 

poate atinge mintea omenească. Argumentul infailibil pe care-l aduce 

Principiul Suprem luceafărului este de ordin valoric, spiritual. În 

schimbul condiţiei pieritoare a omului, Demiurgul îi oferă ca un fel de 

compensaţie să aleagă între trei ipostaze pămînteşti, ceea ce îi refuză este 

doar moartea. Hyperion poate fi om, dar unul care nu cunoaşte moartea: 

adică un geniu. 

Finalul poemului reliefează în mod ingenios distincţia dintre cele 

două orizonturi existenţiale. Fiecare grup de două stihuri defineşte fizic, 

spiritual şi axiologic cele două spaţii ontologice, respectiv uman şi 

hyperionic. Norocul poate aparţine unei lumi a finitudinii cum sînt omul 

şi viaţa. Dar lumea geniului, a absolutului este o nemărginire în creştere 

necontenită, un adînc, o sete niciodată cu putinţă de istovit. Care desigur, 

este inaccesibilă unei definiri, unei formulări exhaustive din partea minţii 

omeneşti, în ale cărei concepte încap doar secvenţe ale contingentului şi 

finitului, dar se opresc interzise la ţărmul absolutului. 

După această scurtă analiză a spaţiilor aplicate pe cîteva poezii 

putem observa că în poemul eminescian fizica şi metafizica spaţiului 

ocupă un loc central. Eminescu a îmbogăţit spaţiul poetic creînd prin 

intrepătrunderea spaţiilor imagini complexe, de o frumuseţe magică unde 

din spaţiul real, fizic pătrudem în cel lăuntric care devine absolut deschis, 

parcurgînd cele două sfere ontologice de la efemer la absolut, de la 

bucurie umană la tristeţea metafizică a conştiinţei geniului însumînd 

întreaga modernitate şi frumuseţe creatoare lirică a poetului. De asemenea 

timpul are un rol fundamental în poeziile emisciene şi completează 

spaţiile prin a sa prezenţă. Am vorbit de cele două condiţii prezente în 

lirica eminesciană: uman şi geniu şi am pomenit de diferenţele existente 

la nivelul spaţiilor. Există diferenţe şi la nivelul timpului. Acesta fiind 

perceput diferit de cele două entităţi. Există un timp ciclic, limitat de 
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efemeritate, un timp ce aduce cu sine pierirea oamenilor: căci oamenii „se 

nasc spre a muri şi mor spre a se naşte” folosind expresia Demiurgului. 

Şi desigur există un timp absolut, creat de conştiinţa geniului, care nu 

cunoaşte moartea, căci devine o singură entitate cu timpul originar, 

neputînd nicicum să se dezlegeze de „negrul grelei vecinicii”. 
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Spaţii eminesciene: celest şi acvatic în poeziile Ca o făclie şi 

Cu pînzele-atîrnate 

„Viaţa însăşi este o mare plină de stînci şi vîltori pe 

care omul le evită cu cea mai mare grijă şi prudenţă, deşi 

ştie că, chiar atunci cînd a reuşit să se strecoare printre 

ele, fiecare pas l-a apropiat de naufragiul cel mai grozav 

dintre toate, de moarte, către care el navighează direct: 

ea este ţelul ultim al acestei trudnice călătorii, portul 

mult mai temut decît toate stîncile pe care le-a ocolit.” 

Arthur Schopenhauer 
 

Marile teme ale liricii eminesciene sînt generate de o anumită 

structură afectivă, o interioritate poetică ce are la bază anumite obsesii 

adînci. Spaţiile eminesciene sînt rezultatul unor structuri ale 

inconştientului, care dezvăluie fondul afectiv. Dintre acestea, marea 

ocupă un loc aparte, fiind simbol al vieţii, aflată într-un raport de 

complementaritate cu spaţiul celest. 

În lucrarea de faţă, mi-am propus să dezvolt relaţia dintre spaţiul 

acvatic şi cel cosmic, cu accentul pe importanţa celui dintîi, datorită 

bogăţiei de semnificaţii pe care o are metafora mării în poezia lui 

Eminescu. De asemenea, mi-am propus să prezint importanţa acestui 

spaţiu eminescian văzut din perspectiva coborîrii ca acţiune esenţială a 

cunoaşterii. 

 

I. Noaptea şi coborîrea 

Regimul nocturn în poezia lui Eminescu este o structură de tip 

mistic, echivalentă unei coborîri către un labirint visceral, în sensul 

pătrunderii în profunzimea materiei şi reabsorbirii în aceasta (Cărtărescu, 

2011: 51). Noaptea este timpul din zi preferat de poet pentru că 

simbolizează intimitatea, fiind asociat pîntecului matern, fiind vorba de 

întunericul  primordial. Există două feluri de nopţi la Eminescu. În primul 
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rînd, noaptea tenebroasă, întunericul fără speranţă al morţii, şi noaptea 

înstelată, luminoasă, singura care face posibilă apariţia imaginii 

interioare. Lumina stelelor este, însă, difuză, mai mult învăluitoare decît 

dezvăluitoare, iar elementul care corespunde acestei lumini este apa, care 

o reflectă şi o luminează. În ceea ce priveşte felul în care Eminescu a 

evocat marea, primul fapt care se impune este predominarea peisajului 

nocturn (Dumitrescu, 1972: 309). 

Coborîrea nu poate fi separată de ideea de adîncire, de pătrundere 

în esenţe. Aşa cum noaptea este spaţiu al increatului, coborîrea implică 

regresiunea, întoarcerea în spaţiul infantil, iar prin extindere, în paradisul 

vieţii prenatale. De aceea, simbolul coborîrii, al întoarcerii în universul 

prenatal, în lirica eminesciană, este apa. Elementul acvatic este asociat 

întunericului, în sensul necunoscutului şi prezintă o ambivalenţă 

thanatică, pe de-o parte, şi erotică, pe de altă parte, adică poate fi atît 

simbol al morţii, al destinului nefast, cît şi al vieţii, al pîntecului matern. 

„Coborîrea este asociată, astfel, unei adînciri într-un labirint, de cele mai 

multe ori subacvatic, unde lumina stelelor este încercarea spiritului de a 

străbate prin tenebre” (Dumitrescu-Buşulenga, 1989: 235). Este însă 

vorba de coborîre văzută ca o cădere. Orice mişcare de explorare a 

tainelor devenirii începe printr-un demers involutiv.Axa coborîrii este una 

intimă, în interiorul sinelui, de aceea îi este asociată carnea, în sensul unei 

ambivalenţe între pîntecul digestiv şi cel sexual. Aşa cum adîncurile apei 

trimit la ideea de moarte, aşa şi carnea simbolizează putrefacţia. 

Coborîrea în adîncuri este, asemeni complexului lui Iona, (Eminescu, 

2005: 219) o coborîre în pîntecele sexual sau digestiv (Durand, 1977: 

249).  

Adîncirea în labirint implică dorinţa de cunoaştere sau de 

devenire. Călătorul care pătrunde în profunzimea materiei doreşte să afle 

ceva. Revelaţia se află în centrul labirintului. Poetul alunecă pe valuri în 

adîncurile apei către o moarte care îi asigură întoarcerea în lumea de 

dincolo. El se afundă în întuneric încercînd să se elibereze, astfel că 

moartea, viaţa de dinainte de naştere, punctul central al labirintului 

acvatic, nu este privită sub aspectul dramatic al extincţiei, ci ca o stare 

eliberatoare care îi poate reda fericirea ultimă. În poezia Ca o făclie… 

poetul se bucură pentru aceia „care nu au fost să fie”, pentru că numai ei 

au şansa să rămînă parte integrantă a perfecţiunii: „ Ei dorm, dorm în 

nimicul eternităţii lor […]/ Ei dorm cum doarme-un chaos pătruns de sine 
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însuşi.” Somnul, la Eminecu, este un simbol al morţii, al coborîrii în 

inconştient. Perfecţiunea este starea de fericire pe care omul o caută 

zadarnic, pentru că nu o poate afla decît dincolo de moarte. Coborîrea în 

adîncurile cunoaşterii este sortită eşecului, aşa cum este acesta sugerat şi 

în poemul Cu pînzele-atîrnate: „…undeva, undeva/E fericirea./Şi toţi 

aleargă după ea/ N-o află nicăirea.” Apa adîncă simbolizează o 

materializare care trimite către o feminitate substanţială (Ibidem: 245). 

„Apa este încărcată de viaţă, iar orice apă vie este o apă al cărei destin e 

să se încetinească, să se îngreuneze. Apa grea, încărcată de semnificaţii, 

simbol al maternităţii, este o apă care apasă, care scufundă, invitaţie la 

moarte” (Bachelard, 1995: 77). 

 

II. Ecourile mării 

Reprezentările peisajului marin sînt determinate de un mod 

specific de a privi lumea, care diferă în funcţie de cultură şi de epoca 

istorică. Deprinderile culturale permit o ierarhizare a informaţiilor care 

vin din lumea înconjurătoare şi o asociere a acestora cu anumite valori şi 

simboluri pozitive sau negative. În ceea ce priveşte reprezentările 

culturale ale spaţiului acvatic, există o disociere între apa sărată şi cea 

dulce. Apa sărată, marea, era considerată ceţoasă, nesfîrşită, 

neîndurătoare, răsunătoare şi tumultoasă, în timp ce apa dulce era privită 

ca fiind limpede, sacră, izvor cu unde liniştite. Reprezentările negative ale 

mării pornesc de la imaginile biblice care au marcat profund modul în 

care a fost privit acest spaţiu. Una dintre imaginile biblice asociate mării 

era cea a Potopului, marea fiind considerată un instrument de pedeapsă 

dat de divinitate, iar o alta este imaginea apocaliptică a acesteia, frica de 

mare împletindu-se în trecut, cu frica de sfîrşitul lumii. Marea era văzută 

ca un spaţiu dominat de forţele demonice, caracter malefic cel mai bine 

observat pe timp de furtună. Pentru a putea răzbate în călătoriile pe mare, 

corăbierii solicitau protecţia divină, fie reprezentată de zei, fie de lumina 

protectoare a stelelor. 

Există în poezia lui Eminescu  un viu sentiment al depărtărilor, al 

orizontului deschis de mare, al legănării pierdute spre zări fără nume. Este 

asemenea unei călătorii către moartea care aşteaptă, patrie finală, unde 

durerile se destramă în voluptatea extincţiunii. „Corăbiile care se clatină 

pe apă sau stolurile înghiţite de spaţiu, cunosc acelaşi drum, spre haosul 
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depărtării, spre depărtarea pură, ale cărei zări redau pacea, odihna mult 

visată (Negoiţescu, 1980: 138).  

Prin aspiraţia sa neptunică (Ibidem: 140) Eminescu construieşte 

conceptul morţii din elementul primar al apei. Marea înfăţişează substanţa 

primordială, haotică, spre care se întoarce poetul căutînd moartea. Apa ia 

sensul de mitologie a materiei din care ies şi în care se revarsă toate, fiind 

imaginea tipică a nimicului, iar poetul înţelege aspectul cosmogonic al 

primordialităţi apei şi caracterul său de emblemă, nu numai a Haosului 

(Călinescu, 1970: 200) dar şi a purităţii. Idealul de puritate nu poate fi pus 

oriunde, în orice materie. Înţelegem astfel apa pură ca pe o substanţă 

aparte ce poate lua locul unei materii primordiale (Bachelard, 1995: 169). 

Nucleul de dezvoltare al metaforei mării se află, însă, cu bogaţia 

lui de sensuri, în folclor. De aici a străbătut în literaturile culte, 

înregistrînd trei moduri principale. În primul rînd, se conturează o 

perspectivă creştină, cu accentul pe greutăţile vieţii asemănătoare 

valurilor din vîltoarea cărora mîntuirea este aşteptată. În al doilea rînd, 

este vorba despre o perspectivă titanică, ce dezvoltă frămîntarea 

ameninţătoare a valurilor şi dorinţa omului de a o înfrunta. Nu în ultimul 

rînd se formulează şi o perspectivă modernă, care se caracterizează prin 

faptul că „dramatismul dezlănţuirii trece în umbră, deoarece viaţa se 

destramă de la sine pe linia timpului ireversibil” (Dumitrescu, 1972: 314). 

Marea este un spaţiu mitic al întunericului, populat de forţe necunoscute, 

spaţiu căruia poetul îi atribuie multiple semnificaţii corespunzătoare 

trăirilor sale aşa cum sînt prezente şi în poeziile Ca o făclie… şi Cu 

pînzele-atîrnate. 

 

II. 1. Marea şi opoziţia viaţă - moarte 

„Viaţa e descrisă prin moarte” (Bachelard, 1995:56). Eminescu 

urmăreşte să facă din metafora viaţa – mare expresia propriei ursite. 

Dintr-o perspectivă alegorică, viaţa este o mare nesfîrşită pe care plutesc 

în voia valurilor sau înfruntîndu-le, între naştere şi moarte, oamenii, iar 

valul este simbol al destinului omului. Zbaterea continuă între viaţă şi 

moarte este prezentată în cele două poezii ca un circuit firesc al existenţei, 

aşa cum apare în Cu pînzele-atîrnate „De ce mă întristează/ Că valurile 

mor,/ Cînd altele urmează/ Rotind în urma lor?” dar şi cu atenţia acordată 

destinului pe care omul nu îl poate stăpîni, dar care este încadrat firesc 
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acestui circuit vital, aşa cum este prezentat în  Ca o făclie: „ … fără să 

ştiu unde pe-a lumii valuri lunec?/ Mulţimea nu se naşte decît spre a 

muri…”.  Marea este un spaţiu revelator pentru poet, cu reflexele ei de 

taină şi de mari depărtări, cu povara singurătăţii fără sfîrşit, sugerînd 

misterul în care dispar toate. Cu toate că marea înglobează această 

perspectivă thanatică, ca spaţiu al morţii, prin necunoscutul său, moartea 

în sine apare sub o formă erotică în cele două poezii. Marea este 

percepută ca un lichid amniotic care conservă viaţa, nefiind un element 

care separă, ci unul care uneşte, care înlesnează circuitul firesc al 

materiei. Moartea constituie, de fapt, atingerea fericirii, deoarece 

reprezintă întoarcerea la forma materiei prime, reasimilarea în haosul 

primordial. Deşi soarta omului e îndoielnică şi călătoria sa prin viaţă e 

înţesată cu dificultăţi, portul final este acelaşi, destinul începe şi se 

sfîrşeşte în moarte. Pentru Eminescu starea de nefiinţă constituie 

perfecţiunea, deoarece doar aici îşi poate regăsi liniştea, de aceea îi 

consideră fericiţi pe cei care nu au văzut viaţa sau care pleacă din ea către 

acea stare de armonie. În poezia Ca o făclie… viaţa este privită ca un loc 

blestemat, factor perturbator al ordinii primordiale : „Vai de acel ce ochii 

în lume i-a deschis!/Blestem mişcării prime, al vieţii primul colţ”. 

 

II. 2. Marea şi idealul călătorului 

Înălţarea valurilor către cer spre a cuceri lumina stelelor şi liniştea 

pe care după furtună o aduce oglindirea acestora în ape, sînt revelatoare 

pentru destinul omului care caută în lume idealul, dar, neputîndu-l ajunge, 

se mulţumeşte cu iluzia lui (Ibidem, 1972: 203). Cerul, care simbolizează 

perfecţiunea, adînceşte, astfel, drama omului lipsit de puterea de atingerii 

acesteia în timpul vieţii. Aşa cum este prezentat şi în poezia Ca o făclie… 

omul nu îşi poate găsi nici un liant care să-l lege de viaţă: „El de nimic în 

lume viaţa-i n-o s-o lege”, fiind ilustrată condiţia omului care nu se poate 

împăca cu destinul său în lume, „ căci lumea pare numai a curge 

trecătoare”. Mişcarea undelor este, aşadar, echivalentul aspiraţiilor 

omeneşti. Destinul oamenilor, care se nasc şi mor fără întrerupere, este 

redat prin spectacolul mării şi ilustrează tocmai zădărnicea încercării de 

atingere a oricărui ideal: „Mulţimea nu se naşte decît spre a muri […]/ 

Numele lor e nimeni, nimic a lor fiinţă”. Peisajul apelor corespunde 

alegoric vieţii, pentru că valurile pot numi la fel de bine oamenii ce se 
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nasc şi mor fără întrerupere, după cum ele pot însemna idealurile lor 

neîntrerupte, succesiunea sau chiar greutăţile ce spulberă aceste idealuri 

în lume. 

În poezia Cu pînzele-atîrnate apare imaginea stolului de păsări 

care are, însă, o origine folclorică, adîncind sentimentul de iluzie asociat 

destinului: „Iar stolul rîndunelelor/ Trece-ntre cer şi mare…”. Oamenii 

interpretau după zborul păsărilor hotărîrile soartei şi ale zeilor, zbor care 

este asociat idealului uman datorită contrastului de efect între fragilitatea 

păsărilor şi măreţia acţiunii. Metafora păsărilor călătoare, ca şi cea a 

mării, trimite spre complexul fericirii care rămîne o iluzie. 

 

II. 3. Marea infinită 

Sentimentul infinitului creşte firesc din peisajul grandios al mării, 

care, în folclor, era simbolul potrivit pentru a încadra, prin imensitatea ei, 

egalitatea în faţa morţii dintre sărac şi împărat, fiind neantul în care 

dispare fără urmă universul întreg. Apele, în lirica eminesciană, sînt 

simbolul nemărginirii. Lumea lor evocă idealul spre care ţinteşte 

călătorul. Nesfîrşitul mării este asemănat timpului etern. Infinitului îi 

corespunde nemurirea. Ideea de prezent etern este o  temă 

schopenhaueriană des întîlnită şi în restul poeziilor lui Eminescu. 

„Viitorul şi trecutul sînt a filei două feţe” spune poetul în Glossă. Marea 

este o întindere fără margini aşa cum şi timpul este lipsit de repere care să 

stabilească unde se află graniţa dintre trecut şi viitor, de aceea pentru 

Eminescu, ca şi pentru Schopenhauer prezentul este timpul existenţei 

perpetue. Nimic nu se pierde în trecut, ci se transformă într-o prelungire 

neîntreruptă a clipei prezente. Aşa cum marea, simbol al vieţii şi al 

obstacolelor, asemeni unei corăbii ce navighează spre depărtări 

necunoscute, se întinde fără de margini, aşa şi timpul se derulează fără de 

oprire, cum este sugerat şi în poezia Ca o făclie… : „Ce este viitorul? 

Trecutul cel întors”. Viaţa se măsoară, fie în nemărginirea timpului, fie în 

nemărginirea obstacolelor pe care omul le are de trecut pînă la destinaţia 

finală: „E şirul cel de patimi cel pururea retors”. Nemărginirea 

întinderilor şi eternitatea transformă marea într-un simbol al singurătăţii,  

„Edgar trece cu gîndul prin veacuri ca-ntr-o barcă/ […] rîvnind 

singurătate” dar şi a timpului monoton: „Ca viaţa preţ să aibă/ […] o tîrîi 

uniform”. Totodată, spaţiului nesfîrşit i se aseamănă libertatea  gîndului 

care se opune curgerii rapide a vieţii: „…lumea pare numai a curge 
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trecătoare/ […]/ Pe cînd tot ce aleargă şi-n şiruri se aşterne/ Repaosă în 

raza gîndirii cei eterne”. Infinitul mării se află în contrast, în poezia Cu 

pînzele-atîrnate, cu micimea omului şi cu existenţa sa efemeră („De ce 

rămîn atîtea-n veci/ Şi numai omul moare?”) care se află în contrast şi cu 

eternitatea stelelor. Universul marin şi cel cosmic sînt interdependente. 

Poetul afirmă că numai în moarte, atunci cînd omul îşi poate îndeplini 

idealul de a atinge cerul, omul se contopeşte cu universul şi devine 

nemuritor: „În cer întotdeauna/ Urmăm al nostru mers,/Ca soarele şi luna/ 

Rotind în univers”. 

Cu toate acestea, spaţiul marin dispune de anumite recipiente, 

locuri comune ale liricii eminesciene,  aşa cum apare, de pildă, în poezia 

Ca o făclie… barca sau corăbia, în poezia Cu pînzele-atîrnate, ambele 

simboluri ale feminităţii, ale spaţiului protector. Înconjurată de ape ca o 

insulă, dar oferind adăpost în pîntecul ei şi legănîndu-se în ritmul 

valurilor, barca este imaginea mamei, a vieţii, spaţiu al izolării, al 

pîntecului matern (Cărtărescu, 2011: 99). Barca eminesciană este lăsată în 

voia valuilor şi se transformă într-un leagăn (Durand, 1977:311). Marea 

este, însă, pentru toţi oamenii, unul dintre cele mai mari şi mai constante 

simboluri ale maternităţii. Apa este elementul natural care leagă şi care 

leagănă, trăsătură care îi atestă, încă odată, feminitatea. Apa ne poartă, ne 

leagă, ne adoarme şi ne redă mamei noastre (Bachelard, 1995: 149). Este 

un somn legănat de valuri, un somn adînc  ce îl duce pe călător în braţele 

morţii, o trecere lină către eliberarea de sine. Plutirea în voia valurilor 

simbolizează împlinirea în imaginar a dorinţei de fericire, de confundare 

cu elementele centrale ale universului (Ibidem, 2011: 100). După cum 

marea poate fi şi un simbol al morţii, există şi o legătură profundă între 

barcă şi mormînt, ambele, simboluri ale claustrării. Pe de altă parte, 

corabia nu este numai un simbol al morţii şi al vieţii, dar şi a destinului 

uman, a voinţei cu care omul încearcă să înfrunte obstacolele vieţii pentru 

a-şi atinge idealul nobil. Atît în poezia Ca o făclie… cît şi în poezia Cu 

pînzele-atîrnate, barca apare ca un element care vine în completarea 

mării infinite, cufundîndu-se în depărtările acestui spaţiu plin de 

obstacole pe care omul se luptă să le învingă. „ Edgar trece cu gîndul prin 

veacuri ca-ntr-o barcă” este versul din Ca o făclie… care aseamănă 

nemărginirea gîndului cu cea a mării, iar barca este spaţiul protector care-

l ajută pe Edgar să-şi întregească cunoaşterea din lectura „tomurilor 

prăfuite”, în timp ce în poezia Cu pînzele-atîrnate, „Corabia 
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străbate,/Departe de pămînt” ilustrînd tocmai încercarea omului de a-şi 

domina destinul.  

 

III. Cerul şi focul 

Focul şi apa sînt două elemente complementare. Flacăra care arde 

este o verticalitate locuită care se îndreaptă către o direcţie clară, către o 

ascensiune (Bachelard, 1994:71). După cum marea este asociată morţii 

sau reîntoarcerii în increat, o călătorie către lumea de dincolo, focul, 

arderea, reprezintă exitincţia, anularea unui univers întreg, care este omul, 

spre a se înălţa către un altul. După cum marea simbolizează călătoria 

către moarte, către un alt stadiu al existenţei, aşa şi focul sugerează tot 

trecerea, de la fiinţa împovărată, care duce greutatea existenţei şi a 

propriului trup, la cea eliberată de sine. Omul devine liber atunci cînd se 

mistuie în întregul său (Ibidem: 80).  

Focul are, însă, mai multe forme de manifestare. Este vorba, în 

primul rînd, despre focul care arde, văpaie ce mistuie, iar în al doilea rînd, 

despre focul-lumină, materie incandescentă şi rece, care luminează, 

asemeni aştrilor. Reprezentarea spaţiului sideral în cele două poezii, Ca o 

făclie… şi Cu pînzele-atîrnate este una diferită. În poezia Cu pînzele-

atîrnate cerul este materializat în prezenţa stelelor care sînt însufleţite de 

invocarea poetului. Este vorba aici despre focul-lumină, însă această 

lumină nu este numai una care îl orientează în întuneric pe cel ce 

călătoreşte pe mare, ci şi una care îl călăuzeşte în întunericul destinului 

său. Este o lumină călăuză, o lumină revelatoare, o salvare din braţele 

sorţii, pentru că stelele, prin omniprezenţa lor, simbol demiurgic, pot 

controla destinul omului. Călătorul invocă stelele, considerîndu-le părtaşe 

hazardului vieţii: „O stelelor, stelelor,/Nemuritoare./De ce şi voi nu vă 

luaţi/ Pe-ale lor urme oare?”. Toate urmează, în natură, un circuit care se 

înnoieşte continuu. Totul se transformă, totul este mişcare, numai stelele 

sînt imobile, privirea lor este fixă, lumina lor rece veghează spectacolul 

lumii. Acest circuit natural şi firesc al naturii, din care face parte şi omul, 

se continuă şi dincolo de moarte. Acest stadiu al fiinţei, al omului 

deposedat de sine, în moarte, este esenţial întregirii circuitului: „În cer 

întotdeauna/ Urmăm al nostru mers,/ Ca soarele şi luna/ Rotind în 

univers/.” În cea de-a doua poezie, Ca o făclie…, focul nu este 

materializat nici în prezenţa stelelor, nici în existenţa unei materii 
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incandescente propriu-zise, ci este o reprezentare simbolică, prin însuşi 

titlul poemului, care face referinţă la viaţa care arde asemeni unei 

lumînări. Întreaga poezie este un strigăt de dezamăgire al poetului, un 

monolog  al neîmplinirii călătorului aflat în barca ce se lasă dusă de valuri 

pe marea vieţii şi care conştientizează sfîrşitul care se apropie. A te simţi 

ca o flacără deplină este drama fiinţei deveninde ce se luminează 

distrugător (Bachelard, 1994: 46). Focul sugerează dorinţa de schimbare 

a timpului, de aducere a vieţii la capătul său, cel de dincolo. (Bachelard, 

1989: 15). Edgar trăieşte reveria focului, a vieţii, astfel că, pentru el, 

distrugerea prin ardere este o reînnoire. Singurătăţii în viaţă, pe care o 

resimte, „[…] vecinc în viaţă rîvnind singurătate/ El de nimic în lume 

viaţa-i n-o s-o lege”, i se opune moartea prin ardere. Moartea în flăcări e 

cea mai puţin singuratică dintre morţi, deoarece este o moarte cosmică 

prin care un înteg univers dispare. Nu se face necesară prezenţa concretă 

a spaţiului celest, a cosmosului, deoarece Edgar însuşi este universul. El 

se contopeşte în moarte cu cerul. Viaţa ca o făclie este simbolul purităţii. 

Arderea înseamnă purificare. Întreaga singurătate a călătorului este 

cuprinsă în imaginea primordială a focului. Focul implică visarea, dar 

este vorba despre un alt vis, deoarece Edgar se umple de un fals trecut 

visînd la ceea ce ar fi putut fi, nu la ceea ce este, ca un semn al revoltei 

faţă de prezent: „Ca o făclie stinsă de ce mereu să fumegi,/ De ce mereu 

aceleaşi gîndiri să le tot rumegi”. Eliberarea de sub povara acestor patimi 

nu se poate afla decît în moarte unde omul se uneşte cu elementele 

cosmosului, redevenind parte integrantă a chaosului: „Blestem mişcării 

prime, al vieţii primul colţ […]/ Iar de atunci prin chaos e-o muzică de 

sfere,/ A cărei haină-i farmec, cuprinsul e durere”. 

 

IV. Concluzii 

Acvaticul şi celestul sînt  două spaţii recurente în poezia lui 

Eminescu, aflate într-un raport de interdependenţă, ambele simbolizînd 

purificarea. Este vorba însă de un alt tip de purificare unde nu se pune în 

discuţie cea văzută din perspectiva unei sacralităţi, ci una prin eliberare, 

care nu poate fi altfel dobîndită decît prin moarte. Apa şi focul constituie 

două tipuri distincte de moarte, ambele redate prin elementul primordial, 

ambele generate din elementul vital. Apa este o moarte grea, lentă, 

apăsătoare, o întoarcere în pîntecul matern, iar focul, simbol al vieţii, este 
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o moarte prin ardere, extincţie a unui univers în contopirea cu altul. 

Simboluri ale eliberării, cele două elemente capătă semnificaţii dintre cele 

mai diverse, mascînd, de fapt, năzuinţa de recîştigare a ordinii aşa cum 

este aceasta prezentată în cele două poeme, Ca o făclie… şi Cu pînzele-

atîrnate. 
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Master II, Iași 

Eminescu în poezia anilor 2000 au  

Jocul milenariștilor cu Eminescu 

Despre intertext eminescian sau jocul cu niște „cuvinte arse” 

Avînd în vedere cît de mult s-a scris despre Eminescu, multiplele 

formule critice aplicate operei sale și numeroasa paletă de opinii și idei cu 

privire la poezia poetului național
1
, credem că acest subiect a devenit din 

ce în ce mai dificil de abordat și de trecut prin filtru critic original. S-a 

scris tot ce se putea scrie despre Eminescu? Nu credem acest lucru.   O 

altă cheie de interpretare eminescologică este, cu siguranță, jocul 

intertextual al operei marelui poet în poezia contemporană, cea a anilor 

2000. Intertextul eminescian a fost un cîntec de sirenă care a ademenit 

mulți scriitori de-a lungul vremii: de la contemporanii lui Eminescu 

(Creangă, Caragiale, Vlahuță etc.), la interbelici (Lucian Blaga, Ion 

Barbu, Emil Bota, M. Eliade, Lovinescu) sau la postbelici (M. Sorescu, 

Nichita Stănescu, Matei Vișniec, Ion Mureșan, M. Cărtărescu etc.). Ioana 

Bot este de părere că „citatul eminescian ca formă aparte a dialogului cu 

universul liric al poetului este o consecință la nivel textual a persistenței 

acestui marcaj asupra culturii și limbii române, marcaj față de care 

atitudinea scriitorilor posteminescieni este dublă: ei îl acceptă și îl resping 

totodată” (Bot, 1990: 9). Universul eminescian devine, așadar, o grilă de 

percepere a realității, un șablon după care se pot realiza noi formule 

poetice sau prin care se poate contura o nouă structură textuală. 

Odată cu ieșirea de sub cupola comunismului, eliberați din nodul 

cenzurii și respirînd aerul proaspăt al libertății creatoare poezia 

românească a înmugurit și înflorit în altoiul tranziție, dînd un fruct gustos 

în esență. Daniel Cristea-Enache numește noua poezie – milenară
2
 – 

pentru că e vorba despre „o poezie scrisă la sfîrşitul unui mileniu şi 

începutul altuia, după prăbuşirea unui regim politic care a durat peste 

patru decenii (părînd instalat pe vecie) şi naşterea, în chinuri, a unei noi 

                                                 
1
 Pînă și acest statut a stîrnit și stîrnește controverse pro sau contra. 

2
 Termen pe care  l-am împrumutat și noi în lucrarea de față. 
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societăţi; o poezie placată pe o realitate bolnavă, în care morbul 

totalitarismului şi nervurile tranziţiei sălbatice se caută şi se încrucişează 

maladiv” (2007, România literară). Începînd chiar cu seria 

„nouăzeciştilor”, în care filonul era abia spart și vîna poetică încă nu era 

complet eliberată și continuînd cu „douămiiștii”, la care vorbim despre o 

eliberare sălbatică și frenetică, descoperim deja un vers nou, elastic, 

arcuind noi dimensiuni în scriitură. Poeți precum O.(vidiu) Nimigean, 

Radu Vancu, Dan Sociu, Ștefan Manasia, Constantin Acosmei și mulți 

alții încriptează în foile albe ale volumelor scoase de sub tipar un joc 

intertextual cu trecutul, pe care îl corelează cu o vibrație lirică 

underground și pe care o alimentează permanent cu energia electrică a 

noilor modele tehnologice din informație și idee. Soft-ul poeziei de 

dinainte de revoluție este perturbat de hard-ul urbanismului globalizat, 

propulsînd poezia spre noi direcții de afirmare și spre explorarea unor 

multiple spații de manifestare. Astfel, una dintre resursele „electrice” ale 

poeziei milenariste este cea reprezentată de intertextul eminescian, 

cunoscînd o formulă experimentală de aplicare, care în trecut era mai slab 

aplicată: cea a „cuvintelor arse” (Bot, 1990: 109). 

Considerat de către Bahtin un „plurilingvism al textului”
3
, „o 

recitire în scris” ori „un act de auto-corecție creatoare” (Bloom, 2008: 

130) sau „o permutare de text” (Bot, 1990: 14), intertextul reprezintă o 

metodă creatoare de noi sensuri și este intens aplicată de către 

„douămiiștii”. Marcajul eminescian devine o boală creatoare a poeziei 

milenariste, ale cărei simptome sînt extrem de bine camuflate. Credem că 

cea mai potrivită expresie pentru acest fenomen o regăsim la Ioana Bot: 

„cuvinte arse”. Analizînd intertextul eminescian în poezia Anei 

Blandiana, unde prezența poetului „arde” cuvintele poeziei, cercetătoarea 

ajunge la concluzia că  „a arde un cuvînt nu înseamnă a-l priva de sens, ci 

a-și pune pecetea asupra lui: multe cuvinte ale limbii române au conotații 

conferite de textul eminescian” (Bot, 1990: 109). 

În poezia milenaristă „răsună” un ecou eminescian, dar vorbim 

despre unul slab evidențiat și nicidecum ostentativ, împămîntat în sensul 

                                                 
3
 Cercetătorul teoretizează, în Probleme de literatură și estetică, „principiul dialogic” 

care stă la baza întregii teorii a intertextualității: textele trebuie să se afle în dialog și 

dialogul respectiv să producă ceva nou. Opera trebuie să își cîștige o dimensiune 

polifonică. 
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profund al textului și avînd de multe ori un rol pozitiv: cel al elogiului (în 

sensul despre care vorbește și Ioana Bot). Intertextul eminescian în poezia 

anilor 2000 devine un joc cu multe „cuvinte arse”, apelîndu-se la aluzie 

ori parafrazare, rareori fiind vorba de citat (ba chiar, mai deloc). Harold 

Bloom era de părere că „dacă a imagina e a răstălmăci, ceea ce înseamnă 

că toate poemele sînt antitetice față de precursoarele lor, atunci a imagina 

după un poet înseamnă a învăța metaforele sale pentru propriile-i acte de 

lectură” (Bloom, 2008: 139). Acesta este, pe alocuri, fenomenul care se 

produce și în poezia „douămiiștilor”, unde Eminescu este reinventat, 

devine doar un model slab, dar prezent, al noii poezii, care primește acea 

„dimensiune polifonică” despre care vorbea Bahtin. 

Prima joacă cu Eminescu: în cartea „mutanților” și în cartea 

„enantiodromiei” 

Mai mult „nouăzecist”, decît „douămiist”, O. Nimigean este 

printre primii poeți care respiră în lirica sa aerul proaspăt al lumii de 

dincolo de comunism, devenind, în cele din urmă, un milenarist. 

Intertextul este pentru acesta șablonul cel mai potrivit pentru a creiona 

poezie, iar marca eminesciană este puternic resimțită în versul nimigean.  

Deși analizat într-un eseu de două pagini, Eminescu își găsește o 

interpretare critică și în teoriile nimigene, prin textul La mulți ani, Bădie 

Mihai!, din volumul Inerții de tranziție, altruisme și bahluviuni literare. 

Poetul devenit critic vorbește despre „calitatea modernă a poesis-ului 

eminescian, relevînd fisurile ce-i tensionează opera (forța naturală a 

creativității și distanța critică, superior sterilizantă): poezia ca palinodie” 

(Nimigeanu, 2006: 266). Considerîndu-l un contemporan, Nimigean 

recunoaște că „Eminescu s-a uzat cu timpul, provocînd astăzi reacții 

iconoclaste (unele de prost gust, similar mitului degradat)” (Nimigeanu, 

2006: 267).  

Dacă e să vorbim despre volumul de poezii scris de O. Nimigean 

în 1993, prefer să începem cu sfîrșitul sau, mai exact, cu portretul liric pe 

care Nichita Danilov i-l dedică poetului, sub forma unei postfețe, dar 

organizată ca un poem în toată regula: „incomod pur și simplu; incomod 

ca o scîndură; incomod ca un cui; incomod ca un schelet; …e 

incomoditatea întrupată; hai să îi spunem atunci Incomodus” (Un mutant 

printre mutanți sau încercare de abordare comodă a unui autor 

incomod). Incomoditatea este, fără îndoială, un atribut al poeziei 

nimigene, care se naște din mutațiile și contrariile vieții. Compact, un 
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poligon de formule lirice diverse și artă poetică elaborată, volumul week-

end printre mutanți îl determină pe Liviu Antonesei să considere poezia 

nimigeană „întîlnirea maximei carnalităţi cu livrescul cel mai eterat pe un 

pat de campanie” (în O. Nimigean – cu preambul reparatoriu). 

O. Nimigean actualizează anumite sintagme eminesciene printr-un 

transfer din zona lor neutră și uzuală, conferindu-le un sens nou, 

surprinzător. Acest fenomen este resimțit cel mai pregnant în textele din 

volumul week-end printre mutanți (1993), unde descoperim o voinţă a 

răsturnărilor majore şi a mutaţiilor progresive. Încă din prima poezie care 

deschide volumul, dichtung und wahrheit
4
, descoperim un cuvînt ars, 

marcat de eminescianism: hieroglifa („ca o întîmplare hieroglifică/ s-ar 

putea desfășura spusa:/ deci sub o pînză de nor/ s-ar fi văzut soarele, 

străveziu ca meduza”). Ioana Em. Petrescu consideră că „hieroglifa 

reprezintă în limbajul eminescian o altă înfățișare simbolică a artei. 

Hieroglifele, semne care prin Idee, printr-o vagă, stilizată asemănare cu 

realitatea fenomenală, constituie un limbaj cifric, plin de înțelesuri într-o 

epocă originară” (Petrescu, 2005: 79). Același fenomen al încifrării ideii 

poetice se produce și în poezia nimigeană, „întîmplarea hieroglifică” fiind 

o dublare a misticii poeziei, a necunoscutului și misterului, toate topite 

atent în secretele textului. Pînă și titlul în germană vine ca o completare a 

încifrării, alături de simboluri precum al sferei („ca un glob ori ca un 

om”) sau al dizolvării materiei („un pui de aur topit”). Hieroglifa, „cuvînt 

ars”, apare și în textul fețele aceluiașipoem, într-o formulă lirică care o 

materializează: „hieroglifele oaselor de cerșetor”. Învingînd limbajul, 

nimigeanu, asemenea precursorului – Eminescu -, naște poezia în forme 

noi, îi confere noi fețe. 

În ceea ce privește poezia Însemnări în proză (I), O. Nimigeanu 

apelează la o metodă inedită: parafraza prin schimbarea stilului 

exprimării. Intertextul eminescian este evident, avem o transcriere în 

proză lirică a poemuluiVeneția. Credem că acest text este un exemplu 

potrivit pentru ceea ce Ioana Bot numea „forma cea mai simplă de 

acceptare a eminescianismului: elogiul”(I. Bot, 1990: 10). Fenomenul e 

reluat în Însemnări în proză (II),unde atenția intertextuală este focalizată 

pe Ion Barbu și poezia sa Din ceas, dedus…, sau în Însemnări în proză 

                                                 
4
 În traducere, sigiliu și adevăr. 
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(III), unde este invocată poezia lui George Bacovia Din vremuri. Este de 

apreciat jocul intertextual pe care îl realizează voit O. Nimigean, 

retranscriind poezii în proză, conferindu-le o aură nouă, dar nu pentru a le 

ironiza, ci oferind „un text ceremonial” (Bot, 1990: 10). 

Dacă e să vorbim de joc cu Eminescu, nu trebuie să ecităm textul 

nimigean: Preotul Ștefan Fronea împreună cu viceprimarul Milu (în 

metru antic). Intertextul este realizat, în acest caz, printr-o simetrie a 

structurii din punct de vedere formal, a Odei (în metrul antic): 

„Duminică, douăzeci și opt febru/ arie, o mie nouă sute no/ uăzeci și trei, 

la biserica din sa/ Tul Covasna, ju”. Despre un elogiu discutăm și în acest 

caz, adus unui model exemplar al poeziei românești. Totodată este 

aruncată și o săgeată otrăvită către lumea trivializată, al cărei salvări și 

mîntuiri este necesară. 

Antonio Patraș observă faptul că „şi în nicolina blues regăsim 

acelaşi raport tensionat între, la un pol, egografia, survolul autenticist şi, 

la celălalt, artificiul livresc, jocul intertextual, pe o claviatură 

impresionantă de modalităţi expresive” (în Ex libris. Un nouăzecist 

atipic). Prezența eminesciană în universul liric nimigean este schițată încă 

din prologul-poezie intitulat enantiodromia
5
, care deschide volumul 

nicolina blues, și este surprinsă ca amintire a amintirii, ca poveste în 

poveste: „…o ilustrată cu bojdeuca din țicău (îmi amintește de merișor 

de vizita noastră la bojdeucă prin 1984 despre cum am intrat prin 

geamurile sparte în casa pustie – îmi amintește de o scrisoare pe care i-

am expediat-o amîndoi lui eminescu vino bădie mihai că fără tine sîntem 

străini)”. Mizînd pe principiul “coincidenţei contrariilor” ca factorul 

modelator al viziunii sale artistice, corpusul de autori, amintiri și 

experiențe invocate în poemul-prolog, unice și prețioase momente, s-au 

schimbat ulterior, au fost inversate și transformate în idee, conturînd un 

vers enantiodromia-tic. 

                                                 
5
 Antonio Patraș, în eseul Exlibris. Un nouăzecist atipic, este de părere că „nu 

întîmplător, titlul poemului (aşa cum a observat Radu Vancu în recenzia sa din 

„Cuvîntul”, în care a spus tot ce se poate spune despre latura soteriologică, spiritualistă, 

a textelor din volum) trimite la acel concept-cheie desemnînd, după Jung, ’funcţia 

regulatoare a contrariilor’. Într-adevăr, în viziunea lui Nimigean contrariile tind să se 

resoarbă în superioară contemplativitate, după parcurgerea unui itinerariu iniţiatic 

delimitat de arcanele simbolismului alchimic.”. 
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O. Nimigean este de părere că poezia erotică eminesciană a 

realizat, de fapt, „o demolare a mitului misoginiei poetului – înțelegîndu-i 

iritările ca admonestare adusă feminității degradante (prin cochetărie, 

superficialitate, frivolități mondene, interes s.a.)” (Nimigean, 2006: 267). 

Eminescu a cîntat și a iubit femeia, a privit-o și a admirat-o, a contemplat-

o și a reiterat-o permanent în poezia sa, preferînd să o conserve în vers 

amestecat cu formol prozodic, în loc să o brutalizeze cu atingeri carnale și 

efemere. Ioana Em. Petrescu este de părere că „din nucleul platonician se 

dezvoltă cel puțin două din ipostazele caracteristice ale eroticii 

eminesciene: prima este aceea a angelității feminine; a doua, conceperea 

frumuseții feminine ca o imagine în lumea fenomenală a Frumuseții 

absolute” (Petrescu, 2005: 153). Aceste două ipostaze sînt dezvoltate și 

de către O. Nimigeanu, care vede în erotica eminesciană o explorare și 

amînare a limitei și „un refuz al orgasmului”(Nimigean, 2006: 266). 

Femeia, această prezență în lume care e „cu adevărat mișto” și „cu 

adevărat frumoasă”, este și pentru poetul milenar o întrupare de neatins și 

doar de privit cu ochii bardului: „tu erai pur și simplu frumoasă/ faptul că 

nu am cuvinte/ arată că trebuie să te las așa/ de nepovestit de neatins/ 

doar de privit/ (cu alți ochi – cum se spune – cu ochii închiși)‖(cu alți 

ochi, în nicolina blues). Dar cel mai puternic amestec de farmec și 

senzualitate îl găsim, poate, în poemul didactica vetula, unde femeia îi 

trezește bărbatului fiorul erotic și îl inițiază în viață: „ea este zgîtia care 

mă-nvață/ materia simplă numită viață‖. Observăm în această poezie 

acea „eternitatea hipnotică a acuplării” (Nimigean, 2006: 266) specifică 

textului eminescian, prezentă, de exemplu, în Floare albastră („Pe 

cărare-n boli de frunze,/ Apucînd spre sat în vale,/ Ne-om da sărutari pe 

cale,/ Dulci ca florile ascunse.”) și redată mult mai dezbrăcată de 

artificiul stilistic: „azi ți-am predat grația/ marilor întîlniri/ din odăile 

mici/ ajunge doar să respiri/ și să fii aici”. O. Nimigean împrumută 

modelul eminescian al zugrăvirii ochilor femeii iubite („Deodată trece-o 

cugetare, Un val pe ochii tăi fierbinți:/ E-ntunecoasa renunțare,/ E 

umbra dulcilor dorinți.”, în Atît de fragedă), încercînd să deconstruiască 

același mit al cochetăriei feminine
6
: „și ochii tăi/ deschiși în inimă între 

bătăi/ cînd nu se mai aude nimica/ și te copleșește bucuria și frica”. 

                                                 
6
 Despre care discuta și în volumul de eseuri din 2006. 



EMINESCU ÎN POEZIA ANILOR 2000 

67 

Femeia-zînă prezentă în numeroase poezii eminesciene (Lida – „Vede 

zîna tristă, rece/ Prin nisipe rătăcind”, Pe lîngă plopii fără soț - „Acele 

zîne ce străbat/Din timpurile vechi”, Basmul ce i l-aș spune ei
7
 – „Vino 

dar, palidă zînă” etc) este capturată și de balaurul nimigean, care o ține 

prizonieră într-un univers citadin, vulgarizînd personajul-liric: „și ținîndu-

ne de mînă/ să ne rătăcim prin tîrg/ cînd dau rodiile-n pîrg/ ca un 

acrobat și-o zînă”(de mînă). 

În poemul [Dreptul la fericire…] plonjăm voit în universul 

eminescian și trăim, împreună cu cel care plăsmuiește această trecere, 

„orgia tăcută”, farmecul și mireasma acestei lumi: „Tîrgulîncă miroase a 

tei. Ajunge să respiri și vei zîmbi de la sine. Vara și pilulele Magne B6 

îmi invadează, blînde, celulele.”. Ajunși pe acest tărîm, descoperim nunta 

miraculoasă a gîzelor din Călin (file din poveste) și ne întrebăm 

indiferenți: „Șice dacă privirile grăbite vor vedea o nuntă măruntă de 

gîze?”. Intertextul eminescian permite revenirea la magia basmului, 

dreptul la fericire putînd fi obținut doar prin sacrificarea concretului în 

favoarea jocului ludic al feeriei. 

Unul dintre cele mai bune jocuri intertextuale din poezia 

nimigeană este surprins în textul dinstrăinătate, care e o oglindire 

deformată a textului eminescian cu același nume. Anularea fricii de 

moarte ca efect al dorului de casă și de țară, este surprins în egală măsură 

de ambii poeți, la Eminescu mult mai liric și ornamentat („Chiar moartea 

ce răspînde teroare-n omenire,/ Prin vinele vibrînde ghețoasele-i fiori,/ 

Acolo m-ar adoarme în dulce liniștire,/ În visuri fericite m-ar duce către 

nori.‖), la Nimigeanu mult mai tranșant, obsedant și repetitiv („și constat 

că moartea/ nu mă mai înspăimîntă”). Sentimentul singurătății, al 

outsider-ului captiv pe teritoriu străin, pare posibil să vibreze atît 

odinioară, prin Eminescu, cît și acum, prin Nimigeanu. Apelînd la jocul 

intertextual, poetul milenar nu face doar un elogiu al poeziei eminesciene, 

ci incorporează liricii sale și un deghizat sentiment patriotic. 

Tot despre feeric discutăm și în basmul pe care i l-aș spune ei, 

unde intertextul eminescian pune în joc cu poezia nimigeană două 

povești: Luceafărul și Făt frumos din lacrimă. Titlul este unul 

eminescian, dar contextul este diferit. Elementele basmului, extrem de 

                                                 
7
 Titlu pe care îl folosește și pentru una din poeziile sale.  
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abstractizate, care conturau poezia eminesciană, sînt acum complicate și 

îmbinate cu structuri din basmul cult al scriitorului („armăsarul nechează 

bătînd/ cînd din aripă cînd din copită”, „aruncă pentru umăr pieptenele 

batista oglinda viața”). Discutînd poezia Luceafărul, Tudor Vianu era de 

părere că „ceea ce se menține dintr-un basm este tot o valoare lirică: 

atmosfera”(T. Vianu, 1974: 84). Efectul acesta dorește și reușește să îl 

creeze și O. Nimigeanu în basmul său liric, dar plasîndu-l într-un univers 

urban, purtînd o puternică vibrație domestică: Cătălina sau fata Genarului 

(poate fi oricare dintre cele două) este obsedată de shopping („răpită de 

zmeii cu slipici din magazine”) și vrăjită de haine și bijuterii („unde 

vrăjită cu stofe și glanțuri de pietre”), meschină, superficială, ahtiată 

după frivolități mondene. Descoperim în poezia nimigeană tocmai ce 

însuși poetul credea despre Eminescu: că a luptat în poezia erotică 

împotriva feminității degradante și că nu a fost, de fapt, un misogin. 

Originalitatea textului nimigean stă în perfecta omogenitate a versurilor, 

care amestecă „cuvinte arse” diverse, dar care sînt combinate ca un 

puzzel pentru a releva imaginea unei poezii ce te pune în fața a două stări: 

senzația redescoperirii textului eminescian și pulsul dinamic al erosului 

cotidian. 

 

Al doilea joc cu Eminescu: în cartea de doliu și în cartea de vise 

Într-un eseu intitulat Memoriile intertextuale ale lui Radu Vancu, 

Dragoș Varga-Santai intuiește tehnica centrală care stă la baza poeziei lui 

Vancu și pe care o anunță încă din titlu: intertextualitatea. Sînt multe 

expresii care ar putea numi lirica acestui poet milenar: „jurnal versificat”, 

„roman analitic în versuri‖, „autobiografie lirică” (în termenii lui Varga-

Santai), „jurnal de creație” (Marius Chivu, în eseul În numele tatălui), 

carte de doliu și de vise. Amestecul eterogen de intertext, găsește în lirica 

lui Radu Vancu omogenitatea prin decantarea ideilor în „cuvîntul ars”. 

Dacă în cazul lui O. Nimigean era greoi să identifici intertext eminescian, 

la Vancu intertextul este atît de ascuns, încît în momentul în care ai 

impresia că l-ai găsit, te întrebi dacă nu cumva doar ți se pare. De ce ? 

Datorită diversității ramificațiilor intertextuale ale liricii acestui poet 

milenar: fiecare amintire, fiecare idee a existenţei cotidiene sînt creionate 

pe un rebus intertextual. 

Ca și O. Nimigeanu, Radu Vancu propune o interpretare critică a 

operei eminescine, închegîndu-și ideile în volumul Eminescu trei eseuri. 
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Pentru milenarist poetul Luceafărului este o creatură muzicală ca 

Baudelaire, fiind un flîner, un seducător și un dandy, prin el făcîndu-se  

pasul hotărîtor spre modernitate, reprezentînd un moment artistic-

existențial al încercărilor de eliberare de sub presiunea irealizării vieții, 

interiorității si identității.Criticul grupează şi subgrupează motivele ce 

structurează imaginarul eminescian (zborul avînd ca variantă ascensiunea, 

cetatea şi copacul din centrul ei, femeia ca actualizare a mitului orfic, 

nunta mistică dublată de una profană, revelaţia ca punct final al 

procesului de cunoaştere etc.). Întrebat de către Un Cristian dacă are un 

model de performanță, Radu Vancu a răspuns imediat: „Poezia lui 

Eminescu!”. Ba mai mult, își recunoaște puternica influență eminesciană 

și ne asigură de existența unor legături puternice între lirica eminesciană 

și cea douămiistă: „sigur diferenţele sînt evidente şi majore – 

biografismul douămiist e hard, cel eminescian numai embrionar, 

apocalipticul eminescian e utopic, cel douămiist dis- sau chiar kakotopic 

ş.a.m.d. Însă, în pofida tuturor mutaţiilor genetice identificabile, eseurile 

acestea mi-au justificat convingerea că există încă anumite gene 

eminesciene suficient de vitale pentru a se reactiva în ADN-ul douămiist” 

(Vancu, 2011: 165).  

Multă dreptate are Marius Chivu cînd spune, în eseul În numele 

tatălui, că opera lui Vancu este „ca o artă de familie. Dacă tatăl este 

chipul și vocea din somn, micul Sebastian este prezența diurnă, existînd 

permanent sugestia unui transfer ca într-o ștafetă a dragostei paterne”. 

Volumul Amintirilor pentru tatăl meu creionează poezia ca o formă de 

doliu (e și formula lui Marius Chivu), pe cînd în Sebastian în vis 

descoperim o poezie a visării („Ce se poate citi aici e mai degrabă o 

carte de vise decît o carte de poezie“ – spune Radu Vancu). Încă din 

prima frază aflăm natura ne-naturală a personajului eponim, o proiecție în 

vis a naturalului, transformat în poezie, în ficțiune: Sebastian în vis e 

Sebastian din trezie făcut poezie (7). Trimiterea cea mai evidentă la 

Eminescu, din al doilea volum, apare chiar în prima parte a cărții: „În 

parcul Sub Arini, magia degetelor mici inseminează opt Eminescu-clone 

în Albă-ca-Zăpada-și-cei-șapte-pitici. Sebastian în vis își face din lume 

paradis‖. Visul permite o eliberare toatală din real și o plonjare într-un 

spațiu feeric, într-un basm intertextual în care modelul poeziei exemplare 

(cea eminesciană) poate fi multiplicată la nesfîrșit. 
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În cartea de doliu a lui Vancu regăsim cîteva poeme care poartă o 

puternică marcă intertextuală eminesciană. „Cuvinte arse” eminesciene 

identificăm în poezia milenară, Vis cu tine, în care se fac multiple 

trimiteri la Scrisoarea I și la Odă (în metrul antic). Mitul cosmogonic 

este oglindit în poezia milenară într-o viziune casnică: „se face că lumea 

se încheagă în jurul nostru ca apa în jurul picioarelor de porc/ și că 

răcitura asta e bine…”. Tot prin verbul se încheagă este definită și 

facerea lumii la Eminescu, dar aici valoarea ornamentală este mult mai 

atent speculată și nu cade în mizeria faptului lumesc, ca la Vancu: 

„Universul fără margini e în degetul lui mic,/ Căci sub fruntea-i viitorul 

şi trecutul se încheagă,/ Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o 

dezleagă”. Cosmogonia eminesciană stă în numerologie, în unul inițial 

„Dar deodat-un punct se mişcă... cel întîi şi singur. Iată-l/ Cum din chaos 

face mumă, iară el devine Tatăl!.../ Punctu-acela de mişcare, mult mai 

slab ca boaba spumii,/ E stăpînul fără margini peste marginile lumii...”, 

pe cînd la Vancu  regăsim o aluzie la mitul religios al facerii lumii, o 

versiune inversată a celei eminesciene: „și de la un timp începu să existe 

timpul,/ pămîntul se separă de ceruri și apele de pămînt”. Nu ne miră nici 

inserția intertextului eminescian cu trimitere la Odă („pururi tînăr, 

înfășurat în halatul găurit ca într-o manta, ieși din camera mică”), care 

nu e altceva de cît o rugăciune de mîntuire. Veșnicia eminesciană, 

eternitatea („Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie”) este 

transpusă la Vancu prin figura obsedantă a repetiției: „și lumea se tot 

încheagă, se tot încheagă”. Simbol al degradării și al mizeriei, porcul este 

animalul prin care se realizează facerea lumii, cufundarea lui în apa 

închegată (răcitura) semnificînd starea pură a Începutului. În ciuda 

acestui fapt, sub presiunea permanentă a trecerii timpului ființa ajunge să 

se pervertească și să devină animal: „și chiar că semănăm din ce în ce 

mai mult cu două picioare de porc”. Focul devine la ambii poeți un motiv 

al suferinței, al durerii fără sfîrșit. Dacă la Vancu focul e unul casnic, 

artificial, provocat de „gazul de la aragaz”, dar mistuind sufletul, la 

Eminescu e un foc mitic, al lui Nessus ori al lui Hercule. Nu întîmplător 

apelează Vancu la cele două texte eminescine, pentru că ele însele sînt 

intercondiționate, așa cum observă și Ioana Em. Petrescu: „prin mișcarea 

oglindirii, Oda reface mișcarea divinului din Scrisoare I, existența nu mai 

apare acum decît ca o proiectare a fiecărui existent într-un altul”. 
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Și Radu Vancu împrumută titlul eminescian Basmul ce i l-aș 

spune ei, schimbîndu-l (basmul pe care mi l-aș spune mie) și inserîndu-i 

(la fel ca O. Nimigean) un cu totul și cu totul alt proiect textual. Nu ne 

vom opri atenția asupra unei analize intense a textului și vom comenta 

doar intertextul eminescian. Identificăm o suprapunere parțială între 

versurile Glossei eminesciene („Vreme trece, vreme vine,/ Toate-s vechi 

si noua toate”) cu repetitivitatea obsedantă, interminabilă a așteptării din 

versul „dacă vreau să vorbesc cu tine, să mai aștept o vreme și înc-o 

vreme”. Primele două versuri ale poeziei („vei spune – asta nu e viață, ce 

scrii tu aici nu sînt decît vreascuri/ în care ochiul tău disperat de 

singurătăți vrea să vadă formele vuitoare”) ne duc cu gîndul la reproșul 

acid din Criticilor mei: „E ușor a scrie versuri/ Cînd nimic nu ai a spune,/ 

Înșirînd cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune”. Atmosfera de basm 

despre care discutam la Nimigean, este de această dată mult mai slab 

resimțită, fiind păstrate foarte puține expresii care să ne plaseze într-un 

univers feeric: „apa vie” și „fîntîna de la capătul lumii”. 

Încă din prima strofă a poeziei Adevăratele amintiri („Cînd 

privești ploaia prin fereastra biroului de la facultate/ și amintiri tulbură, 

pic-pic, matolitul suflet,/ cercuri-cercuri îi fac suprafața. Cînd demodate/ 

harpii își desfac iar aripile nevăzute și se zbate/ în carne un zbor mai 

adînc decît carnea. Cînd, crăpate/ de febră, buzele sufletești expiră cu 

prelung răsuflet.”) reușim să identificăm atmosfera în oglindă din strofa 

trei a poeziei eminesciene Mortua est! („Te văd ca o umbră de-argint 

strălucită,/ Cu-aripi ridicate la ceruri pornită,/ Suind, palid suflet, a 

norilor schele,/ Prin ploaie de raze, ninsoare de stele”). Plasată în 

contexte diferite, cu decorul ușor schimbat, moartea rămîne aceeași forță 

devastatoare, care te ridică la cer cu „aripile ei nevăzute”. Reprezentarea 

sentimentului incertitudinii în fața morții, ca stare de refuz și 

necunoaștere a acesteia din versul „și viața plutea în jur și moartea plutea 

în jur și cumva absurd” duc la posibilitatea creionării sentimentului 

fericirii din ultimul vers, care nu e altceva decît o ușurare de jugul 

speranței, un abandon în fața luptei cu moartea și, în cele din urmă, o 

acceptare: „Amintirile te fac fericit.‖. 

Începînd cu Frînghia înflorită, trauma din volumele anterioare 

este abolită. Avem în față o carte-poem care îmbină lumea onirică, în care 

are loc dialogul tată-fiu, cu lumea realismului diurn, care rupe nodul 

visului. Intertextul abundă în diversitatea formelor și a șabloanelor 
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inserate atent și deghizate ca la carnaval, într-o lume colorată Walt 

Disney. Deși tema morții e permanent invocată, textul are mereu culoare 

și nerv, lumea morților din vis fiind mereu direct proporțională cu cea a 

profunzimii vieții reale. Visul devine în frînghia înflorită a liricii lui 

Vancu un nod care te face să te oprești și să îl deznozi sau să încerci 

măcar acest lucru. E periculos de frumos să te joci de-a intertextul 

eminescian în această lume dublă, dar te poți pierde ușor. Profunzimea 

„cuvîntului ars” atinge apogeul, pentru că nici în această cartea de vise 

Eminescu nu a fost uitat. Încă din primul poem, Nu te speria, visul 

permanent la care ne supune poezia lui Vancu ne duce cu gîndul la 

versurile eminesciene din Scrisoarea a II-a: „Iar în lumea cea comună a 

visa e un pericol,/ Căci de ai cumva iluzii, eşti pierdut şi eşti ridicul”. 

Deși riscăm să cădem într-o interpretare greșită, îngerelul din acest text 

este, poate, chiar poezia pe care porcii (oamenii – nu înțeleși stricto-senso 

ca animal, ci mai mult mizeria umană) o vor devora, căci, așa cum spune 

Eminescu în Epigonii: „Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate,/ 

Voluptos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate./ Strai de purpură şi aur 

peste ţărîna cea grea.”.  

În scurtul poem liric în proză Aici, unde ne trăim… găsim, 

camuflat, joc intertextual eminescian cu Oda și cu Luceafărul. Redăm 

textul: „[Aici, unde ne trăim toţi cumplita speranţă de viaţă, nu-i de fapt 

nimeni. Cei mai vii nu ştiu nimic despre viaţă. Cei mai frumoşi n-au văzut 

frumuseţea. Cei mai nefericiţi nu ştiu ce-i nefericirea. Inima bate cu 

fanatismul cu care vrăbiuţa continuă să zboare minute bune după ce 

aripile i s-au aprins din senin.]‖. Primul gînd eminescian pe care îl 

identificăm este cel al Luceafărului resemnat în fața singurătății, blestem 

al condiției sale de nemuritor: „Trăind în cercul vostru strîmt/ Norocul va 

petrece,/ Ci eu în lumea mea ma simt/ Nemuritor si rece”. Jocul 

intertextual este dublu. Observăm schițate și idei din Odă: vrăbiuța cu 

aripile în flăcări este, de ce nu,  o trimitere la pasărea Phoenix și 

fenomenul catharsis-ului („De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet,/ Pe-al 

meu propriu rug, mă topesc în flăcări/ Pot să mai re-nviu luminos din el 

ca/ Pasărea Phoenix?”). Căutarea fericirii în lumea muritorilor și 

dezamăgirea în fața mizeriei umane resimțite de către Luceafăr o regăsim 

și în poemul Nu înțelegi cum…: „[Nu înţelegi cum se poate ca visele 

astea să te facă în egală măsură de fericit şi nefericit. Însă fericirea e 

pentru nefericiţi. Fericirea celor fericiţi e mizerie. Aşa gîndeşti, şi îţi 
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pipăi întruna inima fericită, cu delicateţea unui elefant tînăr zdrobindu-şi 

liniştit craniul cu trompa.]‖. Comunicare în vis dintre Cătălina și 

Luceafăr contribuie la conturarea fericirii erotice, dar conduce spre 

suferință și dezamăgire, visele putînd astfel „să te facă în egală măsură 

de fericit şi nefericit‖. Dragostea din vis este și mai puternic sugerată în 

textul Dragule, de fiecare dată…, unde „de îndată ce în capul tău începe 

visul” (odată zămislit cadrului oniric), „bietul diavol” (Luceafărul!) „vine 

fuguța lîngă mine/ îmi prinde fața-n palme/ și plînge în hohote deasupra 

sicriului”, iar cînd visul încetează, „..pleacă/ Nu se uită înapoi”. Plînsul 

diavolului deasupra sicriului ne duce cu gîndul la acel „mort frumos cu 

ochii vii”, lacrima fiind un element produs al carnalului, al corpului viu. 

Fiind lacrimă neomenească ea naște „trandafiri tineri și sălbatici”, produs 

al suferinței în dragoste.  

 

Joc frînt cu Eminescu 

Începînd cu poezia lui Dan Sociu, Ștefan Manasia și Constantin 

Acosmei jocul intertextual cu poezia eminesciană este frînt. Elanul 

puternic ancorat în lirica eminesciană al poeților analizați anterior 

(Nimigean și Vancu) devine din ce în ce mai ușurat de marcajul 

intertextual. Cu toate acestea, urme ale unor „cuvinte arse” mai pot fi 

găsite. 

Plasîndu-ne sub o falsă vrajă a fericirii, printr-o dispoziţie 

temporar euforică, poezia lui Dan Sociu îşi redefinește trăirea realului 

pînă la strălucirea şi precizia unei lame de cuţit, împletind în volumul 

Pavor nocturn teama somnului cu cea a  trezirii bruște, plină de anxietate, 

spaimă şi plîns. Aici nu prea putem vorbi despre intertext eminescian. 

Poate doar dacă am face o disecție atentă la nivelul temelor dezvoltate am 

putea găsi cîteva reminiscențe eminesciene. Dar ar trebui să forțăm 

lucrurile, să le brutalizăm, iar poezia aceasta e ca un bibelou de porțelan 

ce nu trebuie spart, căci nu îi vei mai găsi înțelesurile. Abia în volumul 

Poezii naive și sentimentale reușim să scormonim prin cenușa lirică și să 

găsim o serie de „cuvinte arse”. Mai întîi la nivel tematic, unde prezența 

naturii ca martor al iubirii, ca spațiu protector este surprinsă eminescian 

în ultimul vers al poemului Prima noapte: „pe spinarea ei arsă umbra 

frunzișului tremura”. Totodată, în ciclul Sonete în alexandrini, textul 

„Erai atît de absentă cînd te spălai/ dimineață pe față, nici n-ai observat/ 

că teiul din curte și-a întins o creangă/ prin ferestruica băii și ți-a 
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scuturat semințe lipicioase în păr. Te-a albit/ cartierul acesta 

muncitoresc, despre/ care ți se spunea în copilărie/ că deja miroase a 

viață distrusă./ Turnurile micuței biserici rusești/ ți se păreau atît de 

fragile cîndva-/ voiai să le hrănești din palme cu morcovi/ și crutoane. 

Inima ta este vie./ Inima ta era ca o ploaie de iod/ peste o mulțime de 

capete sparte.” este clar rezultatul unui joc intertextual care inversează 

imaginea îndrăgostiților, îngropați sub nămeți de flori de tei, din poezia 

Dorință („Flori de tei deasupra noastră/ Or să cada rinduri-rinduri”) ori 

din Scrisoarea a IV-a („Iară tei cu umbra lată şi cu flori pînă-n pămînt/ 

Înspre apa-ntunecată lin se scutură de vînt;/ Peste capul blond al fetei 

zboară florile ş-o plouă...”). Cuplul din universul casnic nu mai resimte 

magia naturii, care a fost atrofiată de aglomerația urbană și de mirosurile 

ei puturoase, miros „de viață distrusă”. Ploaia cu flori de tei devine o 

ploaie de iod, toxică și amară. 

În volumul Dormez-vous? Ștefan Manasia conturează, în tușe 

diverse, percepţia extatică, mizînd pe ideea de autenticitate și căutînd 

fantazarea. În poezia Neînțelegere, poetul reeditează formula clișeu a 

„plopilor fără soț”, dar îi clasează într-o numerologie exactă, trei la 

număr: „Plopi fără soț în număr de trei/ vorbesc despre moarte”. Dacă în 

textul eminescian plopul era doar un element de decor, iar caracteristica 

lui („fără soț”) era, de ce nu, o aluzie la incapacitatea întregirii prin 

iubire, la poetul anilor 2000 plopul devine un mesager al morții, un 

element al tenebrelor. În ambele poezii eul poartă masca singurătății, dar 

încorporată în teme diferite: pe de o parte, izolarea și depresia provocată 

de insuccesul erotic, la Eminescu, pe de altă parte, inadaptarea în moartea 

socialului și „neînțelegerea” cu aceasta („Sînt singurul în viață dintre cei 

care n-au vrut/ să moară”). Poemul Pe gheața timpului apare parcă ca un 

preambul al Odei eminesciene, o pregătire pentru catharsis: „dar încă nu 

am curajul de a descoperi focul/ Oare, n-aș orbi de prea multă lumină?/ 

oare n-aș arde de prea multă căldură?”. Alegînd să se amăgească cu 

„plimbarea pe gheața timpului” și să plîngă „la umbra marilor iluzii”, 

devenit laș („lașitatea devine, uneori, motivul vreunui cîntec sublim”), eul 

poetic nu e încă pregătit pentru desăvîrșire. Ceea ce încearcă Ștefan 

Manasia este, așa cum constată Ioan Moldovan în eseul Poesia lui 

Manasia, „o recuperare a umanului de sub inflaţia şi expandarea 

nesăţioasă a degradării, a detritusului, a trash-ului reprezintă actul poetic 

manasian”. Femeia-muză, specifică textului eminescian, apare și în poezia 
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manasiană: „Thetis, cea cu picioarele de argint, ne-a fost dușman și 

muză” (în Femeia lui Brother); „Frumoasă ești femeie și temătoare ca o 

frunză/ Sub ochii plînși ai toamnei te chem pe tine muză ”(în Vis). 

Analizînd volumul cartea micilor invazii, Doris Mironescu, în 

eseul Poezialui Ștefan Manasia sau despre frumusețe, este de părere că 

„poezia tînarului clujean din acest volum unitar și armonios este una 

destul de abstractă: ea se compune dintr-un lung discurs despre 

frumusețe, identificată cu insistență în tot felul de spatii bizare” (în 

Suplimentul de Cultură). Citind textul poem de dragoste scris pe un 

șervețel, observăm că și pentru Ștefan Manasia carnalul trebuie redat, la 

fel ca în poezia eminesciană, prin intermediul naturalului supus 

ornamentalului: „în carnea ei m-aș fi strecurat/ ca viermele în frunza de 

plop”. Cuvinte arse, ascunzînd teme eminesciene, sînt inserate și în textul 

cînd TU vii, unde luna și hieroglifa își fac loc printre „neoane” și „sacoșe 

grele”. Textul orbit albastru ne duce cu gîndul la culoarea Florii albastre 

eminesciene, mirosul ei fiind acum artificial, de gumă. Tot în acest poem 

trebuie să apreciem frumoasa metaforă (cumul de personificare și 

comparație), „coboară noaptea ca o gheișă”, în care regăsim vibrația 

metaforelor eminesciene, atent căutate. 

Un adevărat troublemaker al liricii milenariste, Constantin 

Acosmei dezvoltă, în volumul Jucăria mortului, o poezie  scurtă, directă, 

clară şi totodată surprinzătoare, construită de cele mai multe ori, din 

imagini ciudat de reale, palpabile şi din acţiuni casnice. Nu putem vorbi 

despre intertext eminescian la Constantin Acosmei, dar nu ne putem 

apține să nu invocăm măcar una dintre poeziile sale, în care conturează 

subtil și carnal, profilul modern, undergroud, al seducătorului de astăzi, 

în care vedem transfigurat, de ce nu, pe romanticul seducător - Eminescu: 

„(mai sînt țigări pînă mîine/ poftă de mîncare avem/ talent și pastile/ hai 

să intrăm în bucătărie/ eu îți arăt sîngele meu/ tu îmi arăți sîngele 

tău)”(seducătorul). 

Finalul jocului? 

Putem, în cele din urmă, vorbi, negreșit, de o serie de poeți ai 

anilor 2000 al căror temperament și linie artistică sînt colorate „de 

simptomatologia clasică a milenarismului, de febrele și de aşteptările 

înfrigurate ale unei iminente Apocalipse”, așa cum remarca și Daniel 

Cristea-Enache în eseul Milenarism. Intertextul eminescian apare în 

poezia acestora atît ca elogiu, cît și ca un „act de auto-corecție creatoare” 
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(în sensul oferit de Harold Bloom intertextului). Este destul de greu să 

descoperi intertextul eminescian într-o poezie încifrată prin însăși natura 

sa lirică, „cuvintele arse” din poezia milenaristă fiind puține, dar 

contextualizate în moduri cît mai productive.  

Vladimir Streinu îl considera pe Eminescu „un poet dificil” (în 

eseul cu același nume), mizînd pe actualitatea liricii eminesciene și pe 

universalitatea operei, descoperind un limbaj eminescian ermetic. Noi 

credem că Eminescu este cu atît mai mult „un poet dificil” în poezia 

milenară, unde „cuvintele sale arse” sînt încorporate în matca unei lirici 

intertextuale. 

Harold Bloom era de părere că „poemele apar ca răspunsuri la alte 

poeme”, dar poezia din ultima vreme începe să surprindă din ce în ce mai 

mult prin ieșirea dintr-un nou „ou liric”, care nu mai poartă marca 

trecutului, ci pe cea a prezentului, iar intertextul ei începe să nu mai fie 

cel de dinainte de comunism, ci cel de după. Să vorbim, așadar, despre un 

final al jocului cu intertextul eminescian? Rămîne de văzut cum va evolua 

acest nou fenomen atît de nutritiv pentru conturarea unui text original. 
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LUIZA BÎRZ 

Anul I, Timișoara 

Cu pînzele-atîrnate: niveluri de existenţă şi fatum 

O suită de întrebări retorice! – așa poate fi pe scurt descrisă, din 

punct de vedere stilistic, poezia Cu pînzele-atîrnate. Problematica umană 

este reluată în această poezie, încercîndu-se a se găsi un răspuns 

întrebărilor puse de omul martor la ciclicitatea vieții în universul în care 

trăiește. 

Realitatea este „ceva ambiguu”, o iluzie, mai ales dacă avem în 

vedere conceptul universal valabil de realitate, și anume asocierea 

acesteia de către oameni cu normalitatea şi naturalul. Totuşi, ceea ce e 

natural pentru păianjen e un haos pentru muscă, nu? Astfel se recurge la o 

oarecare segmentare a acestei realităţi, o discontinuitate ce are rol de 

accedere spre o Realitate complexă. 

De-a lungul timpului, au existat numeroase încercări de explicare 

a realităţii. Prin artă s-a încercat redarea realităţii ideale. Platon aduce în 

atenţia umanităţii poate una dintre cele mai importante teorii, cea a artei 

ca mimesis. Aceasta postulează existenţa a trei niveluri ontologice: 

Lumea Ideală, Lumea Reală şi Lumea Artei. Acestea comunică între ele 

prin fiinţa umană. Lumea Ideală este lumea supremă, perfectă. Aceasta e 

se reflectă în Lumea Reală, pe care Platon o consideră o imitaţie a Lumii 

Ideale. Lumea Reală e la rîndu-i secondată de Lumea Artei, lume ce o 

imită prin picturi, sculpturi, opere literare, muzicale etc., aşadar se 

realizează o „imitaţie a imitaţiei”, după cum subliniază chiar filosoful 

grec. Totuşi, dacă Lumea Artei poate imita imitaţia (Lumea Reală), 

înseamnă că Lumea Artei se poate apropia cel mai mult de Lumea Ideală, 

fiind mult mai complexă decît Lumea Reală şi fiind creată de acei oameni 

ce îşi pun altfel de întrebări şi văd existenţa sub altă formă decît o percep 

oamenii ce se raportează la Lumea Reală. Lumea Artei imită astfel două 

lumi: atît cea Reală, cît şi, indirect, cea Ideală. Lumea Reală, în schimb, 

nu poate imita Lumea Artei şi nu este conştientă de faptul că este o 

imitaţie a Lumii Ideale. 

Această stratificare platoniciană a celor trei Lumi poate fi asociată 

cu o teorie actuală,  care acceptă o realitate care subsumează mai multe 
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niveluri. Logica terţului inclus la care se referă fizicianul și filosoful 

franco-român Basarab Nicolescu e capabilă să descrie coerenţa dintre 

nivelurile acestei realităţi prin procesul iterativ ce prevede trei etape: 

„1. Un cuplu de contradictorii ( A, non-A) situat la un anume 

nivel de Realitate este unificat de o stare T situată la un nivel de Realitate 

imediat învecinat. 

2. La rîndul său, această stare T este legată de un cuplu de 

contradictorii (A’, non-A’), situat la propriul său nivel. 

3. Cuplul de contradictorii (A’, non-A’) este la rîndul său unificat 

de o stare T’ situată la un nivel diferit de Realitate, imediat învecinat cu 

acela unde se găsește ternarul (A’, non-A’, T). Procesul iterativ continuă 

la infinit pînă la epuizarea tuturor nivelurilor de Realitate cunoscute sau 

imaginabile” (Nicolescu, 1999: 60). 

Această teorie apare doar pe la sfîrșitul secolului al XX-lea şi 

valorizează secole de cercetare și experimente concepute pentru 

înțelegerea misterului ce se cheamă paradoxal Realitate. Basarab 

Nicolescu afirmă că: „În lumea nivelurilor de Realitate per se, ceea ce se 

află deasupra este la fel cu ceea ce se află dedesubt, însă ceea ce se află 

dedesubt nu este la fel cu ceea ce se află deasupra.” (Ibidem: 61) Această 

supoziție se poate corela cu teoria platoniciană a mimesisului. Este clar că 

realitatea este și în acest caz segmentată pentru o analiză mai bună. „Ceea 

ce se află dedesubt” este creat „după chipul și asemănarea” a „ceea ce se 

află deasupra”, tocmai acesta fiind motivul pentru care „ceea ce se află 

dedesubt nu este la fel cu ceea ce se află deasupra”. Același Nicolescu 

completează:  

„Realitatea se prelungeşte printr-o zonă de non-rezistență la 

experiențele, reprezentările, descrierile, imaginile ori formalizările 

noastre matematice. Această zonă de non-rezistență corespunde, în 

modelul nostru de Realitate, «vălului» a ceea ce Bernard d`Espagnat 

numeşte «realul învăluit». Nivelul cel mai «de sus» și nivelul cel mai «de 

jos» al ansamblului nivelurilor de Realitate se unesc prin intermediul unei 

zone de transparență absolută. Aceste nivele fiind însă diferite, 

transparența absolută apare ca un văl, din punctul de vedere al 

experiențelor, reprezentărilor, descrierilor, imaginilor ori formalizărilor 

noastre matematice. În fapt, unitatea deschisă a lumii presupune că ceea 

ce se află «jos» este la fel cu ceea ce se află «sus». Izomorfismul dintre 

«sus» și «jos» este restabilit de zona de non-rezistență. […] Zona de non-
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rezistență corespunde sacrului, adică ceea ce se sustrage oricărei 

raționalizări. Proclamarea existenței unui singur nivel de Realitate elimină 

sacrul, cu prețul autodistrugerii acestui nivel” (Ibidem: 64-65). 

Așadar, „vălul” sub care se ascunde această zonă de transparență 

absolută se datorează limitării ființei umane în timp și spațiu. Omul nu 

este capabil fizic și psihic să înțeleagă prin propriile sale capacități 

complexitatea universului. Eliminarea acestei „zone de transparenţă” ar 

atrage după sine eliminarea realității în sine. Nivelurile de realitate sînt 

interrelaţionate: „Din coexistența pluralității complexe și a unității 

deschise își face apariția un nou Principiu al Relativității: niciun nivel de 

Realitate nu constituie un loc privilegiat de unde pot fi înțelese toate 

celelalte niveluri de Realitate. Un nivel de Realitate este ceea ce este 

datorită existenței concomitente a celorlalte niveluri” (Ibidem:65). 

Studiul Universului și cel al ființei umane se susțin reciproc. 

Pornind de la interogaţia ce vizează ce este Realitatea şi cum este ea 

percepută de fiinţa umană, ajungem, inevitabil, să abordăm problema 

„destinului” și chiar a sacralității. Din nou, cu cît evoluează știința mai 

mult, cu atît omul își descoperă „puteri nebănuite”, uimit că poate să 

„creeze” (o lume) din vid, actualizînd potenţialităţile acestuia: „protonul, 

neutronul și electronul sînt suficiente pentru construirea universului 

nostru vizibil, aproape în întregime. Însă omul a reușit să creeze, 

extrăgîndu-le din neant, sute de alte particule: hadroni, leptoni, bosoni 

electro-slabi” (Ibidem: 73). 

În cazul acesta, sînt regîndite ideile de realitate, libertate şi 

fatalitate. Basarab Nicolescu afirmă că „Oricare ființă umană este liberă 

sa se deschidă, prin propriile-i mijloace și prin autotransformarea sa 

eliberatoare, autocunoașterii propriului său destin spiritual. Dreptul la 

acest Sens ar trebui să fie înscris între drepturile fundamentale ale 

omului” (Ibidem: 87). 

Și totuși, în poezia eminesciană Cu pînzele-atîrnate, omul e plin 

de incertitudini. De ce? Mai ales că în perioada în care poezia a fost 

scrisă, respectiv 1880, sfîrşitul secolului al XIX-lea, intelectualitatea 

vremii avea o gîndire mecanicistă, considerînd natura un mecanism ce, 

demontat bucată cu bucată, poate fi înţeles şi posedat în întregime. 

Așadar, natura poate fi cucerită și controlată prin mijloace științifice. 

Cum de Eminescu nu percepe astfel realitatea? Simplu, prin corelarea 

ştiinţei cu conştiinţa! Răspunsul îl dă chiar Basarab Nicolescu: „Știința 
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fără conștiință este pierzania ființei umane, conștiința fără știință este de 

asemenea pierzania sa. Responsabilitatea autotranscendenței – propria 

noastră responsabilitate – este terțul inclus ce unește știința și conștiința” 

(Ibidem: 88). 

Poezia cu miză filosofică a lui Mihai Eminescu adusă în discuţie, 

Cu pînzele-atîrnate, traduce conceptul de fatalitate, corelînd în acest sens 

imaginea escatologică a universului proiectată în Scrisoarea I, dar și 

ideea perisabilității ființei umane, devenită o coajă vulnerabilă în fața 

existenței. Fatalitatea este acea forță supranaturală care determină în mod 

prestabilit și implacabil mersul lucrurilor și viața oamenilor: soartă, 

destin, fatum (din latinescul fatalitas, fatalitatis); ceea ce este de 

neînlăturat, inevitabil; concurs nefericit de împrejurări (care nu poate fi 

evitat). 

„Cu pînzele-atîrnate/În liniște de vînt,/Corabia străbate/Departe 

pe pămînt./Iar stolul rîndunelelor/Trece-ntre cer și mare.../O, stelelor, 

stelelor,/Nemuritoare,/De ce și voi nu vă luați/Pe-ale lor urme oare?” 

Aceste versuri surprind diferența dintre lumea pămînteană, 

reprezentată prin „corabie”, „stolul de rîndunele” și lumea superioară, la 

care omul limitat nu are acces, reprezentată prin „vînt”, „cer”, „stelele 

nemuritoare”. De asemenea, strofa poate fi interpretată și ca o delimitare 

a nivelurilor de existență în universul perceput de ființa umană. Pe de-o 

parte, apare corabia ce străbate marea „cu pînzele-atîrnate [...] departe de 

pămînt.”, imagine care conturează nivelul cel mai îndepărtat de Lumea 

Ideală. Apoi, prinde contur imaginea stolului de rîndunele, ce trasează o 

limită clară pentru capacitatea umană de a se apropia de Lumea Ideală, 

constituindu-se astfel în cel de-al doilea nivel al accederii spre „înălțime”. 

Cu toate acestea, eul liric formulează una dintre primele întrebări retorice 

ale poeziei: „O, stelelor, stelelor, nemuritoare, de ce și voi nu vă luați pe-

ale lor urme [a rîndunelelor] oare?‖. În felul acesta, se încearcă crearea 

unei legături, a unei pîrghii, între nivelul întîi și cel de-al doilea, 

intermediar, pentru a ajunge la cel din urmă, cel al stelelor – al cunoașterii 

înalte. 

Și totuși, de ce ar urma stelele nemuritoare rîndunelele, și nu 

corabia? O posibilă interpretare ar fi aceea că, deși manevrată de o ființă 

înzestrată cu puterea rațiunii, corabia simbolizează, prin asociere, și 

dorința de cunoaștere, astfel, drumul ei ar putea fi unul al cunoașterii, al 

descoperirii, pe cînd rîndunelele, ființe inocente, au o finalitate precisă: 
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supraviețuirea, nu se abat de la zborul lor vital pentru a da răspunsuri 

problemelor existențiale. Ele, pe măsură ce se succed anotimpurile, se 

îndreaptă spre un alt mediu, ce favorizează și le prelungește viața. Ideea 

ca stelele nemuritoare să urmeze rîndunelele este de altfel grăitoare, cu 

atît mai mult cu cît tocmai ideea ca stelele nemuritoare să descopere lupta 

ființei muritoare pentru viață, iar nu aceea pentru cunoaștere, ar putea da 

un sens nou ideii de „fatum”. Pînzele corabiei sînt totuși „atîrnate”, ceea 

ce indică faptul că și acea navigare în derivă, de ce nu, a corabiei este una 

lăsată în voia sorții; ce are să găsească, va găsi. 

„De ce mă întristează/Că valurile mor,/Cînd altele 

urmează/Rotind în urma lor?/De ce căderea florilor/Ș-a frunzelor ne 

doare?/O, norilor, norilor,/Ști-veți voi, oare,/De ce rămîn atîtea-n veci/Și 

numai omul moare?” 

Din nou are loc o adresare directă către elementul ce aparține 

cadrului înalt, lumii superioare. Trecerea norilor poate fi asociată cu 

succesiunea anotimpurilor, astfel că natura cunoaște venirea anotimpului 

vitreg ce determină „căderea florilor ș-a frunzelor”. Natura reînvie, omul, 

în schimb, moare o dată și pentru totdeauna. Din nou, este subliniată 

ideea de „fatum”, o noțiune a Antichității romane care desemna, pe de o 

parte voința zeilor, iar pe de alta destinul, soarta, forța supremă, 

misterioasă căreia i se supun chiar și zeii. De aceea sînt interogaţi „norii”, 

elemente ale lumii superioare, divine, cu scopul de a înţelege soarta 

umană, supusă unor reguli cu mult peste puterea rațională de înțelegere. 

„În cer întotdeauna/Urmăm al nostru mers,/Ca soarele și 

luna/Rotind în univers./Un crez adînc pătrunde-va/De-a pururi 

omenirea/Că undeva, undeva/E fericirea:/Și toți aleargă după ea:/N-o 

află nicăirea.” 

În cea din urmă strofă este formulată o concluzie: ființa umană își 

dedică viața pămînteană descoperirii fericirii. Totuși, din punct de vedere 

filosofic, fericirea nu poate fi definită drept „ceva concret”, ci se distinge, 

în primul rînd, prin felul în care este înțeleasă și percepută de fiecare 

individ în parte, astfel aceasta devenind un fel de „meum veritas”. Ea 

poate fi percepută ca o idee, ca un ideal înalt, ce este deasupra puterilor 

umane de realizare (cunoașterea absolută). Astfel, „fericirea” devine o 

rîvnă, iar o viață de om nu ar ajunge pentru a o afla. De asemenea, 

fericirea poate avea și alte valențe. 
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Fericirea umană e, din nou, un termen echivoc. Fericirea 

percepută de individul muritor, ce este înzestrat cu rațiune, e echivalentă 

cu acea fericire nespecific umană, nemuritoare. Omul pare să-și dorească 

tot ceea ce nu ar putea înţelege într-o singură viață și nici nu ar putea 

avea, de altfel, precum nemurirea sau cunoașterea absolută. Luînd în 

considerare o astfel de supoziţie, practic, afirmăm că omul nu ştie ce 

înseamnă fericirea. El îşi doreşte ceva ce să-i ofere o altă realitate... o 

realitate secundară, ideală. Deşi cutia fericirii e în faţa sa, omul pare să 

caute în colţul greşit, lucru pe care îl evidențiază înțelepții de-a lungul 

timpului. Paradoxul este acela că deşi îşi poate dedica viaţa unui scop 

unic, chiar banal la o primă vedere, şi anume aflarea fericirii, individul 

uman va constata cu stupoare că nu o va găsi niciodată. De ce? Simplu! 

Nu știe concret ce să caute. Are o idee despre ce ar presupune această 

fericire, dar nu și imaginea concretă. Se raportează la ideea generală de 

fericire, la ceea ce percepe majoritatea oamenilor, pierzîndu-și astfel orice 

formă de individualitate și căutînd ceea ce e considerat de toți ca fiind 

universal valabil în materie de fericire. 

Da, există o diferență între plăcere și fericire. Cea dintîi presupune 

o perioadă relativ scurtă de timp în care se conturează un soi de așa-zisă 

fericire. De asemenea, plăcerea are un caracter personal, întrucît omul 

însuși poate să și-o furnizeze, pe cînd fericirea e mult mai complexă și 

implică mai mulți factori care contribuie la starea de beatitudine. 

Ca orice element uman, fericirea dobîndeşte diverse forme. 

Epicur, spre exemplu, optează pentru o „fericire înțeleaptă”, dobîndită 

prin studierea filosofiei. Este vorba despre o fericire spirituală, un 

sentiment de plinătate interioară, acel sentiment pe care individul uman îl 

are după ce contribuie la îmbogățirea culturii, dar și a propriei fiinţe. În 

viziunea lui Epicur, omul fericit este acela care alege desfătarea 

intelectuală în locul celei trupești, rezultînd astfel o viață virtuoasă: 

„Atunci cînd spunem că plăcerea este scopul vieții, nu înțelegem plăcerile 

vicioșilor sau plăcerile ce constau din desfătări senzuale, cum socotesc 

unii, sau din neștiință, nepricepere sau din înțelegere greșită, ci prin 

plăcere înțelegem absența suferinței din corp și a tulburării din suflet. Nu 

succesiunea neîntreruptă de chefuri și orgii, nu dragostea senzuală cu 

băieți și femei, nu desfătarea cu un pește sau cu alte delicatese ale unei 

mese îmbelșugate fac o viață plăcută, ci judecata sobră, căutarea 

motivelor fiecărei alegeri și respingeri, ca și alungarea acelor păreri prin 
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care cele mai mari tulburări pun stăpînire asupra sufletului. Dintre toate 

acestea, primul și cel mai mare bun este înțelepciunea. De aceea 

înțelepciunea este un lucru mai de preț chiar decît filosofia ; din ea 

izvorăsc toate celelalte virtuți, căci ea ne învață că nu putem duce o viață 

plăcută, dacă nu-i și o viață înțeleaptă, cumsecade și dreaptă; și nici să 

ducem o viață înțeleaptă cumsecade și dreaptă, care să nu fie și o viață 

plăcută, deoarece virtuțile merg mînă în mînă cu viața plăcută, iar viața 

plăcută nu poate fi despărțită de virtuți” (Laertios, 1997: 341). 

 De asemenea, este subliniată ideea de a trăi deplin viața și, mai 

mult decît atît, de a o înțelege, astfel ideea morții devenind acceptabilă: 

„Omul înțelept nici nu cere neapărat să trăiască viața, nici nu se teme de 

încetarea ei. Nici nu-i e silă de a trăi și nici nu socotește încetarea vieții ca 

un rău. cea mai abundentă, ci cea mai plăcută, tot așa înțeleptul caută să 

se bucure de timpul cel mai plăcut și nu de cel mai lung” (Ibidem: 340). 

În plus, Epicur spune despre plăcerea ce survine prin îndepărtarea 

durerii că este o eliberare de tulburare şi o acceptă drept scop. De 

asemenea, se face şi o oarecare distincţie între „scop” și „fericire”: 

„Scopul nostru este plăcerea particulară, în timp ce fericirea este suma 

totală a tuturor plăcerilor particulare, în care sînt cuprinse atît plăcerile 

trecute, cît și cele viitoare” (Ibidem: 113). 

Adepții învățăturilor lui Aristip acordau mai multă importanță 

corpului decît spiritului, cum se întîmpla în cazul lui Epicur. Cu toate că, 

în concepția lui Aristip, plăcerea corporală este superioară celei trupești, 

există și plăcere dezinteresată. Dacă la Epicur se poate distinge o fericire 

universal valabilă bazată pe virtute și cunoașterea filosofiei în vederea 

atingerii înțelepciunii depline, cirenaicii, adepţii lui Aristip, susțin că nu 

există fericire fără durere, întrucît trebuie să se facă o distincție clară între 

cele două, iar durerea pentru ei este diferită de la un om la altul: „Ei 

susțin că durerea unui om întrece pe a altuia și că simțurile nu-s totdeauna 

adevărate și demne de crezare” (Ibidem: 113). 

Fără durere, fericirea ce vine după aceasta nu ar mai putea avea un 

termen clar de comparație și nu ar mai avea aceeași „dulceață” ca după o 

altă fericire. 

În concluzie, putem spune că fericirea, existența, viața ființei 

umane sînt niște permanente enigme și, totodată, ele constituie o realitate 

proprie și individuală. Paradoxal, sîntem slujitorii unor legi universale 

pentru a putea fi liberi; liberi să ne înțelegem persoana, liberi să ne 
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înțelegem scopul și viața, însă incapabili să înțelegem cum de sîntem 

dependenți de soartă („fatumul”). Deși sîntem creați „după chipul și 

asemănarea” ființei perfecte, sîntem incompleți, limitați. O viață de om nu 

ne ajunge nici măcar cît să elucidăm propria noastră enigmă, darămite 

enigmele universului. Cu toate acestea sîntem scribii umanității. Omul, ca 

ființă carnală, e trecător, însă omul, ca ființă gînditoare și cercetătoare, 

trăiește prin ceea ce lasă umanității, prin scrieri și descoperiri. Chiar și 

operele de artă duc spre descoperirea Adevărului universal. Așadar, pe 

om nu îl poate învinge o limitare în cunoaștere, îl învinge doar timpul! 
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IULIA STOICHIŢ 

Anul I, Braşov 

De la mitic la istoric. Situarea geniului eminescian, 

coerenţă şi ruptură 

 
Argument 

După mai bine de un secol de la moartea lui Mihai Eminescu, 

opera sa nu ar mai trebui să fie percepută ca terra incognita şi cu atît mai 

puţin să ridice dificultăţi pentru cei care pătrund în acest univers, fie ca 

simpli profani, fie ca specialişti. Din acest motiv, cumva pare legitimă 

întrebarea pe care mi-am pus-o iniţial: „Ce se mai poate spune despre 

opera acestui poet şi să nu se fi spus deja?”. Imaginea creată în tot acest 

interval pune presiune asupra oricui îşi doreşte un viitor în critica literară 

pentru că, a-l critica pe Eminescu este o piatră de hotar pentru toţi cei care 

accedă la acest statut. Ajungi să te simţi dator faţă de propria persoană să 

studiezi cît mai bine ce au spus alţii care au avut un avantaj istorico-

biologic asupra ta. Devii şi mai critic, încercînd să găseşti golurile lăsate 

de aceştia pentru a le putea umple sau încerci să reaşezi totul într-un alt 

context. Distanţa între cel care aspiră să fie critic şi opera eminesciană se 

adînceşte şi mai tare conştientizînd faptul că face parte dintr-un canon 

literar, canon cu care s-a confruntat încă din învăţămîntul preuniversitar. 

 

„Demistificarea” conceptului de „canon literar” 

Canonizarea operei unui autor (fie că este vorba de un singur text 

literar sau mai multe) aparent prezintă mai mult dezavantaje decît 

avantaje pentru că recunoaşterea valorii operei unui autor prin intrarea în 

canon se întoarce de cele mai multe ori împotriva scriitorului. Respectul 

nu mai apare nemijlocit, din descoperirea autentică a operei, ci din cauza 

imaginii care se construieşte în conştiinţa colectivă, una care a căpătat un 

aspect mitic, de adevăr incontestabil. O dată aşezată într-o ierarhie, 

tendinţa e de a accepta faptul că există acolo şi a nu pune întrebări în 

legătură cu motivul pentru care se află în acea listă, dacă mai poate suferi 

modificări acel canon, dacă cei care au stabilit locul pe acea scară au 

folosit criterii obiective ş.a.m.d. Opera acelui autor capătă un caracter 
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exemplar, demn de urmat în imaginarul colectiv şi cei mai mulţi vor 

accepta stereotipiile consacrate de canon fără a mai încerca trecerea 

informaţiei prin propriul filtru al gîndirii, „lectura începe să actualizeze 

doar ceea ce se ştie deja sau ceea ce se presupune deja despre opera 

respectivă («că e o capodoperă», că este «genială», că reprezintă o 

valoare indiscutabilă etc.) ori poate ceea ce am aflat că se vorbeşte despre 

lecturile anterioare sau despre autorul respectiv” (Costache, 2008: 37-38). 

Dimensiunea hedonistă a lecturii se pierde cu desăvîrşire de cele mai 

multe ori cînd ea ar trebui să primeze. Pînă şi criticul literar, înainte de a 

fi critic, este un simplu cititor care (re)descoperă plăcerea, mai mult sau 

mai puţin narcisiacă, a lecturii.  

Ceea ce nu par să observe mulţi este faptul că fără lectori, nu 

contează dacă sînt avizaţi sau nu, literatura nu ar mai exista. Deşi cartea 

în sine ca obiect există, ceea ce se află între acele pagini nu poate exista 

dacă nu este actualizat conţinutul de către un lector. Abia pornind de la 

această premisă, anume că un text ar trebui citit în această cheie 

hedonistă, percepţia publicului se poate schimba asupra unei opere 

canonice. O lectură cît mai virgină cu putinţă, deşi aşa ceva este o utopie, 

îmbogăţeşte textul prin toate reacţiile şi interpretările pe care le 

declanşează. Publicul este vinovat într-o oarecare măsură de această 

vitrificare a operei, proiectînd în conceptul de „canon literar” o valoare 

mult prea mare pentru el, pe care nu o poate susţine la nesfîrşit. Canonul 

reprezintă doar un cadru ideal, un pretext, cel mult  încearcă să gestioneze 

interpretările, reacţiile ce apar după fiecare relectură. Rolul cel mai 

important îl poartă cititorii, iar prezumţia acestora „că simpla accedere în 

canon asigură, ca de la sine, un loc rezervat într-un Paradis al 

comunicării” (Ibidem:37) este eronată. Avînd în vedere această 

perspectivă asupra conceptului de „canon literar”, resemantizarea unei 

opere transformată în piesă de muzeu pare mult mai la îndemînă pentru că 

distanţa impusă de proiecţia fricilor în obiectul mistificat se micşorează, 

ba chiar dispare. În acest context, Eminescu nu mai apare ca un balaur 

înfricoşător, ci ca un autor ce merită (re)descoperit pentru propriile 

merite. 

 

O problemă reală sau inventarea uneia? 

Reacţia criticului Garabet Ibrăileanu faţă de publicarea operelor în 

manuscris ale lui Mihai Eminescu pare oarecum de neînţeles, plasată în 
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contextul delimitat mai sus. El argumentează în felul următor impietatea 

ce s-a comis prin publicarea lor: „Obiceiul de a publica manuscrisele 

oamenilor mari, după moartea lor, există pretutindeni. E, fără îndoială, 

ceva nedelicat în această exhibare a intimităţilor bieţilor morţi, şi, desigur, 

nu e unul care, dacă ar învia, n-ar fi adînc jignit că i-a dat în vileag 

bucăţile pe care le-a crezut nevrednice de el însuşi, ori brulioanele, din 

care putem vedea chinul de a crea, din care putem cunoaşte ce idei, 

banale adesea, şi ce formă, stîngace de cele mai multe ori, au izvorît întîi 

de subt pana scriitorului” (Ibrăileanu, 1968: 100-101). Dacă se are în 

vedere că truda poetului de a găsi formula estetică şi lingvistică cea mai 

apropiată de standardele sale era extrem de solicitantă, pare justificată 

atitudinea criticului care pledează pentru nepublicarea acestor bruioane, 

cum le numeşte dumnealui, care păreau scrise de un novice. Dar, de 

asemnea, nu se ştie cum ar fi reacţionat Eminescu aflînd că opera sa ce nu 

era destinată publicării a văzut totuşi tiparul. Chiar şi dacă am porni de la 

premisa că poetul urmărea îndeaproape şi la modul cel mai conştient cu 

putinţă imaginea pe care şi-a creat-o în timpul vieţii, întreţinerea ei 

necesită mult efort şi, deşi, s-ar putea presupune că-şi subestima publicul 

căruia i se adresa prin faptul că multe opere nu au fost destinate 

publicării, e vorba doar de obsesia poetului de a găsi o formă cît mai 

perfectă pentru a da glas propriei sensibilităţi mai mult decît atipice. 

„Poetul însuşi era mult mai conştient de această discretă complicitate [a 

publicului] decît am fi, îndeobşte, înclinaţi să credem. Atenţia pe care o 

putem distinge, încă din subtesxtul poemelor sale de debut, pentru 

cititorul (cititoarea?) cu destulă sensibilitate şi inteligenţă pentru a accepta 

jocul unei subversiuni lente şi subtile a graniţelor admisibilului, poate fi 

regăsită de-a lungul întregii creaţii eminesciene. Există, în acest univers 

de sensibilitate, o complicitate pe termen lung cu cititorul, şi un joc cu 

normele etico-poetice care n-ar fi fost posibile decît înăuntrul unui grup 

social cu un anumit grad de complexitate şi, deci, de maturitate morală” 

(Dobrescu, 2004: 133). 

În continuare, tot criticul afirmă: „Dar această nedelicateţe este 

scuzată prin interesul pe care îl prezintă manuscrisele poeţilor pentru 

cercetătorii literari. Aşa că, din acest punct de vedere, publicarea 

manuscriselor lui Eminescu este îndreptăţită şi este folositoare. Publicarea 

lor, însă, în colecţia «autorilor clasici», ca «poezii de Eminescu» nu poate 

fi justificată. Dacă pentru oamenii din generaţia trecută adevăratul 
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Eminescu este şi rămîne acela din ediţia Maiorescu, apoi pentru generaţia 

tînără, care a avut de la început în mînă două volume de Eminescu, 

«Eminescu» este altul. Am văzut mulţi tineri citind pe Eminescu, 

indiferent din volumul cel vechi ori din cel nou, de «postume». Evident 

că în mintea acestora există un alt Eminescu decît în mintea oamenilor de 

la sfîrşitul veacului trecut” (Ibrăileanu, 1968: 101). Titulatura sub care au 

fost publicate aceste manuscrise este destul de problematică pentru că 

lasă impresia publicului că autorul acestora ar fi intenţionat să le publice, 

dar n-a mai apucat. Nu se poate şti cu certitudine că nu dorea publicarea 

lor, cu toate că spre această direcţie par să se îndrepte concluziile. Şi 

totuşi, publicarea bruioanelor s-a dovedit benefică, dar nu numai pentru 

cercetătorii literari, cum afirmă Garabet Ibrăileanu, ci şi pentru publicul 

larg, cu toate că pare să fie subestimat pe nedrept de critic, luînd în 

consideraţie a lui Caius Dobrescu.   

Percepţia asupra operei eminesciene se schimbă datorită acestor 

manuscrise pentru că lectorul are la dispoziţie mult mai multe opere în 

baza cărora să-şi formeze o opinie cît mai obiectivă şi pertinentă despre 

creaţia sa, dar şi despre procesul în sine al creaţiei. Eminescu rămîne 

relativ acelaşi, dacă este să ne raportăm la el ca la o persoană în carne şi 

oase, cu o sensibilitate deosebită, doar că percepţia publicului cu privire 

la opera sa se schimbă. Răspunsul ar fi fost diferit de la o generaţie la alta 

şi dacă rămîneau publicate doar antumele pentru că sensibilităţile se 

schimbă, experienţele publicului sînt altele, ideile care circulă în cadrul 

societăţii, de asemenea. Teama lui G. Ibrăileanu, apare, din nou, ca fiind 

nejustificată, iar trecerea timpului a arătat acest lucru. Totul pare să indice 

că, într-o oarecare măsură, criticul îl mistifica pe Eminescu prin acest 

refuz de a lăsa să fie plasat într-un context literar mai larg, care să includă 

şi publicarea manuscriselor, care să permită formarea unei imagini cît mai 

obiective. Cum am demonstrat mai sus, rolul autorităţii literare nu este 

atît de a reglementa în sensul cel mai strict semnificaţiile pe care o operă 

intrată în canonul literar le capătă de-a lungul timpului (aceasta ar fi una 

din misiunile sale, în cazul cel mai ideal cu putinţă), cît să ofere un 

pretext celor care relecturează opera de a-şi împărtăşi reflecţiile avute în 

urma acestui act. Încercarea de a dirija într-o anumită direcţie felul cum 

este percepută opera canonică nu poate decît să eşueze datorită 

schimbărilor ce au loc mereu la nivelul societăţii şi nu ar trebui să mire pe 

nimeni dacă la un moment dat acel autor canonic ar înceta să mai aibă 
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acest loc privilegiat (cît timp el rămînea viu în conştiinţa publicului, alţi 

autori au ieşit de sub lumina reflectoarelor) pentru că ar fi un semn al 

evoluţiei. Revizuirea constantă a paradigmei literare nu ar trebui să sperie 

pe nimeni sau să fie asociată cu pierderea identităţii unei naţiuni, ci 

dimpotrivă, ar trebui privită din perspectiva (re)definirii caracterului unic 

al acelui popor. 

 

Subestimarea publicului 

Argumentul cel mai important adus în discuţie de criticul G. 

Ibrăileanu, care nu poate fi ignorat atît de uşor, pentru nepublicarea 

manuscriselor este cel al obsesiei lui Eminescu de a găsi o formă cît mai 

potrivită care să-i reflecte ideile, viziunea cît mai fidel. Şi astfel aduce în 

atenţia criticii literare ideea existenţei unor perioade de creaţie în opera 

eminesciană care să reflecte parcursul pînă la desăvîrşirea expresiei 

sensibilităţii poetului. E adevărat că orice scriitor trece printr-o perioadă 

în care îşi defineşte stilul, identitatea ca scriitor şi că în principiu temele 

exploatate de către acesta rămîn aceleaşi de-a lungul întregii sale creaţii, 

cu mici variaţii, dar e discutabil dacă mai pot aduce aduce ceva nou 

postumele în conturarea acelor perioade, mai ales din perspectiva 

publicului, care poate reacţiona mult mai bine în contextul în care nu 

simte presiunea ce vine o dată cu eticheta de „antume”, asociată cu ideea 

de imagine oficială.  

Pentru a-şi demonstra teza, cum că publicul larg putea trăi şi fără 

aceste postume, Garabet Ibrăileanu analizează diferite postume în funcţie 

de perioada în care au fost scrise. Un manuscris, pe care l-a analizat şi pe 

care l-am ales pentru prezenta lucrare, este Geniu pustiu. Acest roman 

neterminat este datat 1869 şi, dacă s-ar respecta perioadele creaţiei 

eminesciene cu stricteţe, ar trebui încadrat în faza de început a actului 

creaţiei şi nu în etapa de tranziţie, dar avînd în vedere că acest tip de 

delimitări nu sînt la fel de rigide ca în ştiinţele exacte, situarea acestei 

opere într-o etapă a creaţiei eminesciene este mai mult orientativă. 

Argumentele folosite pentru a demonstra că s-a produs un sacrilegiu prin 

publicarea acestui manuscris sînt următoarele: (1) „Paginile date ca 

«roman inedit» sînt scrise în 1869, cînd Eminescu avea nouăsprezece ani. 

(S-o spunem în treacăt că la vîrsta aceasta e cam greu de scris romane…)” 

(Ibrăileanu, 1968: 141); (2) „De atunci şi pînă la 1883, cînd s-a 

îmbolnăvit, Eminescu avea timp să-l publice – şi nu l-a publicat” (Ibidem: 
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141); (3) „Dar cum era să se mai ocupe de acest «roman», desfiinţat de el 

înainte de 1872, cînd a scris Sărmanul Dionis, în care a transportat pagini 

întregi din acest Geniu pustiu, inutilizînd astfel pentru totdeauna 

fragmentul fragmentar scris la 1869?” (Ibidem: 141). 

Într-adevăr, faptul că acest roman a fost început la o vîrstă precum 

nouăsprezece ani poate reprezenta un dezavantaj pentru operă, care poate 

cîntări destul de mult în atunci cînd este receptat, dar asta nu înseamnă că 

nu se poate întrezări la o lectură îndeajuns de atentă germenii temelor ce 

vor fi exploataţi pînă la moartea poetului în opera sa şi ar trebui ca 

aprecierea lui să aibă  şi acest aspect în vedere. O să mă repet, dar din 

respect pentru gîndirea raţională şi datorită unei doză minime de 

scepticism, o s-o afirm din nou: nu se poate şti cu siguranţă planurile lui 

Eminescu în ceea ce-i priveşte manuscrisele, cu toate că totul indică 

faptul că nu ar fi ajuns să vadă tiparul. La fel cum G. Ibrăileanu afirmă 

faptul că Geniu pustiu ar fi putut să fie publicat pînă la îmbolnăvirea 

poetului din 1883, în aceeaşi cheie ne putem întreba, mai mult sau mai 

puţin retoric sau de dragul unei istorii contrafactuale, cum de toate 

manuscrisele au supravieţuit, de ce nu au fost distruse, cum au făcut alţi 

scriitori
1
, mai ales că nu le-a exploatat pe toate în operele sale de mai 

tîrziu.  

Şi ajungem şi la cel mai important argument, faptul că multe 

pasaje, mai mult sau mai puţin prelucrate, din romanul rămas neterminat 

Geniu pustiu se regăsesc în nuvela, publicată în timpul vieţii, Sărmanul 

Dionis. Acest fapt nu ar trebui să descurajeze publicarea primului text
2
 (şi 

nici nu a făcut-o, lucru care nu poate decît să bucure atît publicul larg, cît 

şi pe cercetătorii literari, care nu au acces la manuscrisul original de la 

Biblioteca Academiei, fără a mai lua în calcul faptul că acele bruioane s-

ar fi deteriorat extrem de mult dacă nu ar fi fost salvate şi prin tipărire), 

cu toate că s-ar putea ca un asemenea demers să pară inutil. Nu ar trebui 

                                                 
1
 Scriitorul argentian Ernesto Sabato şi-a ars multe din manuscrisele sale, iar opera 

care este considerată capodopera sa, Despre eroi şi morminte, era sortită să aibă acelaşi 

destin ca alte lucrări.  
2
Şi nici nu a făcut-o, lucru care nu poate decît să bucure atît publicul larg, cît şi pe 

cercetătorii literari, care nu au acces la manuscrisul original de la Biblioteca Academiei, 

fără a mai lua în calcul faptul că acele bruioane s-ar fi deteriorat extrem de mult dacă nu 

ar fi fost salvate şi prin tipărire 
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privită din acest unghi problema. Reciclarea propriilor teme, motive, 

obsesii, texte, dîndu-le o altă formă, ar trebui apreciată pentru că, pînă la 

urmă, în asta constă creativitatea unui artist. Poate că publicul larg este 

profan în comparaţie cu cercetătorii literari, dar nu trebuie subestimat sub 

nicio formă avînd în vedere că are un rol la fel de important în receptarea 

operei unui scriitor ca un critic literar
3
. Revenind, totuşi, la afirmaţia 

criticului literar G. Ibrăileanu, lucrurile ar putea fi privite şi din altă 

perspectivă, şi anume, dacă chiar ştirbeşte cu ceva imaginea creată de 

antume publicarea acestor manuscrise. 

Nicolae Iorga este de altă părere, dar şi opinia acestuia trebuie 

privită cu rezerve, cu o anumită doză de scepticism. Acesta publică un 

articol înaintea lui G. Ibrăileanu
4
, mai exact, în 1904, despre iniţiativa de 

a publica romanul neterminat Geniu pustiu, iar poziţia adoptată este total 

opusă faţă de cea a ultimului. Criticul relatează în articolul său 

următoarele: „Era foarte frumos să se ştie că Eminescu a scris şaizeci de 

poezii «perfecte»,  - pe care alţii aveau însă toată voia să le găsească mai 

puţin «perfecte». Despre poetul însuşi, se povestea acum cincisprezece 

ani, cînd studenţimea se închina – mai mult sau mai puţin serios – în 

numele lui, că, atunci cînd geniala frunte-i răsărea din nou din haoticele 

neguri ale nebuniei, ar fi luat în mînă eleganta cărticică, ar fi privit-o lung 

ca o neplăcută amintire a vremurilor cînd avea şi el dreptul la aceleaşi 

bucurii ca toţi oamenii, şi ar fi rupt-o în bucăţi cu furia mulţumită a celui 

ce distruge un păcat” (Iorga, 1981: 87). Tonul în care este scris articolul 

din aceste cîteva rînduri, după cum se poate observa, este unul anecdotic, 

elogios, în orice caz, nu o critică ce ar putea să treacă testul obiectivităţii, 

de aici provenind rezerva faţă de opinia lui N. Iorga, dar are meritul de a 

privi din altă perspectivă publicarea manuscriselor şi poate servi drept 

                                                 
3
 Dacă am porni de la premisa că literatura în general e destinată unui public restrîns, 

elitist, care au o anumită pregătire în acest sens, şi că numai acest tip de oameni pot 

aprecia operele la adevărata valoare, la fel de bine am putea începe să renunţăm la ideea 

de „librărie”, unde poate intra oricine şi cumpăra orice carte doreşte, şi să începem să 

înfiinţăm frăţii de tipul francmasoneriei, în care eşti admis abia după ce ai dovedit că 

meriţi un loc în organizaţie, care reglementează libera circulaţie a cărţilor deja publicate 

şi vîndute şi cele care vor urma să apară şi în funcţie de ce criterii, iar acest mic exerciţiu 

distopic ar putea fi continuat, dar nu este locul potrivit. 
4
 Articolul lui Garabet Ibrăileanu  despre Geniu pustiu este publicat prima dată în 

mai 1922 în revista Viaţa românească.  
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exemplu, într-o oarecare măsură, pentru felul în care a receptată opera 

poetului în epocă de către public. Cu toate că Eminescu nu a lăsat să se 

publice în timpul vieţii decît ceea ce considera el că are o formă 

desăvîrşită, nu înseamnă că toţi cei care i-au citit şi îi vor mai citi 

poeziile, trebuie să rezoneze cu sensibilitatea poetului sau cu felul cum a 

fost pusă în cuvinte în antume. Alţii pot rezona mai bine cu postumele 

pentru expresia nu ridică atît de multe probleme de pătrundere a 

înţelesurilor textului şi să nu piardă nimic, de fapt, din esenţa operei 

eminesciene. De asemenea, poetul putea oricînd să-şi schimbe părerea, 

lucid fiind, în legătură cu perfecţiunea celor şaizeci de poeme antume, ca 

semn al evoluţiei sale ca scriitor, deşi pare destul de puţin probabil avînd 

în vedere perioada în care e încadrată această anecdotă. „E bine deci că s-

a tipărit romanul Geniu pustiu pe care Eminescu-l scria între 

nouăsprezece şi douăzeci de ani, ca student la Viena. Să n-aibă grijă 

nimeni: niciun fir de iarbă de pe mormîntul poetului nu se va mişca de 

indignare la această «divulgare» a gîndului său încă nesigur, a simţirii 

sale ce nu-şi găsea totdeauna întruparea statornică şi adevărată” (Ibidem: 

88). Se poate sesiza un oarecare ton ironic din partea lui N. Iorga în ceea 

ce-i priveşte pe cei care se opuneau publicării „ciornelor” eminesciene. 

Dacă nu s-ar fi publicat articolele gazetăreşti ale lui Eminescu, dar nu 

numai acestea, poate că în conştiinţa publicului el ar fi rămas mereu ca un 

poet romantic, etichetă care poate nu i-ar fi făcut cinste în contextul 

modernismului de secol XX. Publicarea acestor manuscrise nu a făcut 

altceva decît să ajute la înţelegerea atît a autorului empiric, cît şi a 

autorului model, care este mult mai complex decît apărea în urma 

publicării celor şaizeci de poeme, iar teama lui G. Ibrăileanu se 

dovedeşte, din nou, nefondată.  

 

Concluzii 

Încercarea de a forma o imagine oficială unui autor, care e supusă 

şi ea în egală măsură subiectivităţii, nu face cinste criticilor literari care 

pot fi rigizi la un moment dat. Mistificarea primului îl îndepărtează şi mai 

mult de public, îl face să aibă o atitudine şi mai indeterminată faţă de 

autor, de cum ar trebui să se raporteze la opera sa. Publicul ar trebui tratat 

ca un egal de către autoritatea literară pentru că este o voce îndeajuns de 

puternică încît să poată schimba ierarhia canonului literar, dar şi gustul la 

nivelul unui grup. Pentru ca un autor să rămînă în atenţia publicului cît 
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mai mult după moartea acestuia, ar trebui adoptată o atitudine cît mai 

neutră,  obiectivă, raţională în susţinerea meritelor operei sale, dar şi 

stîrnirea interesului pentru redescoperirea operei într-un context nou, mai 

actual contemporaneităţii lectorului este la fel de vitală. Poate că pentru 

epoca în care au scris G. Ibrăileanu şi N. Iorga, ceea ce au avut de spus 

era în concordanţă cu contextul lor istoric, cultural, social, dar lumea, 

lucrurile evoluează într-o cu totul altă direcţie cu o viteză ameţitoare. 

Invocarea unei gîndiri raţionale în emiterea unor judecăţi de valoare în 

cazul operei avute în discuţie nu este întîmplătoare. Aceste judecăţi nu au 

statut de lege ca în ştiinţele exacte, putîndu-se schimba în orice moment, 

în funcţie de mulţi factori. Dacă interesul pentru un anumit autor scade 

înseamnă că a avut loc o selecţie ce pare naturală, mai mult sau mai puţin 

corectă, dar această stare de fapt depinde strict din perspectiva cui alegi să 

priveşti sau am putea încerca să descoperim de ce s-a ajuns în acest punct.  
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Anul II, Iaşi 

Eminescu în spaţiul universitar clujean 

Personalitatea lui Eminescu este una remarcabilă – figură de 

seamă a Epocii Junimiste, poetul a reuşit să-şi impună mereu punctul de 

vedere în faţa celorlalţi, cîştigîndu-le astfel încrederea şi respectul. Faptul 

că poemele eminesciene îşi păstrează şi astăzi sensuri ascunse la fiecare 

lectură, indică însăşi măiestria unui poet ce excelează în stil şi în limbaj.  

Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o altă viziune asupra operei 

eminesciene din perspectiva criticii profesorilor clujeni. Pentru realizarea 

acesteia, am avut în vedere îndeosebi lucrările lui Dumitru Popovici, ale 

Ioanei Em. Petrescu şi ale Ioanei Bot. Trebuie precizat faptul că de acest 

aspect s-a ocupat, cu precădere, și Constantin Cubleşan  în lucrarea 

“Eminescologi clujeni”, care încearcă să aducă în prim plan părerile 

criticilor din Cluj. Ba mai mult, criticul susține că aceştia au avut un aport 

deosebit spre înţelegerea operei eminesciene şi că datorită lor, la Cluj s-a 

dezvoltat o „bună şcoală de eminescologie” (p.234) . 

Ni s-a părut necesară structurarea acestui studiu pe patru părţi: 

Dumitru Popovici - personalitatea creatoare eminesciană, Ioana Em 

Petrescu - universuri eminesciene, Ioana Bot - pe urmele unor noi 

paradigme de interpretare şi concluzii. 

 

Dumitru Popovici - personalitatea creatoare eminesciană 

Printre cei mai de seamă eminescologi clujeni se remarcă  

Dumitru Popovici, pentru care Eminescu a reprezentat dintotdeauna „una 

din marile probleme ale culturii române” după cum afirmă în studiul său, 

Poezia lui Eminescu. Tot în acest studiu, Popovici ridică probleme şi 

oferă soluţii în interpretarea operei eminesciene. Urmînd drumul lui 

Caracostea, profesorul clujean aplică principii structuraliste şi elimină 

excesele impresioniste care se regăsesc în studiile precursorului. În afară 

de factorul social, cel istoric ocupă un loc important în definirea unei 

literaturi, după cum observă criticul. Tindem să-l îndreptăţim pe Popovici 

deoarece nu putem să interpretăm literatura fără să ne raportăm la 

contextul istoric. Avînd în vedere această idee, putem ţine cont şi de 
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faptul că perioada în care se hotărăşte să scrie despre Eminescu este una 

ce stă sub auspiciile comunismului (1969 fiind perioada în care apare 

studiul de faţă), iar el trebuia să se supună anumitor restricţii. Totodată, să 

nu uităm că în acea vreme poetul Eminescu nu era  pus într-o lumină 

favorabilă întrucît se considera că a propagat o filozofie idealistă, că 

opera lui degaja un oarecare pesimism dăunător. 

O problemă ridicată în critica vremii şi tratată de Popovici este 

aceea a „personalităţii creatoare”: care este legătura dintre operă şi 

personalitate, dar şi între personalitate şi epoca în care trăieşte aceasta. 

Criticul oferă cîteva soluţii acestei problematici, delimitînd trei tipuri de 

personalităţi: personalităţi reprezentative, „scriitori a căror activitate 

reflectă în cel mai înalt grad mentalitatea epocii pe care o trăiesc şi care 

concentrează tendinţele ei spirituale, o caracterizează”, precursorii, 

„scriitori care introduc preocupări tematice sau estetice noi, pregătind 

terenul viitoarelor creaţii de artă” şi scriitorii reprezentativi,  „cercetarea 

se fixează asupra marilor opere de artă, asupra personalităţilor creatoare 

excepţionale” (Popovici, 1969: XX). Vorbim aşadar de trei tipuri de 

personalităţi care vin să lămurească unele aspecte ale operei eminesciene. 

Această delimitare nu face decît să ne lărgească orizontul oarecum limitat 

privind personalitatea eminesciană. Popovici susţine că factorul cel mai 

activ şi important este trăirea. Viaţa poetului influenţează într-o oarecare 

măsură opera, însă ne referim la „viaţa înţeleasă ca esenţă a 

personalităţii”. De aceea, atunci cînd analizează poezia, el nu trece cu 

vederea nici biografia poetului, considerînd că aceasta „ urmăreşte fixarea 

istorică a artistului şi a operei în cadrul poeziei contemporane lui”. 

Tindem să îl îndreptăţim pe critic deoarece se opreşte şi la acest aspect, al 

vieţii personale care ocupă un loc însemnat şi care nu trebuie trecut cu 

vederea. Viaţa sentimentală are şi ea rolul ei, întrucît din aceasta „vor 

decurge trăsăturile proprii operei de artă” (Ibidem: 17). Un exemplu 

elocvent este tratarea poeziei Mortua est, în care domină factorul 

biografic, poezia avînd la bază experienţa personală a poetului, problema 

existenţei conturîndu-se sub forma dilemei shakespeariene „a fi sau a nu 

fi”. Un loc aparte îl are şi biografia intelectuală a poetului, Popovici 

constatînd că factorul intelectual este „un element definitoriu ce 

cristalizează definitiv o personalitate”. Astfel, putem spune că aceste 

elemente fac parte din paradigma eroului eminescian. Analizînd poezia 

eminesciană în ansamblul ei, criticul sesizează că personalitatea 
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eminesciană „realizează o contaminare a tipului titanian cu cel al 

geniului, realizînd formula sa definitivă de sentiment” (Ibidem: XXVIII). 

Mai tîrziu însă, îmbogăţind ideile lui Caracostea şi lărgind cercul 

interpretărilor, ajunge la concluzia că spiritul titanian domină poezia 

eminesciană tocmai „prin formele speciale pe care sentimentele le 

îmbracă în viaţa socială” (Ibidem: 40) şi că „prin amploarea şi tensiunea 

sentimentelor, prin viziunea infinită a spaţiului şi a timpului, lirica lui 

Eminescu se înscrie în numeroase realizări ale sale, în spaţiul literaturii 

titaniene”.(Ibidem: 127). 

 Nu trecem cu vederea nici faptul că Popovici aduce o serie de 

elemente noi, necesare interpretării creaţiei lirice eminesciene şi propune 

o schemă pe care se bazează poezia eminesciană, evidenţiind trei 

elemente definitorii ale acesteia: „chemarea societăţii, chemarea erotică, 

chemarea mitologică şi cea titaniană” (Ibidem: 195). Atunci cînd vorbeşte 

de  „chemarea societăţii”, Popovici se referă la societatea „putredă” în 

care trăieşte poetul, revolta acestuia fiind justificată, întrucît pe Eminescu 

l-a preocupat condiţia individului în societate. Acest lucru poate fi 

observat în cîteva poezii (Scrisorile, Epigonii) în care se întrezăreşte 

antiteza dintre societatea degradată a timpului în raport cu moralitatea 

trecutului. Cît priveşte „chemarea erotică” , aceasta este specifică poeziei 

eminesciene, iar prin intermediul ei este reliefată influenţa concepţiei 

filozofice a lui Schopenhauer privind iubirea şi idealizarea femeii care 

„este făcută să lumineze calea către cuvînt a simţirii artistului” (Ibidem: 

252). Atunci cînd evidenţiază „chemarea mitologică şi cea titaniană” 

criticul clujean constată că există o legătură strînsă între titanism şi 

satanism, dar şi între titanism şi geniu. Titanismul domină poeziile 

eminesciene şi constă în „gestul revoluţionar, […] un titan este poporul 

răsculat împotriva formelor consacrate ale societăţii” (Ibidem: 300). De 

altfel, este lămurită şi opoziţia geniu-titan, Popovici constatînd că 

„asemenea geniului, titanul lui Eminescu îşi încheie cariera în izolare; 

asemenea titanului, geniul său evoluează în perspective infinite” (Ibidem: 

303).  

Un alt studiu în care criticul urmăreşte receptarea lui Eminescu 

este Eminescu în critica şi istoria literară. Prin intermediul acestei 

lucrări, clujeanul vrea să ne reamintească de critica literară, brodată cu 

numeroase opinii ale unor personalităţi de seamă, precum Titu Maiorescu, 

Tudor Vianu, George Călinescu sau D. Caracostea care s-au arătat 
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interesaţi de creaţia eminesciană. Analizînd modul de receptare a poeziei, 

Popovici delimiteză două direcţii opuse : una pozitivă, favorabilă ce îi are 

drept reprezentanţi pe Maiorescu, Vianu, Călinescu, şi una nefavorabilă, 

de contestare, reprezentată de Alexandru Grama, Aron Densusianu şi 

alţii. Astfel, criticul ne oferă o gamă variată de interpretări ale creaţiei 

eminesciene. 

 

Ioana Em Petrescu - universuri eminesciene 

Pasiunea pentru domeniul eminescologiei va fi transmisă din tată 

în fiică, iar Ioana Em. Petrescu va continua drumul tatălui, urmărind însă 

şi alte poteci care ar putea duce către noi zone de cercetare. Studiul este 

structurat în şase capitole, fiecare sintetizînd o problematică anume, şi 

porneşte de la ideea conform căreia „modelul cosmogonic este expresia 

sentimentului existenţei în lume, a raporturilor originare pe care fiinţa le 

stabileşte cu universul” (Petrescu, 2005: 5). Este binecunoscută firea 

„migratoare” a poetului Mihai Eminescu care nu şi-a găsit niciodată cu 

adevărat locul în această lume, fiind un ins care nu şi-a dorit decît 

regăsirea. Pentru el, singura salvare de a se sustrage a fost crearea unor 

universuri care să compenseze viaţa pe care şi-ar fi dorit-o. Ioana Em. 

Petrescu descrie în studiul Eminescu – modele cosmologice și viziune 

poetică etapele pe care le urmează eul liric eminescian pentru a ajunge în 

spaţiul mitic, pentru a crea un univers care să empatizeze cu nevoile sale. 

Aceasta mai semnala faptul că „universul nu cunoaşte linişte; universul 

este, în structura lui muzical pentru că structura îi e dată de legile 

armoniei. Ceea ce ne apare drept tăcere este doar rodul incapacităţii 

noastre de a percepe cîntecul etern neîntrerupt al lumilor” (Ibidem: 17). 

Eminescu a ştiut să audă acest cîntec al lumilor şi a reuşit să-l 

însufleţească, o influenţă semnificativă avînd-o în acest sens filozofi 

precum Platon, Aristotel sau Kant. Aşadar, observăm că însăşi gîndirea 

europeană se întrezăreşte ridicînd astfel gradul de universalitate al operei 

eminesciene. Chiar şi G. Călinescu afirma că „poetul tindea să creeze un 

univers în semicerc (…), avînd ca orizonturi naşterea şi moartea lumii, 

între care se întinde arcul istoriei universale. Opera lui Eminescu 

izvodeşte din fiorul cosmogonic. Poemele lui se învîrtesc tot mai aproape 

sau mai departe de sîmburele de întuneric al golului primar.” 

(Călinescu,1969: 4). 
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Autoarea se opreşte în studiul său asupra celor două modele 

cosmologice reflectate în opera lui Eminescu: cel platonician şi cel 

kantian. Putem observa că nu doar Eminescu a căutat să se sustragă din 

această lume, ci şi Ioana Em. Petrescu atunci cînd îi analizează opera pare 

că se îndepărtează de realitate şi că ne poartă spre alte lumi. Acest lucru 

nu poate fi explicat decît prin raportarea la contextul istoric în care a fost 

scrisă lucrarea. 

Criticul urmăreşte evoluţia poeziei eminesciene, de la cea din 

tinereţe, care stă sub auspiciile spiritualităţii paşoptiste şi care înglobează 

modelul cosmologic platonician prin poemele sociale şi istorice, pînă la 

cea din ultima etapă a creaţiei, cînd modelul platonician este înlocuit de 

cel kantian ce „constă în conceperea universului ca o pluralitate de lumi 

ce izvorăsc şi mor perpetuu”(Petrescu, 2005: 25). Modelul platonician 

este reliefat în creaţia eminesciană, dar fusese  preluat şi de către 

predecesorii paşoptişti. Acesta se evidenţiază cu precădere în poezia de 

dragoste prin motive precum: muzicalitatea elementelor, dansul (zborul, 

plutirea), lumina ca substanţă a lumii, nostalgia patriei cosmice originare 

etc. Motivul luminii apare des în poezia eminesciană, Tudor Vianu 

afirmînd că „Eminescu nu este un pictor al formelor, ci un pictor al 

luminii, adică un romantic al cărui univers vizual, dinamic, nu static, e 

dominat de imaginea luminii, simbolul însuşi al devenirii” (Vianu, 1930: 

95). Chiar şi Rosa del Conte spunea că pentru „Eminescu lumina nu e 

doar un element cromatic, ci o esenţă a cărei frumuseţe e celebrată cu o 

fervoare a limbajului pe care am îndrăzni să o numim neoplatonică" (del 

Conte, 1990: 85). Muzicalitatea lumilor, dar şi gîndirea divină care este 

„elementul esenţial al modelului cosmologic platonician” (Petrescu, 

2005: 53)  se vor pierde atunci cînd acest model va fi abandonat. 

Autoarea mai vorbeşte şi despre problematica timpului care este specifică 

modelului platonician, dar şi despre alte simboluri întîlnite în opera 

eminesciană precum „oglinda de aur” sau „hieroglifa” care au rolul de „a 

încifra Ideea”. Timpul la Eminescu este de mai multe tipuri: avem de a 

face cu un timp individual, unul cosmic şi unul istoric care se divide în  : 

„timp echinoxial, al cumpenei, în etern echilibru, un timp care nu cunoaşte 

dramele ruperii, un timp sferic, pe care imaginaţia îl aseamănă calotei sferice a 

universului platonician” şi „timp solstiţial, care primeşte caracter istoric, 

comportînd adică eroziunea, ruperea, stagnarea, degradarea" (Ibidem: 61). Am 

putut observa aşadar, o perspectivă nouă pe care Ioana Em. Petrescu o propune 
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cu privire la noţiunea de timp şi care pare a fi măsurat de „greieri” şi 

„orologii”. Lumile din vis pe care le creează poetul se reflectă în poezii 

precum Mureşanu sau Scrisoarea a II-a şi îi dau şansa de a evada spre 

necunoscut. De aceea, visul are o semnificaţie aparte, după cum însuşi susţine 

în Sărmanul Dionis „în faptă, lumea-i visul sufletului nostru” (Ibidem: 135). 

Una dintre ideile romantismului adusă spre a interpreta istoria este 

aceea a dacismului. Este de apreciat faptul că autoarea nu neglijează acest 

aspect şi vorbeşte despre mitul Daciei, regăsit în opera lui Eminescu ca un 

„paradis pierdut” şi care este îmbogăţit de elemente ce încorporează mitul 

Romei: „Dacia nu reprezintă o civilizaţie întemeiată de spiritul raţional, ci o 

vîrstă a gîndirii mitice” (Ibidem: 145) 

Prezenţa feminină în poezia eminesciană este indispensabilă. Ioana 

Em. Petrescu consideră că „iubirea apare  (în special în idilele eminesciene) ca 

un rit de reintegrare în pierduta armonie cosmică, de recuperare a stării de 

farmec şi a timpului echinoxial.” (Ibidem: 159). Analizînd atent erotica 

eminesciană se poate observa că poetul elogiază nu prezenţa iubirii, ci mai ales 

amintirea ei. Femeia este cea prin intermediul căreia el poate auzi armonia 

divină a universului. Eminescu s-a căutat dintotdeauna pe sine, iar acest lucru 

s-a realizat prin „actul oglindirii” (apa, umbra, portretul, ochii), de aceea 

autoarea vorbeşte şi despre „oglinzile eminesciene” care au rolul de a capta 

„imaginea lumii în Idee”.  

În ultima parte a studiului, Ioana Em Petrescu prezintă demersul 

poetului în elaborarea poeziei Odă în metru antic . Perpessicius este cel care 

colecţionează variantele Odei reliefînd preocuparea lui Eminescu pentru 

tiparul metric preluat după modelul latin. Acest efort al poetului de a realiza 

ceva inedit e o dovadă clară a travaliului poetic, a „luptei poeziei cu limbajul, 

unul dintre polii tensiunii dintre viziune şi limbaj, din a căror armonizare se 

naşte discursul poetic” (Ibidem: 218). Observăm astfel că poezia din ultima 

etapă de creaţie se îndreaptă spre rigurozitate şi încifrare, tehnica poetică fiind 

inovatoare.  

Aşadar, Ioana Em. Petrescu încearcă să lămurească în studiul său 

condiţia tragică a poetului, vorbeşte despre  lupta acestuia cu limbajul şi despre 

modul în care se desprinde de romantism, regăsindu-se în opera lui Eminescu, 

simboluri care ne trimit cu gîndul la începuturile modernităţii.  
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Ioana Bot- pe urmele unor noi paradigme de interpretare 

Ioana Bot, alt critic clujean de seamă, vine cu o altă viziune 

asupra creaţiei eminesciene în Eminescu explicat fratelui meu, afirmînd 

încă din primele pagini ca e atrasă mai ales de acele „scrieri în care 

inovaţia, mutaţia, Ideea se nasc sub aparenţele unor teritorii ale figurii 

poetice consacrate anterior, precum şi de poeziile vibrînd de ireductibila 

tensiune dintre ceea ce textul spune şi  ceea ce el face, dintre logica 

imaginarului şi arhitectura retoricii” (Bot, 2012: 11).  

Criticul îşi propune să explice fratelui său, “cititorul celălalt”, ceea 

ce textul vrea să transmită şi să  se axeze pe concepte cheie care pot ajuta 

în interpretarea operei eminesciene: „admit că nu numai sensurile operei 

eminesciene mă interesează, ci şi  capacităţile lecturii de a accede la ele” 

(Ibidem: 13).  

În studiul său, Ioana Bot are în vedere poezia de dragoste 

eminesciană şi încearcă să lămurească anumite aspecte care ţin de această 

problematică, susţinînd că „iubirea ca obiect, temă, complement direct 

etc. oferă posibilitatea unei alegorii: alegoria rosteşte oblic mereu altceva 

decît pare că spune în mod explicit, uneori chiar neputinţa de a spune.” 

(Ibidem: 21). Nu împărtăşim opinia critică conform căreia „un poem de 

dragoste care nu e decît despre iubire e slab” tocmai din pricina faptului 

că în general poezia eminesciană se bazează pe experienţele 

personale/intime ale poetului. Iubirea, la Eminescu, este nucleul tuturor 

celorlalte teme (natura, timpul, cosmogonia, istoria etc) şi apare sub 

diverse forme - iubirea de neam (Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!), 

iubirea pentru trecut (Epigonii, Memento mori) iubirea pentru o persoană 

(Floare-albastră, Dorinţa) , iubirea pentru natură (Fiind băiet păduri 

cutreieram), iubirea pentru folclor (Revedere, La mijloc de codru). 

Totodată, să nu uităm că Eminescu rămîne un geniu şi întocmai cum 

afirma Mozart „Nici un grad elevat de inteligenţă, nici imaginaţia, nici 

ambele împreună nu pot sa dea un geniu. Iubirea, iubirea, iubirea, aceasta 

este sufletul unui geniu!”. 

În analiza sa, se opreşte asupra unui poem postum, oarecum 

necunoscut cititorilor, şi anume Locul aripelor în care poetul îndrăgostit 

visează să îşi dezbrace iubita inabordabilă. Ludicul nu lipseşte din această 

poezie, iar pînă la urma urmei faptul că o doreşte dezbrăcată poate fi tot o 

formă a dragostei- aceea de a poseda fiinţa iubită şi de a deveni un întreg. 

Aceeaşi discuţie este valabilă şi în cazul poemului Călin, file de poveste 
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despre care Rosa del Conte spune că este o „gentilă întîmplare 

sentimentală unde alternează surîsul şi plînsul” (Del Conte,1990: 214). 

Autoarea mai sesizează faptul că „experimentul imaginarului poetic este 

mereu însoţit de experimentul limbajului poetic” (Bot, 2012: 45), axîndu-

se astfel şi pe partea lingvistică privind limitele limbajului. Este adevărat 

că Eminescu s-a jucat cu limbajul, i-a testat limitele, a încercat forme noi, 

cuvintele pentru el fiind adevărate piese de puzzle dornice să-şi găsească 

locul potrivit. Uneori, prin poemele lungi, pline de metafore ingenioase, 

poetul parcă ar încerca să cuprindă lumea întreagă. O altă idee surprinsă 

este aceea conform căreia iubirea la Eminescu, chiar dacă este prezentă, 

ea se desfăşoară la distanţă sau prin intermediul privirii care capătă 

funcţie simbolică: „poetica eminesciană se foloseşte de scena privirii 

pentru a realiza o alegorie a rostirii” (Ibidem: 60). Empatizăm cu această 

opinie întrucît majoritatea poeziilor eminesciene surprind o iubire 

neîmplinită, o aspiraţie spre iubirea totală, absolută care să-l ajute pe ins 

să se reîntregească. Totuşi, Eminescu este fascinat de această iubire care 

nu-i provoacă decît o suferinţă „dureros de dulce”.  

O altă problematică scoasă în relief este aceea pe care o ridică  

poemul Odă în metru antic, poem ce a generat numeroase dificultăţi în 

interpretare, dar autoarea ţine să sublinieze faptul că „ilizibilitatea şi 

ininteligibilitatea nu sînt neaparat lipsite de sens” (Ibidem: 96) şi că mulţi 

au fost de părere că aceste două sînt semne ale unei boli mentale care se 

va declanşa mai tîrziu. Totodată, aceasta vorbeşte despre faptul că textul 

poetic, de obicei nu face ceea ce spune, dar că Eminescu prin această 

poezie tocmai asta vrea să sublinieze - ceea ce face textul poetic şi lupta  

dusă între artist şi limbaj. Autoarea este preocupată şi de modul în care se 

scrie, în care ia naştere un text şi creează un adevărat laborator de analiză 

al poemului. Observăm în acest capitol dedicat Odei faptul că Ioana Bot 

împărtăşeşte opinia criticului Ioana Em. Petrescu conform căreia „în 

îndelungata evoluţie a Odei (în metru antic), rămîne constant doar titlul 

şi metrul. Dedicată la început unui erou al istoriei şi al gîndirii active, 

adică lui Napoleon, Cezar al timpurilor moderne, dedicată mai apoi 

eroului limbii care e poetul, Oda devine, în varianta ei finală, o rugăciune 

de mîntuire a celui care nu mai păstrează nicio caracteristică romantică de 

erou sau de poet, a celui care reprezintă, pur şi simplu, o imagine, prin 

nimic excepţională a condiţiei umane” (Petrescu,2005: 229). 
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Un alt capitol este dedicat poeziei din perioada de tinereţe, 

Epigonii. Autoarea semnalează faptul că Eminescu s-a conformat mereu 

epocii şi că a oferit publicului creaţii specifice timpurilor. Astfel, poezii 

de valoare au fost lăsate neterminate şi (re)descoperite mai tîrziu. Însă, 

acest poem este excepţia care se abate de la regulă. Atunci cînd Eminescu 

a hotărît publicarea acestuia, a adus şi o serie de explicaţii care să ne ajute 

în a descoperi ceea ce textul a vrut „să spună”. Totodată, Ioana Bot 

vorbeşte despre măştile pe care poetul le atribuie celor prezenţi în poezia 

sa şi afirmă că „dacă poemul elogiază canonul reprezentat de înaintaşi 

iluştri, trebuie să recunoaştem că o face prin intermediul unei poetici care 

nu le este definitorie înaintaşilor respectivi” (Bot, 2012: 133). De 

asemeni, semnalează şi faptul că oda se îmbină cu satira şi precizează că 

sînt două moduri poetice inedite, vorbind despre antiteza dintre trecut şi 

prezent care a fost abordată şi de Dumitru Popovici.  

Un poem construit din două părţi antitetice este Scrisoarea a III-a 

care pune sub accent raportul dintre ceea ce „spune” textul şi ceea ce 

„face”, oferind o imagine asupra lumii şi abordînd problematica creării 

unui limbaj potrivit. Astfel, Ioana Bot conchide că „dacă poemul este 

imaginea lumii, atunci limbajul poetic este corpul ei retoric” (Ibidem: 

171). Aşadar, nu trece cu vederea importanţa limbajului, amănunt ce nu i-

a scăpat din vedere nici Ioanei Em. Petrescu care descrie relaţia 

conflictuală dintre poet şi limbaj. Această luptă cu limbajul este reflectată 

şi în poezia Gemenii, despre care criticul spune că este un „text de 

răscruce”, în care „revolta romantică se converteşte într-un experiment 

poetic postromantic (chiar foarte modern), un experiment al rostirii 

sinucigaşe” (Ibidem: 194). 

Într-un alt capitol, criticul clujean aduce în discuţie tema 

patriotismului la Eminescu, dar oferă şi cîteva opinii privind eticheta de 

„poet naţional” pe care a dobîndit-o în timp. O etichetă care pare clişeică, 

dar la o analiză amănunţită tindem să dăm dreptate celor care au propus-

o. De ce? Pentru că Eminescu este cel care a finisat limba română literară, 

cel ce ne-a purtat pe meleagurile istoriei şi ni i-a prezentat pe înaintaşii 

rămaşi înscrişi în condica timpului. Spaţiul românesc se poate mîndri cu 

poeţi de valoare care ar fi putut lua acest titlu, dar Eminescu rămîne de 

neegalat. 

O altă problemă abordată este cea a traducerii operei eminesciene 

în „alte limbi  şi culturi străine”, iar autoarea constată că  majoritatea 
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traducătorilor înfruntă dificultăţi întrucît limba utilizată pe atunci de către 

poet era mai mult „un experiment”. Totodată, Ioana Bot numeşte şi 

enciclopediile universale în care s-a adus vorba despre Eminescu, dar 

prezintă şi numeroasele site-uri unde se pot găsi informaţii privind viaţa şi 

opera acestuia. Observăm aşadar amprenta modernă (trimiterile la site-

uri, la paginile de Facebook cu numele lui Eminescu), o oarecare 

nonşalanţă în exprimarea opiniilor cu privire la diverse problematici, iar 

acest lucru nu face decît să creeze o discrepanţă majoră între studiile celor 

trei critici abordaţi. Dacă Dumitru Popovici şi Ioana Em. Petrescu scriu 

într-o perioadă restrictivă din multe puncte de vedere, Ioana Bot vine cu o 

viziune cu totul modernă de interpretare. 

Criticul mai aduce în vedere şi faptul că marele poet este cel care 

a testat limitele limbajului, şi întrebîndu-se dacă Eminescu este un poet 

pentru secolul XXI, autoarea aducînd o serie de argumente, răspunde 

afirmativ. Această dilemă privind actualitatea poeziei eminesciene este 

clarificată şi de Rosa del Conte care susţine că „poezia lui Eminescu 

răspunde unei nelinişti mereu actuale pentru că este de natură metafizică; 

şi […] ea găseşte pentru a exprima un limbaj care, deşi reflectă 

sincretismul cultural al poetului, nu este totuşi mai puţin legat de 

substratul cultural autohton.” (Del Conte, 1990: 269). 

Eminescu explicat fratelui meu nu este decît o altă oglindă în 

care se reflectă creaţia eminesciană. 

 

Concluzii 

Am încercat, pe cît posibil, să prezint, să reunesc părerile criticilor 

clujeni şi să intervin  cu cîteva consideraţii personale acolo unde mi s-a 

părut necesar. De ce am ales criticii din Cluj? Pentru că, spre deosebire de 

criticii ieşeni sau bucureşteni care au avut mereu acces la manuscrisele lui 

Eminescu, la documentele necesare interpretării operei eminesciene, cei 

din spaţiul ardelenesc s-au putut bucura de acest privilegiu mult mai 

tîrziu. De aceea, mi s-a părut tentant să analizez problematicile pe care 

aceştia şi le propun să le trateze şi să constat că opera eminesciană s-a 

bucurat, se bucură si se va bucura în continuare de interesul criticilor şi că 

atunci cînd vorbim de creaţia eminesciană, vorbim, de fapt, de un izvor 

nesecat de interpretări posibile. 
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ROXANA-SÎNZIANA ROGOBETE 

Master II, Timişoara 

Minusul grotesc? 

Cum „nimeni nu trăieşte cu adevărat dacă nu cade sub o formă sau 

alta de seducţie” (Liiceanu, 2007: 255), fenomenul aproprierii unui alt 

spirit şi al legării irevocabile de acesta presupune „schimbarea regimului 

de existenţă” (Lavric, 2007), transgresarea coordonatelor iniţiale ale 

eului, sau, dintr-o perspectivă etimologică, actul de „a lua deoparte” (vezi 

Liiceanu, 2007: 9) „obiectul” sedus. Seducător este, după Umberto Eco, 

şi „Nemaivăzutul” (Eco, 2005: 143), cel care nu se poate reprezenta 

conform normelor comune: prin el se încearcă figurarea 

nereprezentabilului în planul spaţiului public. Acesta se situează în 

opoziţie cu orizontul de aşteptare al receptorului, astfel încît poate crea 

reacţii de acceptare sau de respingere. În orice caz, el fascinează, irumpe 

în ordinea realităţii şi provoacă dezorientare. 

De care parte însă va trece obiectul estetic într-un sistem de axe 

ortogonale? În zona plus, în zona minus? De care parte ne putem duce în 

spaţiul eminescian, spaţiu bidimensional înţeles în sens denotativ, care, 

după Edgar Papu, se desparte tranşant într-o zonă pozitivă şi una 

negativă, delimitate de dreapta care include punctul organicului, zero. 

Ceea ce omite Papu în volumul său, Poezia lui Eminescu (în special în 

configurarea zonei minus în capitolul Grotescul eminescian), este 

relativizarea valorilor în cazul scriitorului pentru care, mergînd pe urmele 

lui Solomon Marcus, minusul devine plus (minusul „se dă drept plus” 

[Marcus, 2005: 25]), ca şi cînd entităţile ar fi apreciate mai degrabă în 

funcţie de valoarea lor în modul.  

Semnul îşi va face simţită prezenţa numai datorită factorului 

uman, care le va conferi tuturor atributelor un sens, reacţiunea umană în 

faţa acţiunii realităţii va da măsura existenţei, aşa cum apare în Ms. 2286: 

„Astfel noi nu ştim într-adevăr nimica pozitiv, ci numai negativ... Nu 

simţim ceea ce-i materie, putere, natură, pozitiv – ci numai întrucît*** 

simţurile noastre reagează asupra lor... [...] Viaţa noastră însăşi, corpul 

nostru nu este decît un complex de puteri de reacţie contra tuturor 

puterilor naturei şi rezultatul acesteia e simţirea. Adevărul este negativ. 
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Reacţiunea este singurul control al realităţii, fără simţirea ei n-am fi 

niciodată-n stare de-a distinge viziune de realitate” (Eminescu, 1993: 

45). Aşadar, o acţiune directă, nemediată a realităţii asupra eului trebuie 

filtrată prin vitraliul personal: simţirea conjugă visceralul şi spiritualul. 

Percepţia individului este cea care stabileşte gradul de coerenţă a 

existentului, sublimul şi grotescul se definesc prin efectul pe care îl 

provoacă receptorului şi a cărui percepţie apreciază pozitiv sau negativ 

valoarea modulului. 

Ne propunem, aşadar, să evidenţiem „minusurile” şi „plusurile” 

aplicaţiei realizate de Edgar Papu pe categoria grotescului eminescian, 

valori care, în fond, nu sînt şi nu vor fi niciodată absolute, aşa cum citim 

în Ms. 2257: „Căci adevărul, creaţie a omului, e ca şi el (fiinţa lui) efect 

a împregiurărilor. Ceea [ce] mie fericitului mi-e adevărat celui nefericit 

e neadevărat. Filozofia disperărei, minciună şi adevăr, aceeaşi idee pe 

care-o desparte spaţiul de ieri pînă azi” (Ibidem: 19).  

Dinamica descrisă de fenomenul seducţiei duce la instalarea într-

un alt punct al spaţiului bidimensional. Fiecare punct din spaţiu în care 

sîntem sau putem fi purtaţi oferă o altă perspectivă. Ne întrebăm, astfel, 

folosind axa minus-plus evocată de Edgar Papu, cum se configurează 

sublimul şi grotescul în topografia eminesciană? Avînd în vedere 

infinitatea variantelor, a punctelor pe care eul le poate ocupa în spaţiu, nu 

putem admite distingerea unui singur punct (de vedere), chiar şi în cazul 

multiplicării dimensiunilor: „Dar (şi avem aici un nou paradox al 

infinitului) acest număr al tuturor punctelor de pe o dreaptă, al 

continuului cu o dimensiune, este egal cu numărul tuturor punctelor dintr-

un plan oarecare (continuu cu două dimensiuni) şi cu numărul tuturor 

punctelor din spaţiu (continuu cu trei dimensiuni) şi acest lucru rămîne 

adevărat pentru un continuu cu un număr oarecare de dimensiuni” 

(Ghyka, 1998: 124). Această egalitate are însă loc numai la nivelul 

percepţiei subiective a individului; doar imposibilitatea măsurării le 

echivalează la nivel cognitiv. 

Cum se manifestă grotescul eminescian pentru criticul literar? 

Identificînd „zona minus sau a grotescului” (Papu, 1971: 166), Papu 

suprapune într-un mod ireductibil semiplanul negativ cu universul aflat în 

dezintegrare, aşezîndu-l geometric sub dreapta care trece prin „punctul 

zero, al organicului” (Ibidem). Aceasta ar delimita, în acest sens, 

semiplanul grotesc de un eventual semiplan sublim, aflat deasupra dreptei 
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amintite. Spaţiul bidimensional conturat de Papu păstrează, totuşi, 

reminiscenţele unor acţiuni orientate spre a realiza „echivalenţa” 

semnalată de critic (Ibidem), astfel încît putem spune că tocmai datorită ei 

se poate ajunge la o identitate între „+” şi „–”, în care valorile nu ţin decît 

de un anume sistem de referinţă subiectiv. În Ms. 2257, Eminescu 

intuieşte imposibilitatea de a recurge la o perspectivă imuabilă şi de 

contura o noema integratoare: „Fiecare îşi poate aroga o atare calitate, 

la fel de pe drept sau pe nedrept, deoarece aici lipseşte instanţa de drept, 

căci creierul nostru, categoric, nu poate trece dincolo de reprezentările 

lui, iar presupoziţiile de acest fel se află tocmai acolo unde el nu mai 

poate ajunge” (Eminescu, 1993: 23).  

Limitele reprezentării funcţionează şi în cazul categoriilor 

estetice, care nu pot dobîndi o structură viabilă în absenţa adresatului, el 

fiind cel care, pînă la urmă, estetizează obiectul: „cu ce drept pretinde 

urechea noastră să fie recunoscut şi numit frumos ceea ce numeşte ea 

frumos? Căci s-ar putea să existe o ureche care, formată în alte condiţii 

tonale şi în alte împrejurări, să simtă ca fiind muzical frumos tocmai 

ceea ce noi găsim ca muzical urît” (Ms. 2285, [Ibidem: 39]). 

Raţiunea lui Edgar Papu în alegerea negativului ca dimensiune a 

grotescului se află în componenta destructurantă, destabilizatoare a 

acestuia: în universul eminescian el identifică şi o „detaşare ostilă, al 

cărei obiectiv nu mai este de-a se consolida în sine, asemenea unui mic 

cosmos, ci de-a ataca, de-a nega şi de-a submina domeniul de unde, pe 

neaşteptate, se dezintegrase” (Papu, 1971: 166). Aspiraţia ascensională a 

lumii, corespunzătoare sublimului (analizat prin antiteză cu grotescul, de 

vreme ce „în adevăr, stă în esenţa tuturor valorilor ca ele să aibă un 

termen opus, nonvaloarea corespunzătoare; şi ceea ce rămîne de discutat 

în realitate nu este niciodată singur valabil, ci acesta şi opusul său 

corespunzător în ordinea valorii” [Hartmann, 1974: 8]), ar duce la o 

consolidare de sine, chiar la o augmentare, astfel încît forţa seducţiei ar 

aduce chiar şi organicul mai aproape de plus infinitul sublim: „infinitul 

este mare în mod absolut (nu doar comparativ). În comparaţie cu el, orice 

altceva (mărimi de acelaşi tip) este mic. Dar, ceea ce este esenţial, 

posibilitatea fie şi doar de a-l gîndi ca pe un întreg, indică existenţa unei 

facultăţi a sufletului care depăşeşte orice unitate de măsură a simţurilor” 

(Kant, 1981: 148).  
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Astfel, spre deosebire de sublimul care nu poate fi asociat unui 

obiect, rămînînd în planul ideal al unui hiperspaţiu („nu obiectul trebuie 

numit sublim, ci dispoziţia spiritului creată de o anumită reprezentare ce 

preocupă facultarea de judecare reflexivă” [Ibidem: 144]), grotescul 

coboară întregul univers într-un plan de natură organică. Totodată, 

grotescul este relativ (la fel cum este şi urîtul, „pentru că el nu poate fi 

măsurat prin sine însuşi, ci numai prin intermediul frumosului” 

[Rosenkrantz , 1984: 36]), în timp ce sublimul nu poate fi cuprins de 

facultatea noastră de întruchipare: „sublimul adevărat nu poate fi conţinut 

de nicio formă sensibilă, ci priveşte doar ideile raţiunii” (Ibidem: 139). 

Însă la Eminescu acţiunea nu are loc preponderent în acest sens în 

textele amintite de Edgar Papu. Astfel, Antropomorfism, Mitologicale, 

Călin şi Demonism nu fac altceva decît să „coboare” limita superioară, să 

aducă „cenzura transcendentă” cît mai aproape de zero. Această situare 

sub limită şi expansiune a ei nu presupune oare coborîrea sublimului mai 

„aproape” de mundanul organic? Cel din urmă se constituie într-un plan 

orizontal, traversat perpendicular de un plan al „închipuirii” (Papu, 1971: 

167), la nivelul căruia se manifestă, de fapt, sublimul şi grotescul. 

Dreapta de intersecţie a celor două planuri glisează pe planul vertical, 

rămînînd fixă pe cel orizontal, astfel încît sublimul îşi poate coborî linia 

orizontică, iar, sub influenţa dezintegratoare a grotescului, limita se 

translatează, tocmai datorită faptului că organicul nu presupune o lume 

închisă în sine, ci o evoluţie în sens negativ: organicul nu are o natură 

statică, el implică deja o procesualitate şi poate fi încadrat în planul 

grotesc: „Das Groteske aber gehört ins Register des Werdens, nicht in das 

des Seins” (Fuß, 2001: 20).  

Întregul ansamblu de mişcări trebuie să se desfăşoare, după Edgar 

Papu, pe acelaşi plan, astfel încît grotescul să dinamiteze din interior 

cadrele universului: e o măcinare a lumii dinlăuntrul ei, proces care dă 

naştere unor incongruenţe cu existentul. Nu avem de a face cu o simplă 

juxtapunere antitetică, ci de o „rebeliune internă înlăuntrul unei singure 

arii. Este adesea un război de perspective categoriale în cuprinsul 

aceleiaşi închipuiri, care, pe de o parte, se străduieşte să creeze 

liniamentele frumosului sau ale sublimului, iar pe de altă parte, luptă nu 

doar să le abandoneze, ci să le şi distrugă sau să le reducă la o scară 

inferioară, cel mai adesea bufă şi ilară” (Papu, 1971: 168). Dacă grotescul 

trebuie să presupună distrugere, negare intrinsecă a coordonatelor 
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considerate valabile ale existenţei, plusul şi minusul se anulează reciproc, 

nu mai coexistă („contrastul grotescului nu mai implică acest dualism de 

concepţii sau de planuri” [Ibidem: 167]), astfel încît inserarea acestuia în 

zona minus nu mai pare valabilă.  

De facto, sublimul şi grotescul acţionează conform unei 

proporţionalităţi constante, dinamică ce implică o complementaritate între 

contingent şi transcendent.  

Individul este înscris într-o „devenire întru devenire” care 

parcurge etapele individuaţiei şi apoi ale nimicirii (vezi Noica, 1998), 

presupunînd o acumulare a energiei care va duce, pînă la urmă, la 

„desprinderea” de care vorbeşte Papu (Papu, 1971: 166). Devenirea este 

cea care marchează continua metamorfozare şi caracterul nedefinit al 

fiinţei. Pe de altă parte, tăria existenţei implicată de sublim corespunde 

unei „deveniri întru fiinţă”, care integrează o dimensiune a 

completitudinii: „Întru fiinţă fiind, devenirea nu e niciodată încheiată, nu 

e pe nicio treaptă devenit, ci e deschidere statornică. [...] fiinţa, cu cercul 

ei, coprezentă fiecărui moment de pe linia devenirii” (Noica, 1998: 167).  

Primul nivel de existenţă este cel conturat în Antropomorfism, 

unde „protagoniştii” nu sînt decît amalgamări între regnuri: hibrizii care 

se nasc pornesc de la „devenirea întru devenire cu conştiinţă subiectivă. 

Este treapta pe care o atinge viaţa animală şi de la care pleacă fiinţa 

umană” (Ibidem: 164). Toate manifestările animalicului îşi găsesc 

expresia în poemul în care fiinţele sugerează „neîmplinirea însăşi” 

(Bahtin, 1974: 33). În fond, metamorfozele, antropomorfismele nu sînt 

încheiate, figurează numai un „trup neterminat şi deschis” (Ibidem: 34), 

marcat de orificii sau protuberanţe – şî în acest caz, minusul şi plusul au, 

pînă la urmă, aceeaşi valoare simbolică. Poemul nu face excepţie de la 

evocarea unor imagini ale grotescului material-corporal, manifestat prin 

„împreunare, graviditate, naştere, agonie” (Ibidem: 33) etc.: „Ea căta 

societatea părinţelului Chirilă, / A claponului lugubru cu humorul lui de 

bute; / El iubeşte 'n ea ideea frumuseţei cei trecute, / În matroana 

desflorită vede încă pe copilă”. Viciile umane şi stihialul nu fac excepţie 

şi sînt augmentate sub diferite forme: „—Groaznic s'a îmbătat bătrînul, 

soarele zice; / Nu-i minune – a băut jumătate d' Oceanul Pacific. / Rău îi 

mai îmblă prin pîntece – acum băutura amară. / Însă-s eu de vină... 

c'umplut-am de nouri pahare” (Mitologicale). 
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În acelaşi timp, ei ajung în stadiul unei deveniri „întru devenire 

lipsită de conştiinţă. Este firea propriu-zisă, procesiunea oarbă a firii, cu 

devenirea de la organism individual, prin maturizare, la roadă, apoi la rod 

şi sămînţă, spre a duce la alt organism” (Noica, 1998: 164). E o 

metamorfoză incompletă care evocă incapacitatea umană de a atinge 

sublimul şi alunecarea în monstruos: „devenirea întru devenire este 

devenirea întru fiinţă aproximată, nerealizată” (Ibidem: 185). Practic, are 

loc distorsiunea idealului sublim prin recunoaşterea caracterului său 

inefabil şi nereprezentabil: „It is all too obvious that this desire for 

limitlessness is useless, that it should be relegated to inevitable illusion” 

(Lyotard, 1994: 55). În acest sens, femeia este desublimată şi se înscrie 

într-o traiectorie descendentă, regresivă (vezi Russo, 1995), ajunge să fie 

obiectul ironiei şi al sarcasmului: „În curînd ea pierde 'n curte tot al 

noutăţii farmec. / Nu-i cucoş ce nu-i luase tot ce-o puică poate da, / În 

curînd alte găine al ei nimb l-întuneca” (Antropomorfism). 

Deşi pentru Papu „organicul reprezintă punctul zero. El nu mai 

comunică cu nimic, se desprinde şi se închide în mica lui lume” (Papu, 

1971: 165), el este singurul care poate să „devină” spre sublim, astfel 

încît criticul refuză calea grotescă spre un alt nivel de existenţă. Prin 

urmare, chiar şi sublimul are un germene de grotesc, căci, printre speciile 

sublimului identificate de Nicolai Hartmann se regăsesc şi „gravul, 

solemnul, ceea ce ne depăşeşte, ceea ce e plin de profunzime sau dă în 

vreun fel impresia adîncimii abisale [...] uriaşul, enormul, înfricoşătorul; 

emoţionantul şi zguduitorul; tragicul” (Hartmann, 1974: 412). Totodată, 

la nivelul efectelor asupra eului, cele două categorii pot fi determinate de 

surse similare, aşa cum precizează Edmund Burke: „Tot ceea ce are 

puterea de a crea într-un fel oarecare – în mintea noastră reprezentările 

durerii şi primejdiei, adică tot ceea ce este teribil prin ceva sau legat de 

elemente teribile, sau operează într-un mod analog spaimei, constituie o 

sursă a sublimului; adică produce cea mai puternică emoţie pe care o 

poate simţi omul” (Burke, 1981: 67-68). 

De asemenea, pentru Papu, are loc şi fenomenul invers. 

Elementele grotescului sînt cele care se eliberează de funcţia adjuvantă şi 

devin agenţi ai haosului. Omogenul devine eterogen, grotescul acţionează 

entropic şi pulverizează ordinea. Elementele „se exercită înlăuntrul uneia 

şi aceleiaşi arii [...] într-un registru dat ca omogen, elementele cu atribuţia 

de-a conferi întregire unei structuri sau de a conjuga totul prin 
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echivalenţe, tocmai asemenea elemente saltă răzvrătite din axul lor 

funcţional şi atacă sau distrug structura respectivă, care aşteptase, 

dimpotrivă, să fie susţinută de ele” (Papu, 1971: 167). În acest fel, Papu 

pierde din vedere funcţia parergonală a grotescului care este menit să se 

constituie ca ramă pentru un obiect artistic: în modernitate mai ales, 

grotescul parcurge un traseu axiologic de la valorizarea negativă la cea 

pozitivă. Astfel, zona grotescului constituie frame-ul fără de care opera 

nu poate exista, sublimul nu se poate departaja decît prin diferenţă 

specifică.  

În fond, sensibilitatea modernă nu mai acţionează conform 

antitezelor, iar viziunea lui Eminescu este transgresivă. Are loc, aşa cum 

observa Victor Hugo, coprezenţa celor două categorii: „c’est de la 

féconde union du type grotesque au type sublime que naît le génie 

moderne, si complexe, si varié dans ses formes, si inépuisable dans ses 

créations, et bien opposé en cela à l’uniforme simplicité du génie 

antique”
1
 (Hugo, 1968: 70). Ambele acţionează pe acelaşi palier din 

punctul de vedere al individului receptor: „Astonishment is the mode of 

the Grotesque, though this is tinged with distaste, unlike the transcendent 

astonishment induced by the Sublime” (Bloom, 2009: XV)
2
. 

Jocul dintre sublim şi grotesc la Eminescu va contura, de fapt, un 

spaţiu nereprezentabil din punct de vedere fizic (vezi Patapievici, 2012), 

care conjugă mai multe tipuri de geometrii, derivate din ipotezele diferite 

legate de încălcarea postulatului lui Euclid despre paralele (vezi Ghyka, 

1998). Totuşi, şi acestea sînt relative la receptor, aşa cum observă şi 

Eminescu în Ms. 2267: „Ceea ce numiţi dv. trei dimensiuni n-are trei 

dimensiuni: acestea sînt creaţiuni ale poziţiei noastre relative” (Eminescu, 

1993: 32). Punerea sub semnul întrebării a unui spaţiu euclidian însă nu 

modifică aspiraţia către sublim: „Pe scurt, seducţia are transcendenţă” 

(Liiceanu, 2007: 59), de oricare parte ar duce ea. 

 

 

                                                 
1
 „Este fecunda uniune a tipului grotesc cu tipul sublim cea care naşte geniul modern, 

atît de complex, atît de variat în formele sale, atît de inepuizabil în creaţiile sale şi opus 

uniformei simplicităţi a geniului antic” (trad. noastră). 
2
 „Uimirea este modul grotescului, deşi acesta este nuanţat prin dezgust, spre 

deosebire de uimirea transcendentă indusă de sublim” (trad. noastră). 



ROXANA-SÎNZIANA ROGOBETE 

118 

BIBLIOGRAFIE 

Mihail Bahtin, 1974, François Rabelais şi cultura populară în Evul 

Mediu şi Renaştere, în româneşte de S. Recevschi, Editura Univers, 

Bucureşti. 

Harold Bloom, 2009, Volume Introduction la Bloom’s Literary Themes, 

The Grotesque, Edited and with an introduction by Harold Bloom, 

Volume Editor: Blake Hobby, Infobase Publishing. 

Edmund Burke, 1981, Despre sublim şi frumos. Cercetare filosofică a 

originii ideilor, traducere de Anca Teodorescu şi Andrei Bantaş, 

prefaţă de Dan Grigorescu, Editura Meridiane, Bucureşti. 

Umberto Eco (ed.), 2005, Istoria frumuseţii, traducere din limba italiană 

de Oana Sălişteanu, Grupul Editorial Rao, Bucureşti. 

Mihai Eminescu, 1993, Opere, XV, Fragmentarium. Addenda ediţiei, 

Ed. Academiei Române, Bucureşti. 

Peter Fuß, 2001, Das Groteske. Ein Medium des kulturellen Wandels, 

Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien. 

Matila C. Ghyka, 1988, Filosofia şi mistica numărului, traducere de 

Dumitru Purnichescu, postfaţă de Cornel Mihai Ionescu, Editura 

Univers Enciclopedic, Bucureşti. 

Nicolai Hartmann, 1974, Estetica, Editura Univers, Bucureşti. 

Victor Hugo, 1968, Cromwell. Chronologie et introduction par Annie 

Ubersfeld, Garnier-Flammarion, Paris. 

Immanuel Kant, 1981, Critica facultăţii de judecare, Studiu introductiv: 

Mircea Florian, Studiu: Joachim Kopper, Traducerea Criticii 

facultăţii de judecare: Vasile Dem. Zamfirescu, Alexandru Surdu, 

Traducerea Primei Introduceri la Critica facultăţii de judecare: 

Constantin Noica, Note şi comentarii, bibliografie selectivă, indici de 

autori şi de concepte: Rodica Croitoru, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti. 

Sorin Lavric, 2007, Fatalitatea seducţiei, în „România literară”, nr. 47, 

XL, articol disponibil online pe 

http://www.romlit.ro/fatalitatea_seduciei, accesat ultima dată la 

21.05.2014. 

Gabriel Liiceanu, 2007, Despre seducţie, Editura Humanitas, Bucureşti. 

http://www.romlit.ro/fatalitatea_seduciei


MINUSUL GROTESC? 

119 

Jean-François Lyotard, 1994, Lessons on the Analytic of the Sublime, 

translated by Elizabeth Rottenberg, Stanford University Press, 

Stanford California. 

Solomon Marcus, 2005, Întîlnirea extremelor. Scriitori – în orizontul 

ştiinţei, Paralela 45, Piteşti. 

Constantin Noica, 1998, Devenirea întru fiinţă. Încercare asupra 

filozofiei tradiţionale. Tratat de ontologie. Scrisori despre logica lui 

Hermes, Studiu introductiv – Sorin Lavric, Editura Humanitas, 

Bucureşti. 

Edgar Papu, 1971, Poezia lui Eminescu. Elemente structurale, Editura 

Minerva, Bucureşti. 

Horia-Roman Patapievici, 2012, Eminescu şi viziunea paradiziacă, în 

„Orizont”, nr. 4 (1555), anul XXIV, p. 16-19, disponibil online la 

http://www.revistaorizont.ro/arhiva/aprilie2012.pdf, accesat ultima 

dată la 21.05.2014. 

Karl Rosenkrantz, 1984, O estetică a urîtului. Între frumos şi comic, 

Traducere, studiu introductiv şi note de Victor Ernst Maşek, Editura 

Meridiane, Bucureşti. 

Mary Russo, 1995, The Female Grotesque. Risk, Excess and Modernity, 

Routledge, New York, London. 

 

http://www.revistaorizont.ro/arhiva/aprilie2012.pdf


 



 

SÎNZIANA - MARIA STOIE 

Master II, București 

Canonul european și modernitatea poeziei lui Eminescu. 

Repoziționări 

Receptarea critică și analizele hermeneutice recente ale operei 

eminesciene stau sub semnul recuperării acesteia de pe plaja (de 

reprezentări estetice) îngustă și înțelenită a canonului romantic (după cum 

apare în discursul eminescologic actual) și al mutării ei în – sau cel puțin 

către – „arhipelagurile noi ale modernității” (Ioana Bot). În spațiul, iată, 

al potențialităților și inovațiilor creatoare prin excelență. Trebuie să ținem 

însă cont de faptul că o asemenea valorizare a modernității culturale – 

prin identificarea ei cu noul, așadar cu originalul, cu insolitul, cu 

autenticul, în măsura în care produsele moderne, fiind noi, sînt bune și 

frumoase în sine, se află în lumina unei viziuni restrictiv-

modernocentriste asupra evoluției culturii și, implicit, a literaturii 

europene al cărei fitil a ars pînă aproape de capăt, odată cu redefinirile 

conceptelor „modern”, „modernism”, „modernitate”, „canon occidental” 

sau „autenticitate”. 

În ordine culturală mai vastă, impulsul repoziționării (simbolice) a 

lui Mihai Eminescu, al recontextualizării operei sale, poate fi interpretat, 

pînă la un punct, ca fiind reflexul tensiunii revizioniste apărute în critica 

literară postnouăzecistă, acutizată în anii 2000. În graba postrevoluționară 

a dezideologizării cîmpului intelectual românesc, a drenării reziduurilor 

naționaliste din spațiul public și a găsirii unui panaceu pentru „fenomenul 

idolatriei culturale ca patologie a spiritului critic” (Dobrescu, 2001: 135) 

în ceea ce anti-călinescienii, în principiu, propuneau drept triumfala 

interogare a tradiției literare consacrate înainte de `89, discursul cultural 

și cel (meta)literar autohtone „a[u] fost somat[e] să se radicalizeze, să iasă 

de sub narcoză și să se situeze în sinceritate.” (Negrici, 2008: 5) Deși 

apreciabilă datorită provocării implicite de a abandona judecata 

impresionistă – cu alte cuvinte, „reflecția pe verticală, cu privire la 

« profunzimea » și « originalitatea » cutărui scriitor” (Goldiș, 2014) – 

adresată criticii literare postdecembriste, de vocea categorică a lui Eugen 

Negrici, de pildă, perspectiva exersării unui atare tip de atitudine culturală 
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cu luciditate, în mod echilibrat și echidistant, nu a produs imediat 

emulație. Luările de poziție din marginea ei au îngroșat rîndurile 

contestărilor și culpabilizărilor publice, sinceritatea fiind (prost) înțeleasă 

ca demistificare tăioasă. Simptomatice sînt, în acest sens, însuși „cazul” 

Iluziilor literaturii române, volum publicat de Eugen Negrici în 2008 și, 

mai devreme, cazul mult-dezbătutului Dosar Eminescu coordonat de 

Cezar Paul-Bădescu în revista Dilema (265/1998). Seria articolelor care 

alcătuia „Dosarul” a fost antologată, laolaltă cu ripostele iscate, în Cazul 

Eminescu. Polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998. Paradoxal 

(dar mai degrabă omologic), demontarea dorită a stereotipiilor de 

reprezentare și receptare ale „mitului național Eminescu” a generat alte și 

alte clișee culturale, înfiripîndu-se mitul demitizării marelui „poet 

național”. Distincte ca tip de discurs, dar conivente din punctul de vedere 

al teleologiei lor – dez-„eroificarea”, de-„sanctificarea” și detabuizarea 

culturii și literaturii române –, ambele luări de atitudine (volumul lui 

Negrici și „Dosarul” dilematic) puneau sau reluau probleme 

fundamentale pentru dezbaterea publică de idei, aflată în criză în 

România: regîndirea paradigmelor culturale după 1990, reevaluarea 

locului ideilor de „valoare” și „tradiție” în canon și, nu în ultimul rînd, 

problema remobilării discursului critic (nu insist asupra inconsistenței 

revizuirilor estetico-morale postdecembriste, de altfel excelent comentată 

de Andrei Terian în cel mai recent și ambițios proiect al său, Critica de 

export. Teorii, contexte, ideologii
1
).  

În planul cercetărilor eminescologice, înscrierea poeticii 

„romanticul[ui] ultracanonizat care e Eminescu” (Vancu, 2011: 16) într-o 

filiație modern(ist)ă europeană (fie ea română, franceză, germană sau 

anglo-saxonă) de către critica anilor 2000, a venit în mod firesc ca reacție 

timbrată polemic atît la „retorica uzuală care învăluie într-atît poezia lui 

Eminescu într-un cocon de păienjenișuri romantizate, încît inconfundabila 

ei sevă vitală e vlăguită cu totul şi nu mai e cu putință să o deosebești de 

poezia altui romantic” (Ibidem: 12), cît, cred eu, şi la gesturile de 

(de)mitizare ale operei eminesciene lipsite de discernămînt. Nu e vorba 

aici, însă, de polemismul dur al „revizuirilor”, ci mai curînd de o reacție 

colorată    est-etic şi afectiv, de „iritare”, cum o numește Radu Vancu. 

                                                 
1
 Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2013. 
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Această turnură în receptarea și interpretarea operei lui Eminescu – 

necesară, din punctul meu de vedere – are o dublă rațiune culturală, cum 

reiese din paratextul demersurilor critice și exegetice. Prin 

(re)configurarea unor piste de lectură și abila direcționare a unor metode 

de analiză, ea vizează, pe de o parte, revitalizarea sensurilor poeziei 

eminesciene, sufocate de alimentarea „poncife[lor] diehard ale teritoriului 

eminescologiei” (Bot, 2012: 17). Totodată, facerea sintaxei cosmice 

căreia i se dă formă în limbajul poeziei inteligibilă sensibilității noastre 

actuale de cititori, anchilozată din cauza implantării în imaginarul 

colectiv a acelorași clișee. Pericolul relecturilor critice a căror greutate 

analitică și argumentativă stă în metoda folosită și în armătura teoretică, 

este, cred, de a se lăsa fascinate de propria metodă. Mai ales atunci cînd 

examenului lor este supusă opera unui scriitor canonic „tare” precum 

Mihai Eminescu. Autorii români pe care am ales să îi pun în discuție – 

critici literari, exegeți și/sau poeți preocupați de modernitatea limbajului, 

concepției și viziunii poetice eminesciene – reușesc să devanseze, măcar 

parțial, acest risc. Vom deduce pe parcurs cum anume, nu aceasta fiind 

miza principală a demersului meu.    

Mă refer în lucrarea de față la trei încercări critice de a legitima, în 

diferite grade și sub aspectul unor valențe variate, apropierea scrierilor lui 

Eminescu de paradigma modernismului european: cea a lui Caius 

Dobrescu din monografia Mihai Eminescu (2004), cea a lui Radu Vancu 

din Eminescu: trei eseuri (2011) și cea a Ioanei Bot din volumul 

Eminescu explicat fratelui meu (2012). Dincolo de calități ale acestor 

demersuri precum coerența propunerilor de recontextualizare a operei lui 

Eminescu, anvergura culturală pe care o imprimă imaginarului și 

sensibilității poetice eminesciene, dar și anvergura teoretică caracteristică 

lor însele, la baza selecției mele se află premisa că fiecare din cele trei se 

constituie într-un caz aparte de practică a (re)lecturii, în cheie modernistă, 

a textelor lui Mihai Eminescu. În studiul Ioanei Bot, caracterul modern al 

textelor eminesciene decurge (și) din (post)modernismul surselor 

teoretice folosite (Paul de Man, în primul rînd). Eseul lui Radu Vancu 

reprezintă, în opinia mea, într-o anumită latură de-a sa, un caz de cvasi-

suprainterpretare a facturii imaginarului eminescian; suprainterpretare al 

cărei punct de maximă labilitate este omologia cu „biografismul” și 

„expectanța apocaliptică” douămiiste. Iar analizele complexe ale lui Caius 

Dobrescu asupra imaginarului social eminescian și raportarea lui la 
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contexte intelectuale și ideologice de multe ori divergente compun tabloul 

modernității hibride a operei lui Eminescu, de-a lungul a ceea ce am putea 

numi un exercițiu moderat de distant reading (conceptul îi aparține lui 

Franco Moretti
2
). Desigur, demersurile interpretative ale celor trei critici 

și exegeți nu sînt doar asta. Însă semnificativ pentru ceea ce îmi propun să 

urmăresc în lucrarea de față mi se pare faptul că ele mobilizează nu doar 

la (re)gîndirea afinităților proiectului poetic eminescian cu sensibilitatea 

culturii europene occidentale (și cu exponenți ai acesteia ca Goethe, 

Rilke, Schelling, Hölderlin, Novalis, Blake, Wordsworth, dar şi 

Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, ş.a.), ci şi la gîndirea limitelor 

extragerii lui Eminescu din romantism. Totodată, provoacă la evaluarea 

limitelor discursului critic despre modernismul operei eminesciene.  

Demersul prezent s-a născut dintr-o serie de intuiții și 

incertitudini. De pildă, dacă criticii români invocați reușesc – și dacă da, 

cum anume – să aducă o schimbare de paradigmă teoretică în receptarea 

operei eminesciene sau să justifice consecvent accederea lui Eminescu la 

hipercanonul modern occidental
3
 – chestiune de actualitate imediată, din 

punctul meu de vedere, în contextul reconsiderării tot mai rezonante a 

raportului dintre culturile minore și cele „mari”, dintre centru şi periferie, 

în studiile recente de/ despre world literature. Așadar, lucrarea de faţă 

este mai degrabă locul articulării acestor întrebări și al propunerii unor 

ipoteze de situare culturală a ansamblului concepției și expresiei artistice 

eminesciene, decît cel al expunerii unor concluzii. 

Considerațiile critice – complementare – despre modernitatea 

operei lui Mihai Eminescu propuse sînt următoarele:  

                                                 
2
 V. Franco Moretti, „Conjectures on World Literature”, New Left Review 1, January 

- February 2000. Moretti opune modelul de lectură a textelor literare pe care îl numește 

distant reading celui de close reading, punîndu-l pe cel din urmă în dependenţă cu un 

canon restrîns. Pe cînd „lectura distantă”, sau „la distanţă”, ca procedeu epistemologic, 

face posibilă transcenderea canonului: „Distant reading: where distance (...) is a 

condition of knowledge: it allows you to focus on units that are much smaller or much 

larger than the text: devices, themes, tropes – or genres and systems.” Limita modelului 

de lectură teoretizat de Moretti este tocmai eludarea textului în spațiul gol dintre subtext 

şi context. În opinia mea, un exercițiu moderat de distant reading ar avea în vedere toți 

cei trei parametri. 
3
 O posibilă definiţie a acestei sintagme ar fi reţeaua operelor canonice moderne 

occidentale cu valabilitate globală.  
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1) analiza simbolico-tematistă cu inflexiuni din mitocritică pe care 

o desfășoară în cele din urmă Radu Vancu în Eminescu: trei eseuri (deși o 

refuza în intenție), în cadrul unui „exercițiu de reconstituire a dinamicii 

imaginarului eminescian, în descendență durandiană” (Vancu, 2011: 163) 

sau close readingul „unora dintre textele eminesciene cu aparențele cele 

mai « calme », a unor texte care sînt exemplele predilecte ale unei critici 

tematice cuminți, encomiastice și « leneșe » ce nu găsește în opera lui 

Eminescu decît ceea ce pornise ea însăși să caute (...)” (Bot, 2012: 17), 

întreprins de Ioana Bot, se dovedesc insuficiente, ca modalități de lectură, 

pentru argumentarea desprinderii lui Eminescu de romantism și a glisării 

sale spre „paradigma modernismului major european” (Ioana Bot);  

2) comentarea poeziei eminesciene prin prisma trăsăturilor culturii 

moderne teoretizate de filosoful canadian Charles Taylor în două studii 

fundamentale pentru istoria intelectuală a lumii occidentale, Etica 

autenticităţii şi Sources of the Self: The Making of the Modern Identity
4
, 

niciodată realizată pînă acum în studiile eminescologice sau în cele 

despre poezia românească, poate nuanța modernitatea lui Eminescu pînă 

la fibra diferenţei sale specifice, corect sintetizată, din punctul meu de 

vedere, de Caius Dobrescu: „Eminescu nu a reuşit să armonizeze, 

intelectual sau simbolic, tensiunile între filozofiile divergente care 

compuneau pluralitatea vie de opinii şi valori a epocii sale. Dar el a reuşit 

să absoarbă, în cea mai mare măsură posibil, această diversitate, şi să o 

transforme, mai mult decît oricare altul, într-o experienţă interioară. 

Opera sa este uneori simptomul, alteori diagnosticul unei situaţii 

existenţiale paradoxale definitorii pentru modernitate: aceea a unei nevoi 

de a decide şi de a defini precis (inclusiv de a te autodefini) (...).” 

(Dobrescu, 2004: 155) Diferență articulată din alt unghi decît cel din care 

o reliefează Radu Vancu pe parcursul urmăririi comparative a 

modalităților de textualizare a tăcerii la Eminescu şi Hölderlin: „chiar 

atunci cînd îşi alege ca mod de expresie lirică formele prozodice greceşti 

sau latine (ca în Odă în metru antic), chiar atunci cînd poezia sa « îşi 

scutură podoabele » (...) şi ajunge la « a expune în mod simplu şi firesc 

procesul sufletesc exprimat în aceste forme », Eminescu rămîne 

indubitabil un modern tocmai prin faptul că înţelege cît se poate de exact 

                                                 
4
 Studiul nu a fost tradus încă în limba română. 
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criza în care se află.” (Vancu, 2011: 37-38). De ce Radu Vancu nu 

apreciază concizia şi firescul exprimării poetice, simplificarea limbajului 

poetic eminescian – notă definitorie pentru perioada considerată de 

maturitate a creației lui Eminescu – ca fiind elemente de modernitate, în 

logica consubstanţialităţii dintre poezie şi existenţă tematizată în primul 

dintre eseurile cuprinse în volumul său, ar face subiectul unei alte discuţii. 

Deschid totuşi o paranteză pentru a observa că discursului lui Caius 

Dobrescu despre modernitatea operei lui Eminescu îi este proprie o 

dimensiune morală şi ontologică mai pronunţată spre deosebire de 

discursurile Ioanei Bot şi al lui Radu Vancu – dominate ele însele de 

romantism, adică de dimensiunea estetică a discursului interpretativ 

(pentru a înțelege mai bine această observație, precum şi pentru o analiză 

remarcabilă a discursului intelectual autohton actual şi a discursului 

intelectual al lui Caius Dobrescu, vezi volumul lui Alexandru Matei, 

Mormîntul comunismului românesc. „Romantismul revoluţionar‖ înainte 

şi după 1989, citat în bibliografie). Această particularitate a discursului 

intelectual despre modernitate al criticului român face mai lesne cuplarea 

sa la discursul intelectual occidental despre modernitate (în cazul nostru, 

cel al lui Charles Taylor).      

Schematic în Etica autenticității şi mai pe larg în Sources of the 

Self, care cuprinde şi o suită de analize exemplare asupra poeziei şi prozei 

anglo-saxone ale secolelor XIX-XX, Taylor descrie paradigma culturală 

şi artistică a culturii moderne occidentale ca fiind subîntinsă de un ideal 

estetic şi moral al autenticității, cristalizat la sfîrșitul secolului al XVII-

lea. Această paradigmă, şi politică şi economică, nu se suprapune nici 

romantismului, nici post-romantismului, nici modernismului istoric, ci le 

conține pe toate trei. Plasarea operei lui Eminescu în paradigma culturii 

moderne teoretizate de Charles Taylor  poate fi o cale de recuperare 

canonică a ei – dacă ne reprezentăm canonul în mod diferit faţă de 

accepția sa ferecată în spațiul cultural românesc în ultimele decenii. Nu 

canonul confundat de „revizioniștii” postcomuniști cu Viețile sfinților
5
, 

confuzie ce i-a dat noțiunii o vibrație caducă, ci înțeles mai curînd ca 

ordine literară globală, în care să fie recunoscute inovația și „capitalul 

                                                 
5
 V. Andrei Terian, Critica de export. Teorii, contexte, ideologii, citat de Paul Cernat 

în „Critica de sistem I”, Observator cultural, nr. 456/ 13-19 martie 2014. 
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cultural” al operelor. Recuperare canonică a lui Eminescu, spuneam, în 

sensul interpretării operei sale dincolo de condițiile ei locale de existență, 

ceea ce nu înseamnă a face abstracție de ele, și în sensul accederii operei 

la „hipercanonul” modern occidental;  

3) din punctul de vedere al formulei poetice şi al orizontului 

estetic, filosofic, socio-cultural al textelor sale, consider că Mihai 

Eminescu nu poate fi înghețat într-o unică structură – romantism sau 

modernism, idee probată și de analizele propriu-zise de poezie întreprinse 

de Radu Vancu, Ioana Bot sau Caius Dobrescu. În scenariul său 

interpretativ în care strategiile de lectură converg spre validarea unei 

viziuni de nuanță eschatologică care să îl apropie decisiv pe Eminescu de 

modernitate, Radu Vancu nu se poate dispensa – și nici nu caută să se 

dispenseze – de componenta romantică esențială imaginarului eminescian 

(din care fac parte caracterul dual al imaginaţiei romantice, vizionarismul, 

misticismul, exploatarea toposurilor romantice, gîndirea contemplativă, 

gesticulaţia afectivă, romantizarea platonismului, etc.). În sens invers, 

Ioana Bot, scrutînd în textele eminesciene ocurenţele toposului romantic 

al iubirii, „consacrat de uzaj”, cu o privire „străină” (străină în sensul, 

fireşte, de insolită şi creatoare de insolitare; însă şi această privire este 

una „de împrumut”, „ipocrită”, ajustată după criterii subiective într-un joc 

al schimbului de lentile, care nu reprezintă însă condiţia necesară a 

schimbării opticii), are revelaţia inovaţiilor poetice eminesciene. Asa cum 

o percep eu, modernitatea lui Eminescu are factura particulară a fuziunii 

dintre romantism şi elemente inovatoare de modernism incipient. 

Eminescu dezvoltă o conștiință poetică extrem de vie şi comprehensivă – 

aspect ce îl situează mai aproape de Poe, de exemplu, decît de poeții 

romantici francezi sau germani –, conștiință prin al cărei țesut permeabil 

absoarbe totuși tradiția liricii pașoptiste, chiar dacă în ultimă instanță o 

răstoarnă. Iar de aici poate începe o întreagă discuție despre 

autoreferenţialitatea poeziei eminesciene şi despre limbajul ei „mai 

subtil”, termen împrumutat de Charles Taylor de la Shelley, „limbaj al 

sensibilității articulate” care nu se mai poate „bizui pe anumite ordini de 
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semnificație accesibile tuturor”, în care „ceva e definit şi creat şi, în 

același timp, expus”
6
. 
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Master II, Sibiu 

Acvaticul în exegeza eminesciană 

Critica a studiat modul în care apare tema naturii în operele lirice 

ale lui Eminescu. S-au întocmit analize din perspective diferite, care s-au 

focalizat pe subiectul în cauză, însă ce aspecte au reprezentat interes 

pentru exegeți? În legătură cu aceste cercetări ne propunem să verificăm 

în ce măsură a fost critica eminesciană interesată de universul acvatic din 

lirica poetului:cum clasifică exegeții semnificațiile fluidului și în ce 

măsură descoperă modul în care contribuie acestea la formarea unui sens 

global al universului eminescian? Ne vom axa așadar pe studiile care 

urmăresc elementul acvatic în poeme, dorind să descoperim dacă critica 

este interesată și în ce grad de prezența fluidului în operele lirice ale lui 

Eminescu. 

Ion Negoițescu abordează modul în care se transformă imaginea 

de geniu, de filosof sau de autor sentimental a lui Eminescu,după apariția 

celor cinci volume de analiză și reconstituire ale lui G. Călinescu și a 

ediției Perpessicius. Intervine o viziune nouă, originală care se integrează 

în celelalte perspective din care opera eminesciană este interpretată. 

Exegetul descoperă așadar două direcții diferite care se desprind din 

opera poetică: „Fața lui Eminescu e dublă: privește o data spre noaptea 

comună, a vegherii, a naturii și umanității, iar altădată spre noaptea fără 

început a visului, a vîrstelor eterne și a geniilor romantice” (Negoițescu, 

1980: 10). 

Natura este o arie puternică de interes conform spuselor criticului 

însă cum se desprinde acvaticul în opinia sa de liniile generale în care este 

încadrat? Vom studia cercetarea pornită în direcția așa numitei opere 

neptunice eminesciene, aceasta reprezentînd „poezia formelor legale ale 

naturii, în care omul și conștiința sa morală și-au aflat clima de bucurii și 

dureri” (Ibidem: 10) dar și a celei plutonice, căci la acest nivel al 

imaginației lui Eminescu „stăpînește un septentrion de mit, în adîncul 

căruia ia formă lumea răcorilor abisale, feeriile de cristal: sînt palatele 

lichide ale regelui Nord, Valhala cu arhitecturi de unde”(Ibidem: 10). 
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La un prim nivel, observăm că acvaticul este prezentat succint, 

fiind tratat sub aspect tematic: „apele au obsedat fantezia lui Eminescu: 

mări exotice, fluvii bogate în umbră și în lucire sacră, cadențe oceanice, 

lacuri scînteinde, cîntecul izvoarelor și, în fine, elementul primordial, 

oceanul amar din care beau asceții” (Ibidem: 57). Interpretarea operei 

eminesciene continuă cu observații prin care se definește o apropiere a 

eului liric de mare. Criticul consideră că acvaticul este o lume în care 

individul se refugiază pentru a-și găsi alinarea, ca mai apoi să intervină un 

fenomen de dizolvare a suferinței, marea reușind să elimine în acest mod 

tulburările eului poetic. 

Gaston Bachelard, în Apa și visele, abordează proprietățile 

acvaticului și afirmă că, deși la un prim nivel imaginile apei pot părea 

suspecte, datorită ideii de superficial conținute, un studiu care insistă pe 

descoperirea calităților dezvăluie faptul că apa are implicit o profunzime 

cu care cititorul devine familiar: „Va recunoaște în apă, în substanța apei, 

un tip de intimitate, intimitate foarte diferită de cele sugerate de 

«profunzimile» focului sau ale pietrei” (Bachelard, 1995: 10). I. 

Negoițescu exploatează această calitate a acvaticului de a fi un cadru 

familiar, intim și recunoaște în lirica eminesciană implicațiile sale. În 

opinia criticului, marea este un mormînt, însă nu reprezintă moartea 

ființei, ci mai degrabă o dispariție a elementelor care disturbă armonia. 

Observăm așadar că exegetul insistă asupra cercetării sensurilor pe care 

apa le dezvoltă în opera plutonică, semnificațiile din scrierile neptunice 

fiind tratate într-un mod succint. 

Pe de altă parte, în analiza sa asupra operelor plutonice, criticul 

pare că pătrunde în substanța lucrurilor și consideră anumite fragmente 

atît de bine închegate încît le plasează sub semnul unei fluidități acvatice: 

„desfacerea din haos descrisă la începutul Rugăciunii unui Dac și în 

Scrisoarea I are desigur, perfecția cleștarului ce se revarsă, acest patos 

egal și monoton al noianului de apă, care, oricît de adînc, nu-și tulbură 

transparența” (Negoițescu, 1980: 57). Dincolo de aceste comparații cu 

acvaticul, cercetarea lui I. Negoițescu, deși promite că anunță prin 

observațiile discutate anterior un studiu dezvoltat pe această 

problematică,nu este concentrată pe studiul în profunzime al implicațiilor 

pe care le are apa în poezia eminesciană. Adeseori, criticul aduce în 

discuție acvaticul doar pentru a descrie o parte din decorul creat în 

poeme,discursul devenind astfel centrat pe alte direcții ale interpretării: 
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„sub ape, se înalță palatele în care ard ca facle stelele de aur, unde pomii 

în floare își varsă miresmele” (Ibidem: 59). 

Pe de altă parte, G. Călinescu desființează teoriile care îl limitează 

pe scriitor ca fiind un poet al naturii. Criticul consideră că imaginile care 

reprezintă cadrul natural sînt foarte puține, acestea fiind de fapt de natură 

metafizică: „Codrul, marea, rîul, luna sînt idei, divinități, nu fenomene; 

fenomen este doar omul” (Călinescu, 1998: 50). Elementele suferă doar 

rotația, fără a avea un rol anume. G. Călinescu identifică o indiferență a 

eului liric față de natură, ea rămînînd pe un loc secund și în interpretarea 

realizată de critic. Acvaticul este așadar pus în legătură directă cu 

metafizicul, exegetul raportîndu-se la versurile poetului doar din această 

perspectivă. Analiza cu privire la imaginile din poemele eminesciene în 

care apare apa este sumară: Eminescu folosește în opinia lui G. Călinescu 

des „imaginea apelor oceanice spre a figura înecul eurilor individuale” 

(Ibidem: 83). Ceea ce afirmă criticul este faptul că apa devine un 

instrument pentru poet, singurul rol al fluidului fiind acela de a facilita 

crearea unei legături între realitatea eului și universul transcendent. După 

această menționare sumară, accentul este deplasat dinspre o interpretare a 

funcțiilor acvaticului spre o exegeză a universului poetic. Să fie așadar 

apa în poemele eminesciene un simplu pretext așa cum conchide criticul? 

La fel ca G. Călinescu, Rosa del Conte consideră că elementele 

materiei se revelă „ca niște purtătoare de mesaje sau ca oglinzi ale unor 

adevăruri metafizice: ceva ce trimite la altceva” (del Conte, 2003: 261). 

Exegeta analizează implicațiile intime pe care materia le are în poemele 

lui Eminescu, afirmînd că prin elementele substanței, poetul „a exprimat 

înainte de toate ritmul fundamental al creației: fluiditate și durată, 

opacitate și transparență, viață și moarte” (Ibidem: 261). Acvaticul este 

privit ca un etern feminin, ca o mamă a totului, în care întunericul se 

topește. Este naștere și moarte, viziunea Rosei del Conte fiind una ce 

promite să epuizeze multiple sensuri ale apei.  

Criticul interpretează poemele eminesciene dintr-o perspectivă 

psihologică, viziunea sa pătrunzînd la un nivel profund al operei: „Ce este 

ea (apa) atunci dacă nu o disponibilitate infinită – precum aceea a 

conștiinței sau a gîndului” (Ibidem: 263). Astfel, acvaticul este alăturat 

abisului, Rosa del Conte acordînd o atenție deosebită elementului fluid. 

Pe acesta din urmă îl individualizează, căci interpretînd în cheie 

simbolică, exegeta afirmă că „Materia, care în munte se exprimă ca 
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persistență, identitate, durată, își reflectă, într-adevăr, esența neliniștită, 

schimbătoare și dinamică în apă, element insesizabil, trăind din reflexe în 

jocul multiplu al luminii” (Ibidem: 262). Acvaticul este cel care cuprinde 

totul, prin însăși proprietatea sa de a oglindi. Obiectul care ia contact cu 

apa se dedublează, acest rol al apei fiind cel care o ajută să 

supraviețuiască în operă în opinia criticului.  

Ioana Bot îi contrazice opinia lui Călinescu, susținînd ideea lui 

Ștefan Aug. Doinaș, conform căruia Eminescu este „un poet primordial al 

cosmosului românesc, alături de apă și foc, munte și mare, răsărit și apus” 

(Bot, 1990: 56). Așadar, în contextul în care studiază intertextualitatea din 

textele unor poeți contemporani, criticul îl situează pe Eminescu în rîndul 

poeților care au cîntat natura în versurile lor neutilizînd-o ca pe un simplu 

instrument pentru atingerea vreunui scop. Mai departe de aceste afirmații 

cu caracter general, Ioana Bot nu-și propune să meargă, semnificațiile 

apei rămînînd în acest fel neabordate.  

Într-o altă direcție, Ioana Em. Petrescu afirmă în interpretarea 

poemelor eminesciene că apa reprezintă în același timp „materie 

primordială, oglindă a lumilor și spațiu mortuar” (Petrescu, 2005: 123). 

Exegeta analizează aceste proprietăți în contextul unei lumi pe care eul 

poetic o recuperează prin intermediul spațiului oniric. În acest sens, 

Gaston Bachelard abordează reprezentarea apei ca tip de destin care prin 

forța sa modelează substanța ființei umane. Teoreticianul explorează 

nenumărate imagini în care apare acvaticul fie ca reprezentant al purității, 

fie ca reprezentant al vieții perisabile. 

În fine, în legătură cu această idee, situînd eul poetic într-o căutare 

continuă a universului pierdut, Ioana Em. Petrescu prezintă un drum al 

individului prin vis, intermediat de acvatic: „Pe mările somnului, 

Mureșan, încoronat cu ramuri de fag, plutește, asemenea zeului Njord – în 

barca trasă de lebedele sacre […] Mîntuit de demonia gîndirii treze, 

filosoful dezgustat cedează puterii magice a visului, a iubirii și a poeziei, 

recîștigînd sentimentul pierdut al armoniei cosmice” (Ibidem: 124). 

Criticul observă că acvaticul are un rol de mediator între eul poetic și 

universul compensatoriu și interpretează funcțiile sale, fără a-l izola doar 

într-un rol de instrument. 

În concluzie, critica a trecut în revistă mai multe feluri de 

abordare a acvaticului, însă nu a exploatat într-o singură direcție 

cercetarea acestuia. Studiile cuprind mai degrabă cercetări sumare care 
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tind să fie incluse în studii cu privire la natură în totalitatea ei. Sînt 

descoperite multiple proprietăți ale apei, însă nu se insistă pe ele și nu se 

fixează un rol bine definit al acestora în opera eminesciană.  
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Studii eminescologice: 

Eminescu  între demitizare şi conservarea clişeelor 

„Ca pe un mit eu nu mă văd pe mine‖. 

(Melancolie) 

 
Eminescologia ultimilor 15 ani, îndeosebi, pare să stea sub semnul 

încercărilor de a demitiza figura eminesciană, în jurul căreia anterior – 

mai ales în prima parte a secolului trecut – s-au ţesut scenarii (ne par 

nouă astăzi) care l-au desprins pe Eminescu de sfera mundanului, 

proiectîndu-l în mitologie. Aceste scenarii – construite pe baza biografiei 

poetului, mai degrabă decît pe a operei sale – au ca punct de plecare 

uimirea stîrnită de apariţia în peisajul literaturii române a unui artist care, 

prin preocupări şi formare, se apropia (deloc obişnuit pentru o cultură 

minoră, cum este a noastră) de modelul de uomo universale. 

Deşi depunerea manuscriselor eminesciene la Biblioteca 

Academiei, de către Titu Maiorescu, în anul 1902, urmată de circulaţia 

acestora, a făcut posibilă cunoaşterea operei – dar şi a personalităţii – 

artistului în manieră integrală (la polul opus posibilităţii limitate de a intra 

în contact cu un fragment a ceea ce a fost Eminescu, cu un puzzle 

incomplet, alcătuit din piese alese cu subiectivitate de conducătorul 

Junimii, la care publicul  avusese acces pînă atunci), au fost necesare 

cîteva decenii pentru ca exegeţii să iasă de sub deja încetăţenita idealizare 

a omului şi poetului Eminescu şi să facă tranziţia către o abordare cît mai 

obiectivă a biografiei şi a operei acestuia. 

Totuşi, în paralel cu această tendinţă către demitizare, se observă 

şi înclinaţia unor exegeţi de a conserva anumite clişee, însă doar la nivel 

formal, sensurile din spatele unor sintagme precum Eminescu, poet 

naţional fiind – cum vom vedea mai tîrziu – reconfigurate. Ne-am oprit, 

în vederea demonstrării celor menţionate mai sus, la o serie de articole ale 

universitarilor ieşeni preocupaţi de eminescologie, texte publicate în 

volumele de Studii eminescologice, a căror serie a fost fondată în 1999 de 
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către Ioan Constantinescu. Fără a avea ca finalitate precisă demitizarea 

figurii eminesciene, intenţiile criticilor se întîlnesc pe teritoriul încercării 

de coborîre pe pămînt a poetului. 

 

Eminescu – „om deplin”
1
  

Această deplinătate a omului Eminescu a servit ca argument în 

susţinerea tezei de tip demitizant, dar, paradoxal, a constituit totodată 

unul dintre elementele care au favorizat mitologizarea – totul în funcţie de 

perspectiva din care a fost abordat acest aspect, dar şi de epoca în care s-a 

scris, procesul demitizării (deşi pregnant în ultimii ani) fiind unul treptat, 

evolutiv, pornit – surprinzător, poate – încă din anul 1903, cînd Nicolae 

Iorga vorbea despre „un nou Eminescu”. Este adevărat că istoricul nu 

făcea referire directă la deja constituitul mit eminescian, ci la noua 

perspectivă pe care o ofereau (sau o puteau oferi, la acea vreme) asupra 

poetului textele din manuscrise, rămase nepublicate pînă atunci, dar – în 

fond, deşi timid – acesta a fost punctul de plecare al perceperii autorului 

Luceafărului nu doar ca pe un romantic. Era primul pas, aşadar, către 

adevărul istoric-literar, un prim demers de scoatere a poetului din sfera 

etichetelor, a clişeelor: „marele istoric a fost unul dintre cei puţini care au 

«presimţit», au înţeles dimensiunile, rolul şi destinul operei eminesciene 

în contextul literaturii române şi nu numai [...], el atrăgea atenţia asupra 

conceptului îngust, constrîngător, rămas şi astăzi o etichetă (în manuale, 

în cursuri universitare, în lexicoane respectabile) – «ei îl înţeleseseră ca 

pe un romantic»” (Ioan Constantinescu, 1999: 20).  

Deşi diferenţa făcută de Nicolae Iorga – şi discutată de Ioan 

Constantinescu în articolul său – se realizează între un Eminescu al 

antumelor şi un Eminescu văzut integral, din multiple perspective, după 

publicarea postumelor, dihotomia criticului ieşean se situează pe alt 

palier, al diferenţelor dintre poet şi publicist. Cu toate că deosebirea 

majoră la care se face referire se situează la nivel de Weltanschauung, 

viziunea despre lume a poetului fiind una pesimistă, pe cînd gazetarul „nu 

credea doar în viitorul poporului său [...], ci şi în bunele perspective ale 

                                                 
1
 În Eminescu sau gînduri despre omul deplin al culturii româneşti, Bucureşti, 

Editura „Eminescu”, 1975, Constantin Noica anticipa tendinţa eminescologilor de a 

„lupta” pentru o imagine cît mai obiectivă asupra poetului, văzîndu-l, în primul rînd, ca 

om – fie el şi deplin – şi nu ca mit. 
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secolului în care trăia” (Ioan Constantinescu, 1999: 26), nu acesta este 

aspectul care ne interesează în primul rînd, ci valoarea de argument pe 

care o are activitatea de publicist a lui Eminescu în susţinerea ideii de 

demitizare. Dacă poetul favorizează tendinţele de mitologizare, prin 

proiectarea sa (şi nu se poate spune că nu pe bună dreptate) în postura de 

geniu neînţeles, dar şi – mai mult decît atît – de fiinţă la care muritorii nu 

au acces sau de privilegiat al zeilor, care îl primesc printre ei, publicistul 

dă dovadă de luciditate, se arată a fi om al timpului său.  

Nu este mai puţin adevărat faptul că drumul poetului şi cel al 

publicistului, aparţinînd aceluiaşi creator, sînt departe de a fi paralele, 

avînd ca punct de răscruce – o spune Ioan Constantinescu, dar o susţine şi 

Livia Iacob, într-un articol dedicat literarităţii publicisticii eminesciene – 

varietatea stilistică, dar şi ironia şi sarcasmul. Cu toate că face apologia 

caracterului estetic al publicisticii, susţinînd că textele „atrag atenţia mai 

degrabă prin construcţie şi stil decît prin conţinutul ideatic”, deoarece 

„realitatea de la care pornise, odinioară, gazetarul Eminescu îi este mai 

puţin familiară cititorului de astăzi” (Iacob, 2006: 173), Livia Iacob oferă 

– indirect – argumentul situării omului Eminescu în timp şi în spaţiu, 

ieşind de sub influenţa perspectivei mitologizante. Ioan Constantinescu 

merge chiar mai departe de atît, susţinînd că nu neapărat publicistica – 

prin obiectivitate şi luciditate –, ci modalitatea de a-l privi pe Eminescu în 

întregime, nu doar ca pe un poet, ci şi în calitatea sa de „prozator, de 

publicist şi gînditor politic, de comentator al literaturii şi teatrului, al 

culturii în general, de traducător etc.” ar fi elementul care „transformă o 

«legendă», un «mit» în realitate [...], acel uomo universale, despre care s-

a vorbit adesea, devine vizibil şi pentru marele public” (Ioan 

Constantinescu, 1999: 29). Ne-am întors, deci, la conceptul lui Noica, cel 

de om deplin care, arătîndu-se în atît de multe ipostaze în faţa publicului 

(şi mai ales a exegeţilor) iese din mitologie şi coboară – mai precis, cere 

să fie coborît – în lume.  

   

De la „hagiografie” la mărturiile contemporanilor 

Dacă ar fi să localizăm temporal nu neapărat începutul (care – 

vom vedea – îi aparţine lui Maiorescu), ci avîntul tendinţei mitologizante, 

acesta s-ar situa, fără îndoială, în demersul lui G. Călinescu de a aborda 

biografiile scriitorilor – căci nu e numai cazul lui Eminescu – în maniera 

unor poveşti, fiind profund subiectiv şi mergînd aproape nepermis de 
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departe (spunem noi astăzi) cu presupoziţiile. Fără a-i contesta meritele şi 

contribuţia adusă în istoria criticii literare, a absolutiza rolul lui G. 

Călinescu şi a lua întotdeauna drept etalon scrierile sale nu este – vom 

vedea de ce – calea optimă de a ajunge la adevărurile istoric-literare. 

Poate cea mai acută – dar în acelaşi timp realistă – ripostă împotriva 

discursului mitologizant călinescian îi aparţine (aceasta limitîndu-ne la 

autorii care au tratat această problemă în articole publicate în volumele 

asupra cărora ne-am oprit) lui Antonio Patraş. Indignat de – între altele – 

biografismul care „deraia înspre epicul senzaţional, de tipul policier-ului 

sau al romanului cu mistere” (Patraş, 2009: 84), referindu-se aici nu la 

Călinescu, ci la cei care au mers pe această linie a exagerării 

evenimentelor biografice, criticul se situează de cealaltă parte a baricadei, 

preferîndu-i pe exegeţii care au izbutit să depăşească aceste tentaţii şi să 

adopte o atitudine obiectivă şi echilibrată, susţinînd că „partea poetului 

trage destul de greu la cîntar ca să nu aibă nevoie de supralicitări 

jignitoare” (Ibidem: 85).  

În alt articol, în care îl alătură pe Călinescu lui Lovinescu, 

susţinînd că – deşi cu mijloace diferite – ambii nu fac altceva decît să 

romanţeze documentele, Antonio Patraş trece în revistă elementele 

biografiei călinesciene care sînt încadrate în tiparele hagiografiei, fapt 

demonstrat de Ioana Bot: „Călinescu şi-ar fi construit naraţiunea gradat, 

aproape ca pe un «romanţ», utilizînd procedeele melodramei – dovadă 

faptul că, în prezentarea «etapelor» vieţii, după «vîrsta iniţierilor» 

urmează, succesiv, «acţiunile cosmogonice, marea iubire, nebunia şi 

moartea»” (Patraş, 2012: 23).  

La antipodul acestor exagerări ce se fac responsabile de o 

receptare greşită chiar şi a operei eminesciene, care ajunge să fie pusă în 

legătură cu elemente ale unei biografii aproape ficţionalizate, se află, cum 

am menţionat, mărturia contemporanilor – care, deşi poate subiectivi, 

prieteni ai poetului fiind, au asupra acestuia o perspectivă mult mai 

apropiată de realitate. Cu toate că, atît de influent fiind, Călinescu pare să 

poarte, am spus-o deja, vina înrădăcinării în critică a acestei mitologizări 

a lui Eminescu, nu putem susţine că el a fost cel dintîi admirator al 

poetului care a mers atît de departe încît să-l considere pe acesta un mit. 

În fapt, tendinţa se manifesta încă din secolul al XIX-lea, mărturie stînd 

încercările lui Caragiale de a-şi convinge contemporanii că Eminescu – al 

cărui prieten a fost – era, dincolo de sfera înaltă a preocupărilor sale, un 
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om cît se poate de normal, departe de a nu se lăsa atins, precum 

Luceafărul: „în paginile evocatoare despre prietenul dispărut, dramaturgul 

se arată indignat şi-şi exprimă perplexitatea faţă de procesul incipient al 

mitificării [...]: «Ce Dumnezeu! Doar nu a trăit omul acesta acum cîteva 

veacuri, ca să ne permitem cu atîta uşurinţă a băsni despre trista lui 

viaţă!... a trăit pînă mai ieri, aci, cu noi, cu mine, zi cu zi, ani întregi. Pe 

cine vrem noi să amăgim?»” (Patraş, 2009: 89).  

Pe această linie a scoaterii în faţă a unui Eminescu uman merge – 

valorificînd tot mărturiile lui Caragiale – şi Viorica S. Constantinescu: 

„dar nu este oare mai atrăgător poetul în această postură umană decît 

mereu strălucind mîndru pe firmamentul închipuirii unora din cei care se 

«lustruiesc pe sine» şi-l distrug pe poet precum virusul pe omul sănătos, 

scoţîndu-l din rîndul lumii?” (Viorica S. Constantinescu, 2001:44).   

Astfel, fără a şti cît de departe se va ajunge cu mitologizarea lui 

Eminescu, Caragiale a combătut anticipat aceste neadevăruri, fără  a intra 

în polemici cu creatorii miturilor (fapt imposibil, de altfel, cu mulţi dintre 

aceştia nefiind măcar contemporan), ci respingînd însăşi ideea unei astfel 

de idealizări a unui om pe care el însuşi la cunoscut şi de care a fost 

suficient de apropiat pentru ca opiniile sale să poată fi pe deplin creditate. 

 

Conservarea clişeelor. Eminescu, poet naţional 

Tendinţa demitizantă guvernează exegeza eminesciană a ultimelor 

decenii; cei care se abat de la ea, mergînd în continuare pe linia unui 

biografism dus spre mitologizare, par să o facă dintr-un soi de încercare 

de a ieşi în evidenţă: neputînd fi diferiţi prin ceva nou, original, se 

distanţează de perspectiva comună a criticii rămînînd încremeniţi în 

proiect şi străduindu-se să ducă mai departe tocmai ceea ce se vrea a fi 

eliminat de critica noului val, care devine tot mai obiectivă. Aceşti 

nostalgici – i-am putea numi – care poartă cu ei teama că demitizarea ar 

însemna a nu-l aprecia pe Eminescu la adevărata sa valoare (cum nu se 

poate mai fals!) nu fac parte, însă, dintre numele importante ale criticii.  

Clişeelor cîndva nejustificate li s-au reconfigurat înţelesurile – 

aceasta explicînd conservarea lor: Eminescu – poetul naţional de astăzi 

nu mai înseamnă ceea ce se voia a fi poetul naţional al secolului al XX-

lea. Viorica S. Constantinescu eliberează dihotomia poet naţional-poet 

universal de sensul ideologico-politic: Eminescu încetează a mai fi poet 

naţional pentru că aşa era convenabil în anumite epoci, cînd naţional 
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echivala cu naţionalist şi era preferabil universalului, cosmopolitului. 

Eliberat de această povară a folosirii operei sale în favoarea regimurilor 

politice care s-au perindat de-a lungul secolului al XX-lea, poetul poate fi 

acum judecat doar după măsura talentului său: „adevărata discuţie, pe cît 

de veche, pe atît de nouă, despre universal şi naţional la Eminescu trebuie 

să se poarte numai pe terenul operei” (Viorica S. Constantinescu, 2001: 

46).  

Poate cea mai îndreptăţită sintagmă referitoare la Eminescu, 

sintagmă conservată – din păcate, nu întotdeauna înţeleasă în sensurile 

sale profunde şi devenită clişeu –, dar pe care nimeni nu a îndrăznit să o 

conteste, tocmai datorită adevărului pe care îl enunţă, este aceea de geniu 

(al poeziei româneşti). Ca geniu, poetul însuşi s-a proiectat în propriile 

scrieri, cum am mai menţionat, şi menţinîndu-l în această postură sîntem 

pe atît de aproape de realitate, pe cît de departe eram de ea deplasînd către 

mit interpretarea auto-proiectării sale în ipostaza de geniu neînţeles. 

Viorica S. Constantinescu surprinde cum nu se poate mai bine această 

realitate: „Eminescu a fost un om şi această prezumţie trebuie să o avem 

întotdeauna în minte în momentul în care ne raportăm la el. Genialitatea 

lui este acea dimensiune culturală care ne dă identitatea, dar niciodată nu 

trebuie să ieşim din reprezentarea, din percepţia faptului că această 

genialitate a fost articulată, a fost construită pe structura psiho-somatică a 

unui individ, a unui om ca oricare dintre noi” (apud Iacob, 2011: 219). 

 

Demitizare şi depolitizare 

Deşi îndelung disputată, mitologizarea figurii eminesciene nu este 

singurul element combătut de critica ultimului deceniu – cel puţin. Tot 

din dorinţa de a fi obiectivi, cît mai aproape de adevăr, se naşte şi 

încercarea exegeţilor de a-l scoate pe Eminescu din sfera politizării, 

refuzînd a-l mai încadra în contexte socio-politice şi „luptînd” cu tendinţa 

răspîndită de-a lungul secolului trecut de a-i folosi opera ca instrument în 

împrejurări de acest fel. 

Cu toate că – nu numai, dar mai cu seamă – în publicistică 

Eminescu nu cosmetizează realitatea în niciun fel, ci militează pentru 

aducerea în faţă a adevărului (Ioan Constantinescu îi consideră, pe el şi pe 

Caragiale, obsedaţi de a spune adevărul), totuşi „el ne oferă, despre noi 

înşine (?), o imagine care ne convine, mai ales în «poezia de dragoste» şi 

în poemul istoric, pentru că ea ne «înfrumuseţează» pînă la 
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nerecunoaştere” (Ioan Constantinescu, 2002: 30). Din acest motiv ar fi, 

poate, într-o oarecare măsură, îndreptăţită opinia că însuşi Eminescu a 

favorizat cursul acestei posterităţi mereu modelate în funcţie de contextul 

socio-politic, însă la fel s-ar putea spune – şi am trecut deja în revistă 

acest aspect – că tot el a influenţat mitologizarea, proiectîndu-se în 

ipostaza de geniu neînţeles. Ambele perspective se dovedesc a fi false 

dacă ne întoarcem la mărturiile lui Caragiale, care, deşi nu a fost singurul 

care s-a arătat împotriva exagerărilor şi a deformării imaginii poetului, 

este – datorită contemporaneităţii cu acesta şi a prieteniei dintre cei doi – 

una dintre cele mai credi(ta)bile surse. În articolui Ironie, publicat în 

Timpul, în 1890, şi citat de Viorica S. Constantinescu, dramaturgul 

subliniază faptul că lui Eminescu îi displăcea să fie lăudat, şi aceasta nu 

dintr-o exagerată modestie, ba dimpotrivă – pentru că era conştient de 

adevărata sa valoare, pe care niciunul dintre cei ce îl lăudau nu o putea 

înţelege pe deplin. În acelaşi timp, tot Caragiale, „care avea simţul 

ridicolului, nu se sfia să ni-l prezinte pe Luceafăr în postura lui de filfizon 

[...], doritor de societate şi puţină frivolitate” (Viorica S. Constantinescu, 

2001: 44), ca pe un om obişnuit, care s-a refuzat oricărei încercări de 

mitologizare sau de valorificare pe teren politic. 

În fond, mitologizarea şi folosirea lui Eminescu drept instrument 

în contexte de ordin socio-politic, deşi combătute laolaltă de exegeza 

actuală, sînt două direcţii diferite, a căror răspîntie datează dinaintea 

biografiei romanţate pe care Călinescu i-a confecţionat-o poetului, 

avîndu-şi rădăcinile – cum demonstrează Antonio Patraş – în disputa 

dintre Maiorescu şi Gherea. Lupta de argumente i-a dus pe cei doi critici 

(cu concepţii deja fundamental diferite şi înainte de acest conflict) către 

extreme, urmînd ca Gherea să aleagă calea sociologizantă. Deşi înăbuşită, 

în epocă, de tendinţa idealistă a lui Maiorescu, acesta din urmă avînd mult 

mai mare influenţă, abordarea de tip determinist a lui Constantin 

Dobrogeanu-Gherea a fost suficientă pentru a da startul viitoarelor 

deformări ale receptării lui Eminescu, care merg pe linia interpretării 

gheriste şi fac din poet „reprezentantul tipic al proletariatului intelectual” 

(Patraş, 2009: 86). La polul opus, Maiorescu – precursor, din acest punct 

de vedere, al lui Călinescu – pare a iniţia mitologizarea, el fiind cel care 

„încerca să proiecteze existenţa poetului pe nişte tipare abstracte, în acord 

cu portretul standard al geniului romantic” (Idem). Lucia Cifor, care 

deplasează discuţia despre mitul Eminescu în planul religiei artei, 
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motivînd mitologizarea prin „cultivarea cu religiozitate a artei”, din care 

„se nasc atitudini de multe ori idolatre faţă de creatorul ei” (Cifor, 2012: 

69), merge chiar mai departe decît Antonio Patraş (criticul mulţumindu-se 

să constate un adevăr, şi anume acela al perspectivei maioresciene care 

declanşează mitologizarea). Ea susţine că, propunîndu-l pe Eminescu 

drept un mare scriitor, Maiorescu face, de fapt, mult mai mult de atît: „a 

propune [...] echivalează cu a propovădui” (Ibidem: 75), dovadă stînd 

studiul Eminescu şi poeziile lui, unde „stilul profetic” – cum îl numeşte 

autoarea – nu poate fi contestat. 

 

*** 

Existînd numeroase dovezi că toate clişeele şi tendinţele de a-l 

considera pe Eminescu un mit au fost nedorite de poet, care – cum 

demonstra Ioana Bot – „a pledat constant [...] împotriva a tot ceea ce s-ar 

fi apropiat de un cult al persoanei” (apud Patraş, 2012: 20), este evident 

că demersurile criticilor de a înlătura din exegeze, pe cît posibil, aceste 

îndepărtări de adevăr converg spre oferirea unei perspective cît mai 

obiective atît asupra biografiei, cît şi a operei lui Eminescu. 
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SNEJANA UNG 

Anul I, Timișoara 

Topografia labirintului insular 

Proza eminesciană facilitează accesul la mecanismele fantasticului 

și ale magicului printr-o corelare a erosului cu spațiul edenic și cu un timp 

al primordialității. Prin această fuziune li se permite personajelor 

transmutarea din planul profan în planul sacru. Întoarcerea la începuturi 

prin împletirea experienței erotice cu accesul într-un spațiu atemporal este 

redată în nuvela eminesciană Cezara, unde Ieronim și Cezara descoperă 

fascinația labirintului insular. Accesul la un astfel de topos li se permite 

mai tîrziu și personajelor eliadești din nuvela Șarpele, Dorina și 

Andronic. De fapt, insula pe care se refugiază aceste două personaje nu 

este decît o replică la insula lui Euthanasius.  

Dincolo de similitudinile topografice dintre proza eminesciană și 

cea eliadescă, ceea ce unește personajele și, implicit, conștiința și 

acțiunile acestora este permanenta căutare a accesului la eternitate, 

dorința arzătoare de întoarcere la starea adamică. Pentru cele două 

cupluri, Cezara și Ieronim, respectiv Andronic și Dorina, această 

reintegrare în ciclicitatea cosmică este prilejuită de indicii spațiali, mai 

exact prin accesul la peisajul din centrul lumii. 

Exegeza a trasat de-a lungul vremii coordonatele acestui labirint 

insular, asociindu-l cu permanenta încercare de transcendere a imanenței. 

Personajele eminesciene din Cezara ilustrează această tentativă de a se 

reintegra în planul cosmic, în ele fiind recunoscut de critici  prototipul 

omului superior, cel care „are conștiința istoricității sale” (Glodeanu, 

2011: 137), acesta fiind conștient de efemeritatea sa, de faptul că „apare 

din neant, duce o existență limitată în timp și se întoarce în neant” 

(Ibidem: 137). Prin urmare, omul superior se ferește, pe cît posibil, de a 

cădea în cotidian, nu se preocupă de problemele prozaice, viața acestuia 

nereducîndu-se la „mîncare și reproducere, reproducere și 

mîncare‖(Eminescu, 2007: 176). Ioan Petru Culianu observă în manieră 

schopenhauriană că „sîmburele vieții este egoismul și haina lui minciuna” 

(Culianu, 2000: 103). Fără a fi „nici egoist, nici mincinos‖ (Eminescu, 

2007: 176), Ieronim resimte un sentiment al alienării, refuzînd să ia parte 
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la mecanismul acestei lumi și căutîndu-și astfel un refugiu. Refugierea în 

spațiul edenic ca soluție a inadaptării este întîlnită și la Andronic, întrucît, 

spune Gheorghe Glodeanu, „[p]ersonajul lui Eliade dorește mai mult, 

aspiră la reintegrarea condiției primordiale, în care omului îi este 

accesibilă eternitatea” (Glodeanu, 2011: 140). Dar dacă pentru Gheorghe 

Glodeanu focalizarea cade pe instanțele masculine din nuvele, Eugen 

Simion oferă o altă cheie de interpretare, susținînd că „Dorina și Cezara 

refac, în mica aventură, experiența cuplului primordial” (Simion, 1995: 

120). În fond, așa cum afirmă și Culianu, Cezara este cea căreia i se 

datorează dinamismul, ea reprezentînd partea activă a relației. Pe de altă 

parte, rolurile sînt inversate în Șarpele, unde se poate remarca pasivitatea 

Dorinei și dinamismul lui Andronic. Agresivitatea inocentă a femeii este 

observată de Euthanasius, acesta gravînd pe pereții peșterii imaginea 

cîtorva cupluri: Adam și Eva, Venus și Adonis, Aurora și Orion, relații în 

care femeia prin inocenta sa agresivitate îl seduce pe bărbat. Mai tîrziu, 

acestora li se vor adăuga Cezara și Ieronim. Ioan Petru Culianu îl 

consideră pe Euthanasius un etolog, fiind preocupat în mare măsură de 

studierea vieții albinelor. Se știe însă că regina albinelor este cea care 

folosește masculii, prin urmare „dominația” femeii își găsește echivalență 

în plan animalier. 

Ierarhizarea acestor poziții este însă anulată odată cu ajungerea pe 

insula lui Euthanasius, căci „prin pătrunderea în insulă are loc pierderea 

memoriei, ceea ce semnifică renașterea la existența anterioară” 

(Glodeanu, 2011: 155). Aici pierderea memoriei echivalează cu anularea 

temporalității, omul nemaiexistînd în timp. Pe aceeași filieră merge și 

Gerald Berry, observînd că pe o asemenea insulă „nimeni n-a murit 

vreodată, nici nu va muri, nici nu poate muri” (apud Culianu, 2001: 113). 

Prin urmare, personajele eminesciene și eliadești sînt atrase pe 

aceste „insule ale fericiților” din dorința de a cunoaște eternitatea. Însă 

găsirea acesteia se poate realiza pe două căi: fie prin eros, fie prin 

thanatos. Această semnificație a spațiului originar este discutată de către 

exegeți, care probează existența ambelor modalități de reintegrare în 

lumea organică prin ajungerea pe aceste insule. Criticul literar Iosif 

Cheie-Pantea observă că „viața se stinge în moarte, erosul în thanatos, dar 

nu pentru a se neantiza, ci pentru a-și primeni resursele în vederea unei 

noi afirmări, și așa la nesfîrșit” (Cheie-Pantea, 1999: 83). Se realizează 

astfel o comuniune cu natura, omul dobîndind, asemeni acesteia, 
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capacitatea de a se regenera și de a trăi ciclic, acest lucru „conferindu-i 

existența veșnică” (Glodeanu, 2011: 139). Omul din acest spațiu sau omul 

ce urmărește accederea la acest spațiu poate ieși din timp, poate trăi așa 

cum își dorește. 

Dubla calitate a insulei este remarcată de Mircea Eliade, acesta 

văzînd-o atît ca un spațiu al regăsirii împlinirii primordiale, cît și ca un 

tărîm al morții. Erosul este celebrat prin relația lui Ieronim cu Cezara, pe 

cînd thanatosul este reprezentat de moartea lui Euthanasius. Ba mai mult, 

somnul și goliciunea personajelor eminesciene, așa cum apar acestea la 

finalul nuvelei, ar putea reprezenta o împlinire a erosului prin moarte. 

Oricum ar fi, e cert că relația lui Ieronim și a Cezarei se află în 

interdependență cu topografia insulei lui Euthanasius. Dispunerea 

geografică a cadrului labirintic nu este nicidecum una întîmplătoare. 

Eliade observă dihotomica reprezentare a insulei: pe de o parte, autorul 

realizează o descriere geografică, reală, iar pe de altă parte, insula are o 

natură ideală, fiind purtătoarea unei impresionante simbolistici. Istoricul 

religiilor pune în relație aceste două caracteristici. Astfel, topografia 

labirintului insular este constituită dintr-o multitudine de elemente 

paradisiace: cercurile concentrice, cele patru fluvii care se varsă în lac, 

peștera lui Euthanasius ș.a.. Desigur, aceste simboluri fac trimitere directă 

la anumite mituri. Existența celor patru izvoare nu este altceva decît o 

reminiscență a celor patru fluvii ale Raiului. Tot de factură religioasă este 

și luxurianta vegetație, aceasta fiind o replică a grădinii din mijlocul 

Paradisului. Mai mult, urmărind etimologia cuvîntului „Eden”, Eliade 

remarcă faptul că acesta înseamnă „plăcere”, „deliciu”, fapt ce justifică 

atracția erotică dintre cei doi refugiați. 

Tot pe ilustrarea dublei calități a insulei, de data aceasta a celei 

din Șarpele, insistă și Andreea Răsuceanu, plasînd labirintul insular pe 

harta a două geografii: una fizică și una mitică. Existența acestuia poate fi 

confirmată și de către celelalte personaje eliadești, căci și acestora le e 

permisă pătrunderea în labirint, dar, totodată, insula este posesoarea unei 

semnificații de ordin mitic, iar această cartografiere mitică poate fi 

deslușită doar de cei inițiați, spațiul ajungînd astfel să fie „unul de ordin 

exemplar, intrat sub incidența magicului” (Răsuceanu, 2013: 306). Pe de 

altă parte, Gheorghe Glodeanu atribuie insulei doar o geografie mitică, nu 

și fizică. 
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Magicul contribuie și la creionarea imaginilor vizuale ale acestui 

spațiu. Construcția peisajului din insula lui Euthanasius primește 

valențele lumii primordiale: „dacă apa – și îndeosebi apa oceanică – 

reprezintă în foarte multe tradiții haosul primordial de dinainte de creație, 

insula simbolizează manifestarea, Creația” (Eliade, 1993: 14). Momentul 

genezei implică și „aruncarea” omului în lumea creată. Aflat în Paradis, 

omul e gol, iar goliciunea nu are înțelesul de „impudic”, ci,  mai degrabă, 

cel de puritate, armonie fizică și spirituală. Astfel, nuditatea personajelor 

trebuie înțeleasă cu sensul de „originar”, de primordialitate. Însă această 

nuditate poate dobîndi o dublă semnificație. Potrivit lui Eliade, în unele 

culturi morții erau îngropați goi, reintegrîndu-se astfel în lumea organică. 

Așadar, prin somn și goliciune fizică personajele eminesciene din Cezara 

cunosc eternitatea prin eros, dar și prin thanatos. Nuvela eliadescă 

Șarpele reiterează același motiv, Andronic și Dorina fiind găsiți goi și 

dormind pe insulă. Cele două personaje, aflate la limita dintre sacru și 

profan, încearcă să se retragă într-un timp veșnic prin somn (se știe că 

somnul și visul sînt atemporale) și prin goliciunea trupească. 

Eliade remarcă în Insula lui Euthanasius inaccesibilitatea acestui 

spațiu, aici putînd ajunge doar cei inițiați: „este deci un tărîm accesibil 

anumitor oameni: celor care tind cu întreaga lor ființă către realitatea și 

beatitudinea «începutului»” (Eliade, 1993: 9), aspect comunicat tocmai de 

Euthansius în scrisoarea pe care i-o trimite nepotului său, Ieronim: 

„Lumea mea este o vale, încunjurată din toate părțile de stînci 

nepătrunse care stau ca un zid dinspre mare, astfel încît suflet de om nu 

poate ști acest rai pămîntesc unde trăiesc eu‖ (Eminescu, 2007: 165). 

Tot pe elemente de geografie literară se axează și Ioan Petru 

Culianu, realizînd o topografie a labirintului insular. Observațiile acestuia 

par a fi mai nuanțate, acesta urmărind reprezentarea grafică „din 

perspectivă aeriană” (Culianu, 2000: 106), pe cînd Eliade mizează pe 

reprezentarea mentală și, implicit, subiectivă a cadrului paradisiac. 

Culianu observă structura de mandala
1
 a insulei. Astfel, desfășurarea 

cercurilor concentrice plasează insula în centrul lumii, iar peisajul din 

                                                 
1
 Conform definiției din DEX, mandala reprezintă „mulțime de cercuri și pătrate 

combinate variat, pentru a construi o diagramă, care, în unele religii orientale, reprezintă 

un simbol al cosmosului și diversele conexiuni cu divinitatea”. 
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acest centru al lumii este reprezentat de apă, arbore și stîncă. Divizarea 

insulei în patru sectoare de către cele patru fluvii, reminiscență a celor 

biblice, așa cum remarca și Eliade, și îndreptarea atenției către centru 

sugerează ideea de reechilibrare, de armonizare, omul aflîndu-se în 

omphalos. Armonizarea omului cu natura nu se poate face decît prin 

reintegrarea în materia acesteia: „Simt că măduva mea devine pămînt, că 

sîngele meu e înghețat și fără cuprins ca apa, că ochii mei de-abia mai 

reflectează lumea-n care trăiesc.[...] Mă voi așeza sub cascada unui 

pîrîu; liane și flori de ape să încunjure cu vegetația lor corpul meu și să-

mi strățese barba cu firele lor [...] rîul curgînd în veci proaspăt să mă 

dizolve și să mă unească cu întregul naturii, dar să mă ferească de 

putrejune. Astfel cadavrul meu va sta ani întregi sub torentul curgător, ca 

un bătrîn rege din basme, adormit pe sute de ani într-o insulă fermecată‖ 

(Eminescu, 2007: 190). Prin urmare, omul nu este altceva decît parte din 

materia naturii.  

În acest sens, Culianu susține că cei doi îndrăgostiți nu pot atinge 

nemurirea, paradisul terestru neputîndu-le oferi acest lucru și că „singurul 

remediu împotriva morții este moartea” (Culianu, 2000: 109), totul 

putîndu-se întîmpla dincolo de planul terestru, după moarte, căci așa cum 

spune și Iosif Cheie-Pantea „moartea nu anihilează iubirea, ci mai 

degrabă o sublimează, o prelungește dincolo de limitele vieții” (Cheie-

Pantea, 1994: 84). Așadar, încercarea de a transcende imanența omului 

aflat încă în planul terestru este limitată. Acest aspect este evidențiat și în 

preocupările lui Euthanasius, albinele comunicîndu-i acestuia taina morții 

și nu pe cea a vieții. Același procedeu se află și în nuvela Șarpele, și aici 

coexistînd  două „experiențe care pun omul în contact direct cu «misterul 

totalității»: iubirea, căutare a totalității, și moartea, ca «semn de lumină», 

fuziune în totul” (Ibidem, 2000: 270). Observăm astfel că insula este un 

spațiu al relațiilor antinomice, al dualității. În ciuda accesului la viața 

adamică, insula nu exclude moartea, dar e vorba de o moarte frumoasă, ce 

are rol reintegrator. Elementele peisajului fantastic contribuie 

semnificativ la conturarea acestei viziuni asupra morții. Cadavrul lui 

Euthanasius se contopește cu natura, devenind parte a acesteia. La fel se 

întîmplă și cu personajele ce refac, prin ajungerea pe insulă, cuplul 

adamic. Ioan Petru Culianu comentează interesul pe care albinele l-au 

trezit în Euthanasius, stabilind legătura dintre personaj și insecte. Mierea, 

spune Culianu, are capacitatea de a păstra intacte cadavrele. 
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În Fantasmele libertății la Mihai Eminescu, Ioan Petru Culianu 

continuă observațiile făcute de Mircea Eliade asupra nuvelei eminesciene 

și susține că în constituirea insulei, pe lîngă spațialitate, un rol esențial îl 

are temporalitatea. De fapt, spațiul contribuie la conturarea limitelor 

temporale sau, mai bine zis, atemporale, labirintul insular nefiind altceva 

decît copia grădinii Edenului datorită inserției elementelor paradisiace. 

Orientarea indicilor spațio-temporali urmărește revenirea la 

primordialitate: „Primordiale și în afara oricărei condiționări culturale par 

a fi «spațiul» și «timpul» sacru, adică viziunea sacrală asupra spațiului și 

timpului: cel dintîi e totdeauna orientat spre un «centru», care e centrul 

lumii, în vreme ce al doilea e totdeauna orientat spre originile lumii” 

(Culianu, 2000: 392). La fel se întîmplă și cu insula pe care se refugiază 

Andronic și Dorina. Însă diferența esențială dintre aceste două insule ține 

de proximitatea lor față de lume. În vreme ce insula lui Euthanasius este 

inaccesibilă, pătrunderea pe aceasta fiind posibilă numai în cazul celor 

inițiați, pe insula lui Andronic se poate ajunge mult mai ușor, chiar în 

finalul nuvelei cei doi îndrăgostiți fiind găsiți dormind de rudele Dorinei 

tocmai în acel spațiu edenic. Ba mai mult, insula suscită interesul 

personajelor încă de cînd acestea ajung la mănăstire datorită proximității 

ei cu Mănăstirea Căldărușani și datorită faptului că acesta e locul în care 

se retrage șarpele. Apropierea sau depărtarea insulelor de spațiul social 

poate fi observată și din structura topografică a acestora. În vreme ce 

insula lui Euthanasius e constituită din mai multe cercuri concentrice, 

insula lui Andronic se află în mijlocul lacului, putînd fi observată de 

oricine. 

De asemenea, în nuvela lui Eliade labirintul insular este anticipat 

prin plasarea acțiunii în pădure, văzută și aceasta tot ca labirint. 

Lăcrămioara Berechet observă că omul se află în comuniune nu numai cu 

insula, ci și cu pădurea, avînd loc o fuziune a elementelor umane cu cele 

ale spațiului terestru, vegetativ: „Parcă întreaga pădure respiră acum 

omenește, cald, carnal. Parcă năvăleau din toate părțile aburi de trup 

dezvelit; în toate boschetele respirau perechi înlănțuite” (Berechet, 2003: 

196). Concentrîndu-ne atenția asupra acestui spațiu, observăm că pe lîngă 

descrierea peisajului, un rol important îl ocupă introducerea indicilor 

temporali. Farmecul jocului propus de Andronic este tocmai impunerea 

unei durate de timp, iar instrumentul de măsură al timpului este ceasul, 

sau mai bine zis „ceasul-șarpe, de dimensiuni neverosimile, cu lumini 
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verzi, lunare, [ce] e dalinian, presupune o simbolistică cu nesfîrșite 

ramificații, creînd conexiuni ce se cer analizate cu instrumentele 

antropologiei și simbologiei, deopotrivă imagine a spiralei timpului, a 

labirintului și a regimului htonian, a virilității și erotismului” (Răsuceanu, 

2013: 301). În această frază, Andreea Răsuceanu reunește punctele-cheie 

ale nuvelei nu în jurul spațiului, ci în jurul timpului. În fapt, decorul 

primordial nu poate fi perceput decît prin coexistența ambelor elemente. 

Mergînd tot pe axa temporalității, Sorin Alexandrescu atestă 

existența a trei planuri temporale: cel al vilegiaturiștilor, al Dorinei, 

„trăind poate «l′éternel retour» al evenimentelor” și nu în ultimul rînd, al 

lui Andronic, „poate atemporal, veșnic” (Alexandrescu, 1999: 171). De 

aici, se pot distinge două mari categorii: timpul profan (al vilegiaturiștilor 

și al Dorinei) și timpul sacru (al lui Andronic).  

Înțelegerea mecanismelor naturii se realizează și prin înțelegerea 

cronosului, iar acest lucru e evidențiat în nuvela eliadescă prin 

transmutarea personajelor de către Andronic într-o altă ordine temporală. 

Vraja întreprinsă de bărbatul-șarpe funcționează ca o hipnoză asupra 

vilegiaturiștilor. Timpul primordial este trăit fulgurant de către Dorina în 

timpul visului, acesta avînd totodată rol inițiatic. De altfel, nuvela privită 

în integralitatea ei poate oferi cititorului posibilitatea de a se sustrage 

pentru cîteva clipe timpului, căci „istoria presupune rigoarea limitelor 

temporale, pe cînd povestea ne scoate din durata obiectivă și, ca visul, ne 

mîntuie de orice coerciții” (Cheie-Pantea, 1999: 70). Existența într-un 

timp non-istoric a personajelor eliadești poate fi explicată și prin raportare 

la chemarea șarpelui după normele descîntecului folcloric, văzut ca o 

formă de artă. În esență, observațiile criticilor cu privire la importanța 

corelării timpului cu spațiul în vederea revenirii la condiția primordială 

sînt întru totul necesare. 

Revenind la elementele spațiale, observăm că insulele, atît cea din 

Cezara, cît și cea din Șarpele, se remarcă prin opulența vegetației, a 

formelor geologice, creîndu-se astfel spațiul genezic. Această opulență 

însă oferă peisajului un „spirit naturisto-barochist” (Ciobanu, 1984: 100). 

Mai mult, revenirea la topografia lumii paradisiace permite refacerea 

ritualică a androginului, care, așa cum am menționat și mai sus, se poate 

realiza prin două căi: prin iubire sau moarte.  

Lăcrămioara Berechet asociază insula cu mitul eschatonului, 

afirmînd că „unul dintre sindromurile mitice ale paradisului refăcut 
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interior este nuditatea eschatologică, act ritualic semnificînd libertatea” 

(Berechet, 2003: 202). Scenele finale din ambele nuvele ar corespunde 

într-o oarecare măsură acestei viziuni. Nuditatea personajelor și somnul 

în care acestea sînt cufundate nu sînt altceva decît mărci ale împlinirii 

erosului prin thanatos și totodată mărci ale reintegrării în materia 

organică. Dar această nuditate este percepută dincolo de natura sa pur 

fizică: „Nuditatea Cezarei semnifică integrarea în ordinea organicului, a 

esențialului, este ceea ce J. Evola numește «nuditatea abisală» potrivit 

căreia, din perspectiva ritualului mitic, o femeie nudă exprimă 

elementarul nelegat de o formă, neascuns de o individuație; despuindu-se 

de orice veșminte este ca și cum femeia ar oferi privitorilor această 

existențialitate” (Cheie-Pantea, 1999: 76). 

Insula este nu numai un spațiu al refugierii, ci un spațiu al re-

facerii, re-venirii, re-integrării. Insula e spațiul hierofaniilor, al împlinirii 

totale, e puntea de legătură dintre sacru și profan, e un spațiu în care le e 

dat doar celor inițiați să ajungă și să îl înțeleagă. Cuplurilor eminesciene 

și eliadești le e permis să ajungă aici datorită nemărginitei lor dorințe de a 

transcende imanența și de a cunoaște împlinirea prin dragoste, fără însă a 

exclude moartea. Chiar dacă Ieronim oferă la început impresia că ar 

refuza dragostea, Iosif Cheie-Pantea observă tocmai contrariul, mai exact 

că „Ieronim caută o iubire expurgată de zgura senzualității, în măsură să-l 

scoată din întunericul materiei și să-l ridice în lumina tare a spiritului” 

(Cheie-Pantea, 1999: 69). Această dorință îmbracă însă haina inocenței. 

Inocența personajului reactualizează inocența adamică: „Dragostea și 

umanul sînt, deci, integrate într-un sistem al cosmosului de-o perfectă 

inocență adamică, dincolo de rațiune și eul uman, chiar de conștiința 

speciei umane” (Alexandrescu, 1999: 176). 

Bogăția simbolurilor contribuie la conturarea caracterului fantastic 

al nuvelelor. Prin inserarea magicului, Mihai Eminescu și Mircea Eliade 

reușesc să cartografieze un labirint insular, un labirint ce nu e altceva 

decît copia Paradisului, iar autorii preiau astfel atribuțiile demiurgului. 

Din observațiile făcute de către exegeți, se poate remarca tendința de a 

plasa operele eminesciene și eliadești în sfera gnosticismului. În această 

categorie se situează Ioan Petru Culianu și, într-o măsură mai redusă, 

Lăcrămioara Berechet, aceasta oferind o hermeneutică a cărei axă 

urmărește scoaterea la lumină a gnozei din nuvela Șarpele. Încă din titlul 

unui subcapitol al volumului, Ficțiunea inițiatică la Mircea Eliade, 
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„Șarpele‖ – Mîntuirea eschatologică a îngerului căzut, se poate remarca 

tendința de a plasa nuvela sub semnul gnozei creștine. Mai mult, 

interpretările acesteia au în vedere același aspect. De pildă, lumina e 

definită ca participînd la stabilirea unei legături între trup și suflet: 

„Motivem ezoteric în scrierile gnostice, coloana de lumină sau de foc 

sugerează teofaniile. Lumina mistică are ca scop revelarea «florii de aur», 

contopirea extatică a sufletului cu trupul de lumină al zeului” (Berechet, 

2003: 198). Dragostea dintre personaje este și ea supusă analizei, 

constatîndu-se că dragostea aceasta e o iubire adulteră, dar totodată 

complexă, întrucît acest tip de iubire înglobează mai multe tipuri de 

pasiune: iubirea maternă, iubirea soției, iubirea prietenei, iubirea slugii. 

Berechet susține că tocmai adulterul este cel care permite accesul la 

cunoașterea deplină: „Cuplul Andronic-Dorina reface simbolic, în 

dimensiunea alegorică a textului cuplul Krisma-Radha, perechea adulteră. 

Radha este amanta mistică a zeului: «Nici Dumnezeu, nici propriul suflet 

nu poate fi cunoscut fără amanta mistică»” (Berechet, 2003: 201). 

În fond, insula presupune alăturarea armonioasă a contrariilor: 

aparține unei geografii reale, dar și mitice, aici omul caută să atingă 

eternitatea din punct de vedere spiritual, dar au loc și transformări fizice, 

materia umană (re)integrîndu-se în materia cosmică, omul  cunoaște 

împlinirea prin eros, dar și prin moarte. Totodată, insula este un spațiu 

terestru, însă primește atribute ale lumii sacre. 

Centralitatea insulei lui Andronic este pusă în relație cu statutul 

acestuia în nuvelă. Andronic este personajul central, e situat mereu în 

centru: în centrul camerei, în centrul insulei, în centrul pădurii, toate 

celelalte personaje gravitînd în jurul său. Poziționarea în centru a lui 

Andronic este comentată de către Andreea Răsuceanu, aceasta observînd 

că „din momentul apariției sale, Andronic devine, de fapt, cel ce impune 

noua lentilă prin care protagoniștii încep să perceapă lumea” (Răsuceanu, 

2013: 287), fiind conștientă totodată de legătura dintre omul-șarpe și 

insulă.  Ieronim însă se află la polul opus, fiind dependent pînă la un 

anumit punct de Euthanasius. De asemenea, pentru o perioadă 

semnificativă de timp acesta o evită pe Cezara, și implicit, evită iubirea, 

pe cînd Andronic alimentează încontinuu dragostea dintre el și Dorina. 

Așadar, avîndu-se în vedere aspectele prezentate în rîndurile de 

mai sus, se poate observa că insula, prin topografia sa labirintică, e 

orientată spațial și temporal înspre origini, răspunzînd cerințelor omului 
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superior care încearcă mereu să fugă de trivialitatea vieții. Aceste „insule 

ale fericiților” corespund imaginii Paradisului, iar personajele sînt 

asociate cu celebre cupluri din religia creștină, dar și din mitologia 

greacă. Indiferent de proximitatea insulei față de spațiul comun 

oamenilor, aceasta își păstrează aceleași trăsături, care însă pot fi 

percepute în esența lor numai de cei inițiați. Bogăția elementelor naturale, 

luxurianța vegetației și a formelor geologice permit omului reintegrarea în 

ordinea universală, creîndu-se astfel o simbioză între om și natură. 

Această simbioză este prilejuită de eros și de thanatos. Refacerea 

androginului presupune trecerea la un alt nivel existențial. Taina vieții și a 

morții sînt experimentate de către personajele eminesciene și eliadești 

prin intermediul spațiului labirintic și totodată edenic. Poziționarea insulei 

în centru atrage atenția asupra importanței și caracterului magic al 

acesteia, întrucît „magia insulei este cea care rezolvă drama personajelor” 

(Eliade, 1993: 9), rolul ei nefiind unul întîmplător. Izolarea de lumea 

profană, erosul și comuniunea cu natura sînt acele elemente necesare 

cunoașterii eternității. Prin urmare, topografia labirintului insular primește 

o încărcătură fantastică, peisajul din centrul lumii fiind alcătuit din 

elemente paradisiace al căror rol e de a prilejui aspirațiile celor două 

cupluri, revenindu-se astfel la spațiul și timpul genezei. 
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ANA-MARIA LUPAȘCU 

Anul II, Bucureşti 

Perspectivele eminesciene ale lui Dan C. Mihăilescu sau 

despre sophia simțurilor 

„Omul care se adresează imaginilor 

primordiale, vorbește cu o mie de guri.” 

C.-G. Jung 

 

Sîntem în fața unei reprezentări a lui Dubuffet, o ramificație 

multiplă de tip labirintic din care nu se caută în mod necesar o ieșire. 

Vedem cum o mulțime de sensuri de dovedesc a fi valabile și, în același 

timp, în perfectă contradicție într-un cadru de relativitate asumată. Legea 

corespondenței elementului rațional ne conduce spre jocurile matematice 

transpuse vizual ca fractali, în care întregul conține partea și partea 

conține întregul. Să trecem așadar aceste considerații în planul poeticii 

eminesciene. Vom începe așa: „Ce simte poetul? Tot! Dar cum simte 

acest Tot?” (Mihăilescu, 2006: 14). În spatele aparenței didactice a 

acestor întrebări se ascunde, în fond, o explicație de tip fenomenologic. 

„În acest punct, așa după cum cititorul scapă controlul operei, la un 

moment dat, opera pare să scape controlul tuturor, inclusiv al autorului, și 

să vorbească sponte sua, ca un creier electronic înnebunit” (Eco, 1969: 

155). Viziunea creatoare multiplă, acea “obișnuință a artistului de a vedea 

și reprezenta lucrurile din mai multe unghiuri în același timp”( Ibidem: 

152) face ca obiectul criticii să se încarce de valențe proteice. A vedea cu 

o mie de ochi, a vorbi cu o mie de guri. Autonomia textului, încercarea de 

decriptare și negocierea sensurilor operei duc la o adevărată logomahie în 

jurul textelor eminesciene. În cele ce urmează, vom analiza volumul de 

debut al criticului literar Dan C. Mihăilescu, Perspective eminesciene, 

apărut în 1982 la editura Cartea Românească și reeditat în 2006 la editura 

Humanitas. Prezenta încercare critică are ca obiective sesizarea metodelor 

utilizate, a elementelor novatoare și a gradului lor de credibilitate prin 

raportare la textele eminesciene și la sursele citate, avute în vedere de 

autor.  

Considerăm că, în mod fundamental, decodarea operei 

eminesciene presupune permanenta evaluare a raporturilor dintre unitate 
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și dedublări. În acest sens menționăm revalorificarea de către Dan C. 

Mihăilescu a expresiei baudelariene, homo duplex, prin referire la 

eminescologia tradițională, concept pe care critica modernă reușește să-l 

înlocuiască prin legătura indisolubilă a Logosului în creație. Desigur, la 

Eminescu se poate vorbi despre scindare în foarte multe feluri, de la 

antagonismele surselor de inspirație poetică(valorificarea surselor 

folclorice, dar și a filozofiei înalte), la multipla fațetare a vocilor poetice. 

Calea argumentației aleasă de Dan C. Mihăilescu e cea a poeticii 

senzoriale, fără însă a cădea în păcatul univocității opticii alese. De pe un 

plan aparent secund, senzitivitatea duce la evoluția poeticii eminesciene, 

prin parcursul de la experiența senzorială primară la imaginile poetice 

mentale. Criticul reușește să obțină acea complementaritate a 

semnificațiilor, fapt care va conduce, în majoritatea cazurilor, la o anume 

coerență a studiului. Clarificarea zonelor dihotomice la Eminescu 

dovedește, în multe dintre textele analizate că ne aflăm în situația de a 

judeca nuanțele și mai ales interferențele, căci acestea descoperă nivelul 

de finețe interpretativă spre care se tinde. Raționalitatea pură e un teren 

sec, iar simțurile nu pot constitui singure elementarul(cum se întîmplă în 

poezia macedonskiană). Ion Negoițescu are și el intuiția unei afectivități 

aparte în privința lui Eminescu și afirmă că „Asistăm, în general, la 

înlocuirea metaforismului vizionar imanent poeziei, țîșnind din craterul 

obscurs al ființei, cu o afectivitate particular delimitată” (Negoițescu, 

1980: 11). Conștiința ca realitate unică și singura ei lume valabilă-lumea 

conținuturilor conștiinței- asimilează inclusiv simțurile, atingînd o latură 

paroxistică a solipsismului. Astfel, punctul forte de plecare îl constituie 

senzitivitatea ca energie educată, ce urmează a fi interiorizată, 

transformată în expresie a gîndirii, proces în care constă întreaga sinteză 

eminesciană. Declanșarea poetic-ului s-ar putea defini ca „senzitivitate 

rațională”, capabilă să reconstituie o energie originară în „omul deplin” 

(C.Noica).  

Poezia, ca instrument de cunoaștere presupune asumarea ipostazei 

de subiect-receptacul, iar la un prim nivel, cel mai apropiat de realitatea 

ontică, nu se poate face abstracție de simțuri. Pe cale de consecință, nu 

există eu poetic absolut și nici subiectivare absolută, deoarece, la 

„interfața” cu realul simțurile aduc la suprafață acele elemente ale 

interiorității rezultate prin experiența nemijlocită. Spațiul poetic se 

manifestă așadar ca reflexie a acelei imago(imagine interioară), construct 
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a cărui parcurs se formează dinspre exterior spre interior. Critica literară 

se orientează adesea spre punctul terminus al experienței 

poetice(elemente, imagini, filozofia din spatele poeticii etc.), insistînd 

mai puțin asupra „mecanicii” de elaborare a acesteia. D. Caracostea arată 

în Creativitatea eminesciană că eu-ul este „el mai apropiat obiect de 

cunoaștere”, avînd la dispoziție cele patru forme de cunoaștere(enunțate 

de Schopenhauer): spațiul, timpul, cauza, motivarea internă și judecata. 

(Caracostea, 1943: 209). Însă, în toate aceste forme transpar simțurile, 

energii esențializate ulterior, la un nivel cognitiv superior, în imaginea 

despre lume. Interesant de urmărit, pe urmele lui Dan C. Mihăilescu, 

cum, diversele stadii ale poeticii eminesciene sînt explicate prin 

fenomenologia senzorială. De pildă, în cazul imaginilor vizuale, se trece 

de la simplu decorativism spre sensurile profunde, din poezia de mai 

tîrziu. Aplecarea criticului este și asupra persoanei poetului, însă nu într-o 

manieră biografistă, ci prin desprinderea acelor detalii care pot fi 

circumscrise persoanei creatorului, în general.  

Itinerarul eseului avut în vedere aici urmărește pentru început 

simțul auditiv, apoi pe cel olfactiv și pe cel tactil, iar în final, cel vizual 

care deține supremația, fiind cel mai des uzitat. Simțurile înglobează 

experiența imediată și în continuare o mediază, operînd asupra diverselor 

stadii ale transferului de energie. Cunoașterea pe baza acestui tip de 

energie transferabilă stabilește o legătură biunivocă între exterioritate și 

vocea poetică1. Energia provocată de simțuri se manifestă ca subdiviziune 

a energiei universale, Dan C. Mihăilescu aducînd explicația că „Numai 

persoana universului poate înțelege condiția lumii noastre” (Mihăilescu, 

2006: 26). Am putea deduce că în acest punct, „Das Über-Ich”-ul 

freudian (super-ego) echivalează cu o aglutinare în sferele universului. De 

asemenea, ni se relevă faptul că poetica senzitivă implică purificarea 

simțirii, pînă într-acolo încît poetul s-ar revendica de la doctrina isihastă. 

Mergînd pe urmele lui I. Crețu, care identifică pentru prima dată liantul 

între opera eminesciană și manuscrisul nicodian, Cărticică sfătuitoare 

pentru păzirea celor cinci simțiri și a nălucirii și a minții și a inimii…, 

                                                 
1
 „Transferul de energie realizat pe calea transferului senzorial și pe calea schimbului 

reflexiv este urmat, pe de  o parte, de cuplarea eului la real și, pe de alta, de o continuă 

redimensionare a realului la voința eului” (Mihăilescu, 2006: 24). 
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Dan C. Mihăilescu aduce, în sprijinul afirmației sale probe documentate, 

pasaje din poemul eminescian Pentru păzirea auzului, sinteză a notițelor 

preluate după lectura vechii scrieri. Considerăm că intenția criticului 

vizează doar nivelul metonimic al termenului de “isichie”, într-o accepție 

mai degrabă etimologică(gr. gr. hesychia „tăcere, liniște și concentrare 

interioară”) și mai puțin în sensul de curent mistic(cerînd racordarea la 

doctrina isichastă prin prisma unui crez conștient asumat și, eventual, 

printr-o practică susținută). Nu putem nega, prin urmare, caracterul 

novator și renovator al acestei analogii, o lecție admirabilă despre treptele 

inițierii prin senzori (auzul din departe, auzul de aproape, auzul 

dinlăuntru), declanșatori ai unei simțiri conceptualizate, transpusă poetic. 

O trecere ierarhică se face și de la auditiv la vizual(ca summum al 

experienței senzorial-raționale), fapt lămurit prin inspirata alegere a 

poemului Călin Nebunul. 

Narcoza auditivă sau cea selenară intensifică procesele inițiatice 

în sinele perceput ca un receptacul. Dacă factorul vizual poate fi supus 

controlului prin închiderea ochilor, cu totul altfel stau lucrurile pentru 

elementul auditiv, „ne-apărat” în mod natural, însă nu în totalitate expus, 

fiindcă se poate dezvolta un sistem de apărare prin concentrare. Ca 

metodă de lucru, Dan C. Mihăilescu face apel, pe de o parte la critica 

arhetipală(simbolistica  pe care o are glasul pădurii, al cornului, 

simbolurile pleoapei, razei, apei etc.), pe de altă parte, la critica 

structuralistă sau la cea psihanalitică. În cazul celei dintîi, se pleacă de la 

următoarea premiză antropologică: fiecare constituent natural(a se citi și 

„imagine primordială”) este purtător de coduri rezonante acționînd în 

subconștient. Găsim că acest model critic ar fi cu mult mai potrivit unei 

interpretări exclusive a poeticii elementelor, de tipul celei realizate de 

Elena Tacciu (Eminescu. Poezia elementelor). Cum însă discuția asupra 

textelor nu constituie un cadru de abstractizare absolută, tipologia 

abordată se dovedește a fi eficientă în special pentru evidențierea relației 

cu universul, cu imaginarul „supraomului”, în sens bachelarian
3
. Dan C. 

Mihăilescu subliniază gradația eminesciană a simțului auditiv cu rol în 

desăvîrșirea personală, echivalînd aproape cu un ritual, gradație pe care 

Ion Negoițescu (1980: 131) o valorifică din prisma intensității sonore, 

capabilă să creeze anumite stări(somnolență și visare, iluzionare, 

fascinare a auzului lăuntric, izolarea de lume prin sonoritate etc.). 

Contrastul între fenomen și esență se concretizează în chemare(și aceasta 
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de ordin arhetipal). Uzînd de o construcție oximoronică-„înaintare ca 

regresie”, dată de frecventa rimă „corn” (chemarea)- „întorn”, criticul 

relevă esențialitatea auzului în poezia eminesciană: simț înșelător, confuz, 

auzul probează gradualitatea distanței în procesul inițierii. Plînsul, jalea 

chemării cornului echivalează cu plînsul originar și cu imediata subjugare 

a eului. Lacrimile devin însăși esența poeziei- „[…]plînsul intern al 

cosmosului poate fi socotit un fel de fenomen originar al poeziei lui 

Eminescu, germenul proiecțiilor de mai tîrziu” (Negoițescu, 1980: 22). 

Triada „fermecare auditivă”(prin: glasul cornului, glasul pădurii, susurul 

izvorului)- „deplasare în sine”-„vindecare” e o entelehíe a cărei principal 

factor se erijează în auzul încărcat cu proprietăți de pharmakon, fapt care, 

probabil, l-a determinat anterior pe Ion Negoițescu
2
 să considere că 

„Auzul lăuntric al lui Eminescu era un organ cvasi-mistic” (Ion 

Negoițescu, 1980: 128). „A auzi” ține de fenomenalitate, de experiența 

posibilă, plasabilă în spațiul exterior, descifrabilă în stratul perceptual(a 

auzi de departe, a auzi de aproape). Adevărata componentă revelatoare se 

arată abia la finalul „ritualului” inițierii prin auz, la trecerea în numenal, 

în direcția căreia se efectuează chemarea. Știm că experiența auditivă s-a 

desăvîrșit atunci cînd survin imagini ale reverberației(„îngînarea”, cu un 

termen mai fidel), amintirea sau visul încărcat de sonoritate. Forța 

expresiei auditive e redată prin cîntec, articulație a energiei lăuntrice în 

totalitatea ei, de factură suprapersonală, amintind de muzica platoniciană 

a sferelor. Urmărind o dinamică a poeticii eminesciene, Ioana Em. 

Petrescu identifică acest tip de sonoritate, alături de dans(cu variantele 

aferente, „plutirea” și „zborul”) și de lumină „ca substanță a lumii” și le 

încadrează în perioada de început a creației. La acest nivel superior, se 

produce o coeziune internă durabilă, cu sinele. Cînd auzul este pus în 

                                                 
2
 „«Și-ți leagănă simțirea pe undele cîntării» este un vers asupra căruia merită să 

stăruim. El poartă indirect, ideea că păzirea auzului, prin acea «învelitoare» pe care 

numai forța concentrării autoscopice o poate «realiza» salvează ființa de uitare și că 

închiderea «ferestrei» auditive generează deschiderea auzului interior, cel care, așadar, 

permite aducerea aminte, veghea și puritatea meditației eului” (Mihăilescu, 2006: 39). 
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criză, devine surd la glasul gîndirii, intervine ruptura, risipirea sinelui, 

vidul interior(în termenii Ioanei Em. Petrescu, modelul kantian)
3
. 

În unele cazuri, interpretarea de tip arhetipal este abandonată în 

favoarea unei interpretări  psihanalitice, ca în cazul structurii de adîncime 

a poemului Fiind băiet păduri cutreieram, unde, versul „Și mă culcam 

ades lîngă izvor” nu e altceva decît un regressus ad uterum. Alegerea 

indică, încă o dată, situarea în opoziție față de locurile comune ale criticii 

anterioare unde, imaginea în cauză intra în relație de identificare cu 

modelul matricial al copilului(și, implicit, al copilăriei, înțeleasă ca stare 

mentală dezirabilă). Distincția operată de critic asupra verbelor 

eminesciene “a auzi” și “a asculta” atrage în mod special atenția. La 

Antim Ivireanul apărînd cu o coloratură teologală, dar și 

teleologică(vizează înfăptuirea unei acțiuni ca răspuns la îndemnul 

divinității), verbul „a asculta” păstrează cele două particularități și în 

poemul Luceafărul, cu distincția că imboldul spre ascultare(în direcția 

supunerii lui Hyperion) vine din partea mundanei Cătălina. Ca într-o 

oglindă, perechea verbelor eminesciene „a auzi”-„a asculta” este dublată, 

de simbolistica unei alte perechi, prezente în Luceafărul –„a vedea”și „a 

privi”.  

Canal de transmitere a informației auditive, aerul acționează la fel 

și asupra componentei olfactive. Aerul eminescian, după cum observă 

criticul, nu conține doar miresmele, ci se încarcă de altfel de semnificații. 

Tangențial, se vorbește despre feminizarea aerului prin încărcarea cu 

minerale în suspensie. Ion Negoițescu identifică potențialitatea narcotică 

a aerului, care, sub influența mirosului „devine o pastă moale” 

(Negoițescu, 1980: 85). Cea mai înaltă exprimare a olfactivului e 

considerată a fi „lumina aromată” din Miradoniz. Frecvența cu care este 

uzitat mirosul relevă o importanță secundară pentru imagistica tipică, însă 

nu lipsită de fond. „Simț al memoriei, mirosul devine la Eminescu un 

simț filtrant. Odată infuzate spiritului, esențele olfactive deschid supapele 

personalității, pregătind eul pentru ascultare sau pentru vedere” 

(Mihăilescu, 2006: 79). 

                                                 
3
 [Imaginația] este o facultate a supraumanității. Un om este un om în măsura în care 

este un supraom. Trebuie să definim un om prin totalitatea tendințelor care-l îndeamnă 

să-și depășească condiția umană” (Bachelard, 1995: 22). 
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Atingerea, în plan psihic provoacă o puternică tulburare, o 

înfiorare cu natură dublă(fizică și afectivă). Implică voința, punerea în 

fapt și angrenează energiile din sectorul eroticului. Conform discriminării 

făcute de Georges Bataille, între materialitatea și spiritualitatea laturii 

erotice, cea din urmă are un caracter mai degajat
4
. Atingerea se apropie 

de imponderabilitate, după cum remarcă Dan C. Mihăilescu în analiza 

poemului O stradă prea îngustă și nu rămîne la stadiul de simplu contact 

epidermic. În această categorie imaginea elementară e cea a 

sărutului(fuzionarea energiilor), urmată de gustul sării cu rol ascetic și de 

„mirul curat”.  

Cea mai bine conturată, cu o varietate de contexte interpretative 

este poetica vederii.  Un lucru ușor neobișnuit, identificat de critic este 

acela că în privirea din poezii zace un quantum mult mai intens de energie 

decît în atingere. Privirea se apropie cel mai mult de latura numenală. Sînt 

evidențiate aici: antinomia mistuire-glacialitate, rolul ochilor, posesiunea 

imaginativă prin intermediul  privirii(topirea și amalgamarea energiilor) 

sau “comuniunea prin intermediul razei”. Din nou se face o trimitere la 

felul în care Eminescu acumulează semnificațiile întîlnite la Nicodim 

Areopagitul. În privința fascinației privirii și rolul de mentor spiritual al 

femeii(cea care-l învață pe îndrăgostit a vedea), Dan C. Mihăilescu face 

un excurs relevant în operele dantești Divina Comedie și Convivio. 

Relaționarea potențează conceptele vizate la acest capitol, întrucît 

atributele kalokaghatice ale femeii, au darul de a deschide o cale spre 

desăvîrșire prin fascinația pe care o emană și de a concretiza Ideea. 

Etapele metamorfotice graduale, în opinia criticului ar fi: „ochiul ca 

însumare a datelor interioare, emițător de energie(erotic-divin-inițiatoare) 

în egală măsură ucigătoare și renăscător-mîntuitoare; privirea ca unică 

posibilitate de conexiune între două planuri sortite ab initio unei depărtări 

fundamentale și transferul reciproc al datelor esențiale prin razele vizuale; 

osmoza eu-Vedere absolută, prin intermediul razelor vizuale” 

(Mihăilescu, 2006: 105). 

                                                 
4
 „Erotismul trupurilor are oarecum ceva greoi, sinistru.[…]. Erotismul sufletelor e 

mai liber. Dacă el se desparte în aparență de materialitatea erotismului trupurilor, 

purcede totuși din ea prin aceea că adesea nu e decît un aspect al ei, stabilizat de 

afecțiunea recipocă a îndrăgostiților” (Georges Bataille, 1994: 25). 



ANA-MARIA LUPAȘCU 

164 

O altă divagație se face spre un topos al literaturii universale: 

ochii femeii adorate. Citate din sonetele renascentiste(sînt citați autori ca: 

Iacopo de Lentini, Guido Guinizelli, Pico della Mirandolla etc.) se doresc 

a fi clarificatoare pentru metafora eminesciană a ochilor, prin raporturi 

logice de concordanță, în baza temeiului unor metafore deja consacrate în 

lirica renascentistă. Se simte aici(și nu numai) un exces de zel în 

expunerea surselor ce produce, contrar efectelor scontate, o pletoră 

semantică și îngreunează lectura. Mania citatului duce la excesivitate, e o 

pantă alunecoasă, existînd riscul ca forța tezei de la care se pleacă să se 

disipe pe parcursul demonstrației. Desigur, ca obiecție la obiecție, s-ar 

putea opina faptul că această manieră este adiacentă unui nivel mai înalt 

de imparțialitate, însă, chiar și așa, vocea critică riscă să se estompeze 

mult prea mult. Vedem cum tendința spre histrionism tipică lui Dan C. 

Mihăilescu - care transpare în studiile sale viitoare, dar mai ales în 

personalitatea pe care o (re)cunoaștem cu ușurință în mediul jurnalistic -

lipsește aici cu desăvîrșire. Criticul e mai degrabă tehnic și ușor rigid. 

Pe linia vizuală se înscrie și o anume cromatică, de factură 

universal-romantică și la care se adaugă unele conotații specifice poetului 

român. Portretul ființei iubite se compune din contraste 

puternice(paloarea feței, negrul părului, roșul buzelor, albastrul himeric al 

ochilor). Citîndu-l pe Freud -„senzația vizuală este cea care trezește cel 

mai adesea libidoul”
5
 - criticul arată forța captatorie a vizualui. Ochii în 

poetica eminesciană sînt nelumești. „Încărcați de o energie de sorginte 

astrală, ochii eminescieni vor căpăta, pe de o parte o funcție captatorie 

[…] iar, pe de altă parte, o funcție mnemotică, de purtători ai unei vederi 

originare esențiale, ascunzînd în trecutul lor sensul unei întîlniri(de care 

idealul androginic eminescian nu e străin) ce se va relua doar dincolo de 

moarte”. Aducînd aminte de un act din timpuri imemoriale, privirea e 

încărcată genetic, am spune, de vina inițială, așa cum o demonstrează 

pasaje din Sărmanul Dionis. Există o legătură indisolubilă - ni se spune -

între privire și moarte, prin energia vizuală se pătrunde în neființă și tot 

prin ea se produce întoarcerea în ființă. Ochiul face ca apa și focul să 

coexiste. „Sufletul receptează o zonă mai încărcată de afectiv și atunci 

                                                 
5
 Afirmația freudiană citată aparține capitolului Aberații sexuale din Trois essais sur 

la théorie de la sexualité, Gallimard, 1962, p. 42. 
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privirea receptată se dezvăluie printr-un dat lacrimar potențial («umeda-i 

privire»), iar mintea poate discerne atît componentele vederii receptate 

(«visurile tale toate »), cît și un grad sporit de profunzime, ceea ce se află 

dincolo de pelicula afectivă- «cu-a lui umed-adîncime»” (Mihăilescu, 

2006: 127-128). Pentru poemul Luceafărul se face o analiză riguroasă, de 

tip structuralist, cu scheme și explicații complexe în care sînt cuprinse 

toate ipostazele vizualului reliefate anterior, noutatea fiind aceea că 

personajul principal al scenariului este Cătălin.  

Poetica selenară e trată separat în cadrul volumului de față. 

„Adevărata noapte eminesciană este însă noaptea înstelată, luminoasă” 

(Cărtărescu, 2011: 66) este remarca lui Mircea Cărtărescu, în volumul 

său, Eminescu. Visul chimeric, unde, arată, printre altele, că poezia 

eminesciană își trage sevele din imaginarul preponderent nocturn, 

înscriindu-se în structurile arhetipale ale poeziei romantice. În peisajul 

nocturn, luna este figura centrală, iar „aștrii sînt la modă“, după cum 

remarcă G. Călinescu în Istoria literaturii române… .Dan C. Mihăilescu 

nu se abate nici el de la sublinierea importanței peisajelor lunatice, 

posesoare a multiple valențe semantice în întreaga lirică eminesciană. 

Vom arăta, in nuce, cîteva dintre punctele supuse analizei critice, dintre 

cele care ni se par mai importante. În primul rînd, luna, imagine a 

feminității și corespondent al acesteia în plan cosmic poate să nuanțeze și 

chiar să comunice cu dublura ei carnală, cum se întîmplă în scena 

memorabilă a întîlnirii lui Ieronim (aspect întunecat) cu Cezara, diafană 

în lumina selenară, cu mișcări de o lentoare hipnotică. Sub influența lunii 

schimburile energetice își modifică frecvențele, așa încît și îndrăgostitul 

Ieronim suferă o metamorfoză lăuntrică și în lumină întîlnirea lor trimite 

cu gîndul la imaginea originară de contopire în Totalitate, o reprezentare 

a ființei androgine. Este cazul visării împreună trăite de Dan și Maria. 

Sub lumina calină a lunii are loc așadar unirea contrariilor, armonizarea, 

iar eul devine complet, este acum Omul Total, expresie a arhetipalității. 

Luna ca: cealaltă față a luminii diurne (idee preluată de la Constantin 

Ciopraga), energie fecundatoare, spațiu al călătoriei imaginare (Umbra 

mea, Sărmanul Dionis), semn al androginiei, cale de întoarcere în illo 

tempore, giulgi, cadru temporal propice gîndului de natură luciferică, 

meditației, morții și uitării. Luna creează fantazia, determină apariția 

amintirii. Un fapt curios, neconform cu temporalitatea de tip folcloric: 

eroul pleacă în călătoria inițiatică în momentul crepuscular al zilei(în 
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Povestea magului călător în stele). În Sărmanul Dionis, întoarcerea 

acasă se face la miezul nopții, reper ce indică deschiderea spre 

experiențele cunoașterii. O altă chestiune de subtilitate reliefată ține de 

felul de a privi luna. În poetica eminesciană nu se privește la lună, ci în 

lună (situație identică și în Cezara), ceea ce înseamnă pătrundere în 

profunzime și semn al comuniunii selenare. “După stingerea luminilor, 

spectacolul se încheie, icoanele dispar, viața se închide, contactul cu 

energia selenară se pierde, urmîndu-i căderea eului în sine” (Mihăilescu, 

2006: 187).  

Cu intenția de a cuprinde cîteva dintre axele pe care se susține 

studiul Perspective eminesciene, așa cum reiese din expunerea făcută 

anterior, sesizarea noastră s-a oprit asupra văditei propensiuni pentru 

utilizarea taxonomiei. Pe de o parte, beneficiul ei constă în structurarea și 

aranjarea conținuturilor, pe de altă parte, poate să creeze aparența unui 

discurs relativ fastidios. Aici nu se întîmplă întocmai, în special datorită 

interpretărilor noi și a preferinței de a cita din altfel de texte decît cele 

deja clasicizate în studiile interpretative eminesciene, tocite în perimetrul 

acelorași sensuri. În plus, Dan C. Mihăilescu se arată meticulos în 

cercetarea surselor, luînd în considerație atît lecturile poetului cît și 

notițele pe margine lor, ceea ce denotă un efort de înțelegere a 

intenționalității creatorului, dar e și un prilej pentru înaintarea propriilor 

teorii pentru care toate acestea au valoarea unor probe. Volumul de față 

poate fi citit mai degrabă ca aplicație pe textele eminesciene, pentru că ele 

sînt cele care ies în față în tot procesul critic de aici. Referințele teoretice 

curente, bine proporționate în economia textului, sînt în măsură să aducă 

anumite clarificări necesare. Omogenitatea lor nu echivalează cu 

pedanteria, așa cum i s-a reproșat criticului destul de frecvent. El se 

apropie de texte într-un frumos joc al intelectualității, supus mereu 

confruntării diverselor puncte de vedere, pentru ca în final varianta pe 

care mizează sau pe care o inventează să se bucure de dislocarea din 

blocul „prea-sfintelor” idei fixe. Polemizînd în permanență cu locurile 

comune dintr-o critică despre care s-ar putea crede că și-a saturat toate 

valențele, discursul lui Dan C. Mihăilescu, de la o vîrstă proaspătă pentru 

un studiu eminescian aprofundat și cu teorii regeneratoare, se arată a fi un 

act de încredere în sine. „El instituie doar, într-o lume nedisimulat aridă, 

plăcerea redescoperirii pe cont propriu. Care, astfel definită, conţine – 

inerent – şi necesitatea rodajului tematic, şi imperativul prospeţimii 
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stilistice. Achitîndu-se, concomitent, de ambele, Dan C. Mihăilescu îşi 

definitivează, onest, formula asumată în mod tacit” după cum observă 

criticul literar Cosmin Ciotloș. Într-adevăr, cea mai admirabilă atitudine a 

criticii sale este detașarea, venită, cel mai probabil din conștiința că exisă 

un parcurs care a dus la anumite descoperiri, în urma cărora apare 

necesitatea de a spune, de a arăta. 
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DIANA-CĂTĂLINA STROESCU 

Anul II, Iaşi 

Eminescologia ieşeană în receptarea studenţilor 

O răspîntie eminescologică. Trei direcţii de interpretare 

Contactul tînărului student în filologie cu opera eminesciană 

presupune, pe lîngă lectura exhaustivă a acesteia, şi stabilirea 

coordonatelor sale interpretative, prin circumscrierea în aria exegetică 

aferentă. În pofida inadecvării unei delimitări pe criterii locale, scăderea 

preocupării pentru studierea criticii ieşene devine peremptorie. Direcţiile 

pe care le urmează abordările clujene converg spre consolidarea unei 

critici genetice, care suscită interesul novicelui şi lasă în umbră analizele 

intrinseci. Criteriul selectiv transpare pregnant în cercetarea orientărilor 

metodologic diferenţiate, aplicate exegezei eminesciene, căci, percepută 

dihotomic, răspîntia în faţa căreia se situează impune prin eliminare o 

singură cale de acces. Balanţa înclină favorabil spre receptarea 

abordărilor de tip extrinsec ale operei poetului în detrimentul analizei 

stilistice.  

Critica ieşeană, în special cea a lui Dumitru Irimia, cade în 

desuetudine. Scepticismul privitor la imuabilitatea sentinţei reclamă o 

incursiune în spaţiul exegetic ieşean, în scopul verificării existenţei unui 

temei fiabil. Eşantioanele la care se va recurge învederează filiere 

distincte de receptare ce devoalează afinităţile culturale personale ale 

fiecăruia dintre cei trei comentatori avizaţi, urmînd a fi luaţi în discuţie. 

Se proiectează, în consecinţă, cîte o altă faţetă a creatorului Eminescu, din 

prisma relativităţii punctelor de vedere exprimate, pliate însă pe axe 

interpretative care rămîn tributare formaţiei lor intelectuale, relevîndu-le 

astfel nuanţele specifice. Nu trebuie pierdut totuşi din vedere contextul 

apariţiei acestor studii, întrucît publicarea lor se face la o distanţă de 

aproximativ un deceniu, timp în care demersurile de cercetare a operei 

poetului rafinează perspectivele anterioare.    

Un Eminescu „lingvist” 

Ambiţia unei abordări care să epuizeze toate palierele limbajului 

poetic eminescian al scrierilor antume este concretizată de profesorul 

Dumitru Irimia, a cărui personalitate notorie  
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s-ar crede că face neavenită orice încercare evaluativă 

reprobatoare. Cu toate acestea, impasul în care se găseşte viitorul filolog, 

în faţa inventarului de termeni ce i-l înfățișează amplul studiu, dezminte 

opinia preconcepută. Explicaţiile propedeutice anticipează ancorarea 

discuţiei în planul problematicii cruciale a repercusiunilor expresiei 

poetice, propunînd un Eminescu „lingvist”, preocupat atît de consolidarea 

limbii române literare, cît şi de o detaşare de aceasta, în accepţia modernă 

a autonomiei limbajului poetic. Astfel, ceea ce se prezintă drept un aspect 

subsidiar sau drept unul ignorat în cercetările altor critici, pentru Dumitru 

Irimia devine o dominantă ideatică, reificată în structura monolitică a 

cărţii, care pune în evidenţă „efortul său de a-şi crea un drum propriu, în 

baza unei concepţii mereu mai clare despre poziţia diferitelor categorii 

lingvistice în dezvoltarea limbii literare şi a limbajului artistic” (Irimia, 

1979: 240).  

Plasarea creaţiei lirice eminesciene în punctul de geneză al 

modernităţii literare româneşti îşi află fundamentul în postulatul 

lucidităţii estetice a poetului. Mărturiile proprii - „Cînd dezvoltarea 

literaturii ajunge la punctul acela unde scriitorii înving şi-şi dominează 

limba, deşi cu oarecare cheltuială de putere, atuncea ei scriu mai bine” 

(apud Irimia, 1979: 233) –, la care se adaugă numărul variantelor din 

manuscrise, extrapolate la întregul ansamblu poetic, îi înlesnesc criticului 

justificarea reprezentării antumelor asemeni unui angrenaj, al cărui 

mecanism antrenează sincronic toate nivelele de funcţionare ale limbii şi, 

diacronic, registre lingvistice dintre cele mai diverse: regional, arhaic, 

popular, neologic – „În concepţia lingvistică a lui Eminescu, limba 

vorbită trebuie să se îmbine, pentru înălţarea pe baze sigure a limbii 

române literare moderne, cu limba textelor vechi” (Irimia, 1979: 232). 

Poetul îşi proiectează strategic structura textului liric, în baza unor 

precepte artistice care o modelează, conferindu-i uniformitatea specifică, 

prin efectul prim al binecunoscutei muzicalităţi eminesciene. Principiul 

armoniei expresive a versului îşi subordonează selectarea şi  organizarea 

limbajului, implicînd „sugerarea unei osmoze perfecte între planul 

expresiei şi cel semantic, cînd muzicalitatea exterioară a versului se 

dezvăluie ca reflex al unei mişcări lăuntrice” (Irimia, 1979: 119).  

Aportul limbajului eminescian la consolidarea limbii literare, prin 

rafinarea mijloacelor de expresie ale predecesorilor săi, este categoric - 

„Poetul descoperă în structura internă a limbii române virtualităţi 
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neexplorate pînă la el”(Irimia, 1979: 246). Dacă referinţele critice asupra 

acestui aspect conchid la unison caracterul său incontestabil, chiar 

axiomatic, Dumitru Irimia se detaşează printr-o demonstraţie extrem de 

laborioasă, din care, paradoxal, survine şi raţiunea în baza căreia îşi 

primeşte înfierarea. Gîndul inutilităţii unei analize minuţioase, de o 

precizie matematică, străbate reflecţia studentului filolog. Interpretarea 

stilistică se asociază şi se confundă, în final, cu statistica unităţilor 

lexicale, percepută ca fiind irelevantă din prisma studentului. Totuşi, 

înţelegerea adecvată presupune pătrunderea detaliilor, iar preocupările de 

natură lingvistică, imanente crezului cultural al poetului, primează cu 

osebire după prima perioadă de creaţie, încît studiul de faţă îşi 

legitimează amploarea prin miza comprehensiunii nu doar a importanţei 

axiale a eminescianismului în istoria limbii române, ci, mai mult decît 

atît, a fenomenului schimbării de paradigmă în cuprinsul cultural 

european şi a instituirii unei noi episteme.  

Revendicarea statutului autonom al limbajului poetic se înscrie în 

procesul îndelungat de sorginte baudelairiană, a cărui rezonanţă îşi 

găseşte ecoul, în lirica românească, odată cu sondarea limbii literare şi 

dobîndirea „conştiinţei de sine” a expresiei poetice. Spaţiul lingvistic 

eminescian învesteşte cu atributul modernităţii lirica autohtonă, oferindu-i 

posibilităţile fertile de dezvoltare.   

 

Un „posibil” Eminescu 

Prin Eminescu şi intertextul romantic, Marina Mureşanu Ionescu 

plasează, de această dată, analiza creaţiei eminesciene pe terenul 

comparatismului. În general, primatul acordat influenţei mediului cultural 

german asupra dezvoltării intelectual-artistice a poetului obnubilează 

tratarea altor perspective care se prezintă drept secundare, chiar 

susceptibile de a fi omise. Problematica înrîuririi franceze nu este refuzată 

însă cercetărilor critice, cu toate că rămîne sub semnul unor studii 

sporadice ori la nivelul simplelor constatări.  

Premisa existenţei unei sensibilităţi comune, de factură romantică, 

înregistrată în epocă la scriitorii încadrabili curentului cultural, permite 

situarea în paralelism artistic, dar şi ontologic, a  personalităţii 

eminesciene cu cea a poetului francez Gérard de Nerval – „Romanticii 

formează deci o comunitate: de spirite, de destine, de texte. Literatura 

romantică ar putea fi citită în totalitate ca o vastă operă scrisă de un 
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singur artist [...] Nimic surprinzător, prin urmare, să întînim ceva din 

Novalis la Nerval sau Eminescu, ceva din Poe la Gogol etc., indiferent 

dacă aceştia s-au cunoscut sau apropiat în vreun fel.” (Mureşanu Ionescu, 

1990: 44)  

Meritul autoarei rezidă nu în originalitatea informaţiilor luate în 

discuţie, în raport cu datele prealabile asupra textelor eminesciene, ci în 

realizarea conexiunilor între aspectele considerate deja definitorii ale 

operelor celor doi poeţi, privite în ansamblul lor. Întreprinderea studiului 

situează infrastructural metoda „parabiografiei” – axîndu-ne prospectiv 

asupra terminologiei Ilinei Gregori – , însă în cadre mult mai restrînse. 

Lipsa unor mărturii edificatoare asupra influenţei directe a culturii 

franceze oferă posibilitatea reconstituirii, printr-o investiţie subiectivă, a 

unei legături plauzibile cu aceasta: „ni se pare firesc şi mai mult decît 

probabil ca el [Eminescu] să fi cunoscut cele cîteva traduceri şi texte 

nervaliene [...] Este greu de conceput că, frecventînd textele lui Gautier, 

Eminescu nu a întîlnit numele lui Nerval sau că personalitatea acestuia nu 

i-a atras în vreun fel atenţia” (Mureşanu Ionescu, 1990: 28, 30).  Mai mult 

decît în alte referinţe critice asupra operei poetului român, se descoperă în 

acest studiu un Eminescu virtual, dar care, deşi purtînd amprenta 

incertitudinii, dovedeşte un potenţial ridicat de veridicitate. Anticipînd, 

astfel, tehnica de analiză a exegetei bucureştene, Marina Mureşanu 

rîmîne, în cele din urmă, doar la sesizarea şi la examinarea nucleului 

radiant, care îi permite, prin raportarea la un hipertext, stabilirea 

analogiilor dintre creaţiile celor doi autori, renunţînd la încercarea de a 

adeveri supoziţia influenţelor: „vom considera că ne aflăm în faţa unui 

fenomen de paralelism [...] cînd asemănarea e de tonalitate generală, de 

atmosferă, de viziune” (Mureşanu Ionescu, 1990: 32). 

În pofida investigaţiei dirijate pe cele trei parcursuri ale genurilor 

literare, care înglobează aserţiuni pertinente privitoare la tematică, 

imaginar şi expresie artistică, precum şi reliefarea concordanţelor, dar şi a 

divergenţelor operelor consemnate, studiul comparatist nu se eliberează 

de sancţiunea studentului la Litere, care semnalează, pe alocuri, devieri 

ale încercării de a elucida anumite particularităţi ale creatorilor, prin 

aducerea lor la un numitor comun – explicabile prin racordarea, pînă la 

identificare speculativă, a ideologiei romantice la estetica eminesciană, 

respectiv la cea nervaliană. În acest sens, ipoteza, conform căreia „dacă 

operele ambilor subzistă în fragmentarism şi neterminare [...] e poate mai 



EMINESCOLOGIA IEŞEANĂ ÎN RECEPTAREA STUDENŢILOR 

173 

mult din cauza unei dorinţe a fiinţei romantice de a nu reuşi, de a se zbate 

la nesfîrşit între solicitări opuse. De asemenea, inflexiunile apoteotice ale 

tonului general stingheresc imperativul actualei eminescologii de a 

demitiza imaginea poetului român.  Dincolo de aceasta, analiza Marinei 

Mureşanu îşi cîştigă locul în ansamblul notabil al exegezei eminesciene, 

prin lărgirea perspectivelor de receptare a operei, care antrenează 

integrarea ei într-o vastă reţea de corelaţii structurale.   

 

Un Eminescu „uitat” 

Un studiu eminescologic uitat pe rafturile bibliotecilor, din 

considerente conjuncturale, este cel al Irinei Andone, Farmec dureros. 

Urmînd traiectoria analizei stilistice a lui Dumitru Irimia, exegeta 

restrînge aparent aria de interpretare la un singur sector, acela al 

contrariilor, însă  arsenalul critic îşi propagă sfera de cercetare şi asupra 

poeticii, care îşi propune să corecteze devierile logice ale retoricii. 

Menţinîndu-se pe poziţia caracterului indivizibil al nivelelor lingvistice în 

analiză, criticul revizuieşte ideea existenţei entităţilor contrare doar la 

nivelul imaginarului artistic, denunţînd astfel intenţii străine captării 

înţelegerii poetice, cu scopul de a exemplifica „demonstraţii de alt tip, cel 

mai adesea ideologice, care [...] urmăreau integrarea lui într-o manifestare 

a culturii – într-un curent literar”. (Andone, 2002: 13) 

Noţiunea de „oximoron”, în jurul căreia se concretizează ideatica 

lucrării, traduce nu doar o simplă tehnică retorică, ci propensiunea 

poetului spre gîndirea paradoxală. Îngemănarea contrariilor trebuie 

conotată în sens peratologic, căci „termenii antinomiei se pot înlocui unul 

prin celălalt, evoluînd spre echivalenţă. Relaţia oximoronică [...] nu ridică 

problema acceptării sau a refuzului ordinii existente a universului, ci 

problema hotarului, a locului în care plus trece în minus şi invers” 

(Andone, 2002: 16). Astfel, repercusiunile se întrevăd în plan axiologic, 

prin „suspendarea problemei Adevărului”, „a valorii în sens generic” 

(Andone, 2002: 15), întrucît asimilarea reciprocă a contrariilor suprimă 

existenţa unui criteriu diferenţiativ, realitatea acestora constituind singura 

referenţialitate a poetului.  

Totodată, aspectul inovator adus în discuţie constă în semnalarea 

„contradicţiei pure, crescute din ambiguitatea produsă de o singură 

unitate lingvistică” (Andone, 2002: 43), deschizînd, prin această 

aserţiune, problematica eterizării limbajului poetic eminescian, a 
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transsubstanţierii cuvintelor printr-un fenomen alchimic, a cărui finalitate 

este comprimarea esenţei lirice în simbol. Descriptivismul specific 

creaţiilor iniţiale se condensează treptat, în urma  decantării expresiei 

poetice: „Lirica de maturitate închide în vocabulă avatarurile eroilor lirici 

din epica şi dramatica de tinereţe. De aceea, o metaforă de maturitate e o 

prezenţă escamotată, în opoziţie cu metafora-basorelief, şi se revelează ca 

metaforă prin punerea în relaţie a tuturor textelor în care ea apare. Un 

mare număr de vocabule eminesciene [...] sînt cuvinte-ochean prin care se 

văd alte cuvinte (experienţe) eminesciene anterioare, depăşite” (Andone, 

2002: 8). Dacă această faţetă eminesciană, ilustrată din prisma Irinei 

Andone, suferă un proces de evanescenţă, dispariţia timpurie a autoarei 

din mediul literar nu constituie singura cauza.  Pregătirea filologică a 

studentului este focalizată pe dobîndirea unei viziuni panoramice asupra 

creaţiei eminesciene, iar studiile centrate pe dezvoltarea amplă a anumitor 

aspecte se lasă a fi cunoscute doar unui număr restrîns de „iscoditori” ai 

operei lui Eminescu. 

 

Concluzii 

Analiza celor trei lucrări critice ieşene nu îşi află justificarea în 

simpla lor trecere în revistă. Raliindu-ne unui principiu al esteticii 

receptării, conform căruia „statutul unei opere la un moment dat este 

rezultatul unui lanţ de receptări succesive” (apud Marina Mureşanu 

Ionescu, 1990: 6), conchidem faptul că studiul exegezei eminesciene nu 

presupune întocmirea unor clasificări ierarhizante, apoi selecţia pe baza 

acestora, ci, în primul rînd, solicită o atitudine metacritică atît în raport cu 

abordările de tip intrinsec, cît şi cu cele extrinseci. Perspectiva holistică se 

impune, astfel, cu stringenţă. 
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ALEXANDRA CÎRSTEA 

Anul III, Craiova 

Percepţiile proximităţii şi ale distanţei în poezia 

eminesciană 

Introducere 

În cadrul temei generale care este spațialitatea, îmi propun să 

urmăresc felul în care aproapele și departele modelează sensibilitatea 

poetică eminesciană. Voi face apel la indici spațiali, dar și temporali, de 

multe ori, indisociabili. 

Astfel, voi urmări frecvenţa deixisurilor aici, acum, aproape, 

departe, precum și a binomurilor aproape-departe, concret-abstract, sus-

jos, terestru-cosmic” (Cornea, 1990: 9) prin analiza poemelor 

reprezentative; apoi voi aduce în discuţie imaginea, respectiv, medierea 

prin descriere a proximităţii şi a distanţei. Ulterior, ne vom referi la 

medierea prin elemente narative, identificînd acele poeme în care 

spațialitatea este sugerată de deixisul narativ. 

Mai exact, vom defini deixisul nedeterminat ca pe o entitate care 

nu însoțește imaginea, deixisul descriptiv, care este cel mai pregnant, și 

care este conotat metaforic, și, nu în ultimul rînd, deixisul narativ, definit 

prin intermediul ambiguității dintre spațiu și timp, folosind sintagma 

bahtiniană a cronotopului. În final, vom vedea dacă percepţia asupra 

proximității şi a distanței este ilustrată explicit sau dacă este doar 

sugerată. 

Mi-am construit lucrarea pe trei capitole, astfel, în primul, voi 

încerca să selectez contexte unde apare nemediat, direct, deixisuri care 

sînt vectori de poziție ai corpului în raport cu spațiul. În capitolele al 

doilea și al treilea, voi vorbi despre percepția mediată prin legendă, mit 

sau elemente narative, cu precizarea că de cele mai multe ori este dificil 

de fixat într-o categorie fiindcă descrierea înglobează elemente narative, 

precum narațiunea presupune elemente descriptive. 

La Eminescu, putem spune că ne situăm în fața unei morfologii a 

limbajului, deixisurile aici, acum, aproape, departe se manifestă frecvent, 

ele avînd rolul de a codifica acea configurație spațială în contextul 

comunicării. Putem vorbi, de un deixis nedeterminat care nu însoțește 
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imaginea și de o relație de complementaritate între deixisul descriptiv și 

cel narativ. Pentru a urmări percepția eminesciană asupra aproapelui și 

departelui vom încerca să facem o clasificare a poemelor în funcție de 

frecvența deicticelor. 

Adverbele de apropiere, îndeosebi, vor fi însoțite de imagini care 

sînt exprimate prin figuri de stil precum: antiteza (cel mai des întîlnită), 

repetiția, metafora, epitetul metaforic sau personificator. De altfel, doar 

dacă urmărim aceste deixisuri putem sesiza că ele se află într-o relație de 

antinomie: aici-acolo, acum-atunci, aproape-departe, antiteza rămînînd, 

așadar, figura de stil dominantă.  

Mircea Martin vorbea de o dialectică a raporturilor  între interior-

exterior, între  aproape-departe, terestru-cosmic, în sensul că lucrurile pot 

căpăta anumite semnificații dacă sînt analizate prin filtrul gîndirii sau al 

conștiinței. De aceea consider justificabilă afirmația conform căreia: 

„trebuie să înțelegem imaginea în chip fenomenologic pentru a-i da o 

eficacitate psihanalitică” (Bachelard, 2005: 197).  

Menționăm și faptul că Edgar Papu îl considera  pe Eminescu  

drept „cel mai mare evocator al categoriei departelui-el este un poet al 

imensității, al spațiului deschis” (Papu, 1971: 23). Fiindcă operează cu 

cele două categorii, a aproapelui și a departelui, Papu, descoperă o 

întreagă morfologie a limbajului eminescian, jonglînd cu cele două 

noțiuni după cum vom vedea în cele ce urmează. 

 

Apropierea și distanța gramaticalizate 

1.Deixisul nedeterminat 

În această primă secțiune voi avea în vedere frecvența deixisurilor 

nedeterminate, adică  acele forme adverbiale sau pronominale  care apar 

fără a însoți imaginea și fără a sugera un spațiu anume, și care, vom 

vedea, se manifestă cu o frecvență redusă. 

Un caz aparte este reprezentat de poemul din tinerețe La 

mormîntul lui Aron Pumnul (1866),unde se observă tripla ipostază a 

deixisului: nedeterminat, descriptiv și narativ. Deixisul nedeterminat este 

identificabil în versurile: „ Acuma din pleiada-ți auroasă și senină/ Se 

stinse un luceafăr, se stinse o lumină”. Adverbul de timp acuma 

ilustrează un topos în care universul resimte pierderea unei valori, iar 

metafora atribuită profesorului este cea de luceafăr: „Se stinse un 

luceafăr, se stinse o lumină”.  
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Deixisul descriptiv este redat prin intermediul adeverbului de loc  

acolo, prezent la forma populară colo : „Te-ai dus, te-ai dus din lume, o, 

geniu nalt și mare/ Colo unde te așteaptă toți îngerii din cer”. Acest 

deixis simbolizează spațiul celest, poetul metaforizînd această despărțire a 

sufletului de trup. Medierea prin raportare la un spațiu mitic este redată în 

finalul poemului tot cu ajutorul adverbului de apropiere acolo: „Urmează 

înc-o cale-ți și lacrima duioasă…/ În cînturi răsurînde, suspine 

armonioase,/ Colo, în Elizeu”. În ultimul vers, deixisul conotează un 

Eden al antichității, cîmpiile Elizee, loc de veșnică încîntare și fericire. 

În poemul Feciorul de împărat fără stea (1872) deixisul 

nedeterminat este redat prin intermediul adverbului de loc acolo care face 

referire la cadru terestru, la cetatea împărătească: „Acolo sta-mpăratul-

boierii lui de sfat/ Pe tronu-i de aur roșu sta mut și nemișcat”. Interesant 

este, vom vedea mai tîrziu, că acest poem conține și elementul descriptiv, 

redat prin intermediul unor adverbe de timp și loc. 

Aceeași viziune este prezentă și în Memento mori (1872), deixisul 

nedeterminat  fiind evidențiat tot prin intermediul adverbului de loc: 

„Colo-nchină idolatrul nențelesul foc de lemne/ Colo magul lui îi scrie pe 

o piatră strîmbe semne”.  

Referitor la această delimitare aici-acolo, acum-atunci, trebuie să 

precizăm și faptul că în lirica eminesciană pentru a observa anumite 

detalii, culori este necesar să ne situăm în proximitatea obiectului, iar 

acest lucru este ilustrat în poemul  Privesc orașul furnicar (1873)  unde 

aproapele este sugerat prin intermediul adverbului de timp acum: „Ostașii 

vin în marș acum/ Ei trec mereu turra bumbum/ Și dup-un colț dispar 

acum”. 

Dacă analizăm Povestea teiului (1878), observăm că percepția 

asupra aproapelui este ilustrată prin intermediul repetiției: „Mai aproape, 

mai aproape”, ce conține două adverbe de loc și care simbolizează o 

apropiere spațială, cadrul este reprezentat de codru, de asemenea, un 

element comun în lirica eminesciană: „Îngînat de glas de ape/ Cînt-un 

corn cu-nduioșare/ Tot mai tare și mai tare/ Mai aproape, mai aproape”.  

Această percepție asupra spațiului putem să o interpretăm  prin 

intermediul fenomenologiei lui Maurice Merleau-Ponty, conform căreia 

în fiecare moment „ cîmpul nostru perceptiv este umplut de oglindiri, de 

zgomote, de glasuri ,de impresii tactile fugitive pe care nu sîntem în stare 

să le relaționăm precis cu un context perceput, dar pe care, totuși le 
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plasăm fără șovăire în lume, fără a le confunda vreodată cu reveriile” 

(Merleau-Ponty, 1999: 9). 

În Ușoare sînt viețile multora (1879) deixisul este exprimat prin 

intermediul adverbului de timp acum care ilustrează atît timpul prezent și 

subiectiv, cît și spațiul din care iubita a dispărut: „Deodată te văzui... o 

clipă numa/ Simții adînc amarul omenirii/ Și iată că-l cunosc întreg 

acuma”. 

O notă oarecum diferită dezvoltă poemul Minte și inimă (1879) 

unde percepția proximității este ilustrată prin adverbul de apropiere aici, 

prezent la forma populară „ici”: „Parcă-l văd cum vine ice/ Șade-n veci 

pe-același jaț/ Și la tine își îndreaptă/ Ochii negri și șirați”. 

În Strigoii (1876) spațialitatea este redată tot prin intermediul 

deixisului nederminat, construit cu adverbul de loc departe și cel de timp 

acum: „Departe vede orașul pe sub un arc de pară/ Și lumea-nebunise 

gemînd din răsputere…Și sufletul ei dulce din ce în ce mai cald/ Pe ea o 

ține –acuma, ce fu a morții pradă?”. În versul acesta, adverbul „acuma” , 

ilustrează un topos căruia iubita nu-i mai aparține, ea întruchipînd acum, 

ipostaza demonică a strigoiului. 

 

2. Deixisul descriptiv 

Printre elementele structurante identificabile în poezia lui 

Eminescu, distingem categoria aproapelui, aflată într-un raport antinomic 

și complementar cu cea departelui, reperabile la nivel descriptiv. Astfel, 

pornim de la ipoteza că aceste alternanțe sau tensiuni nu fac decît să 

polarizeze viziunea poetică, tocmai de aceea, am avut în vedere antumele 

și postumele. 

În viziunea poetului, dragostea este un element din sfera 

aproapelui, ea aparține atît spațiului terestru cît și celui cosmic, în sensul 

că iubirea, ca element al aproapelui presupune visare, sensibilizare, în 

vreme gîndirea, meditația, ca elemente ale departelui presupun reflecție, 

conștiință. Comparativ cu deixisul nedeterminant care, după cum am 

putut observa se manifestă cu o frecvență redusă, odată cu deixisul 

descriptiv ne aflăm în fața unei „metaforizări a spațiului”. În cele mai 

multe dintre poezii, mediatorii aici, acum, aproape, departe, însoțesc 

imaginea oferind o perspectivă aparte asupra toposului la Eminescu. 

Viziunea asupra departelui este evidențiată în poemul Feciorul de 

împărat fără stea (1872) în care este ilustrat un topos distinct, dar și o 
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metamorfozare a acestuia, este vorba de un spațiu îndepărtat și de un timp 

la fel de îndepărtat, cel al universului cosmic, al stelelor îndepărtate: 

„Pămîntul departe-ntr-un punct se contrage/ Căci lumi de departe în 

puncte se schimb/ Dispar a pămîntului viziune vage/ Aleargă, trăiește a 

aștrilor timp”. Iată percepția asupra aproapelui, simbolizat de pămîntul 

care „aleargă spre a trăi a aștrilor timp” care este cosmosul-departele. 

Astfel, deixisul descriptiv exprimat printr-un adverb de loc „departe” 

ilustrează practic raportul concret-abstract, terestru-cosmic (Cornea, 

1990: 9). Această perspectivă asupra spațiului poate fi analizată prin 

aceeași „fenomenologie a perceției”, “ percepția spațiului nu este o 

categorie specială de acte, sau de stări de conștiință, cu ajutorul ei 

înțelegem pămîntul și cerul, iar modalitățile sale exprimă întotdeauna 

viața întreagă a subiectului, energia cu care tinde spre un viitor prin 

intermediul corpului și al lumii sale” (Ibidem: 339). 

După cum am menționat în introducere, poemul care ilustrează 

poate în totalitate percepția asupra aproapelui și a departelui este Floare 

albastră (1873), care este văzut în relație de complementaritate cu 

Luceafărul. În cele două poeme se produce o polarizare a celor două 

categorii care se atrag și, în același timp, se resping. 

Spunem astfel, că Floare albastră nu face decît să anticipeze 

întreaga problematică, valorificată în Luceafărul, unde aproapele este 

reprezentat de Cătălina, iar cugetătorul devine un Hyperion, un simbol al 

departelui. Remarcăm încă din primele versuri o descriere a două spații, 

dar și o opoziție între ele, spațiul terestru, concret, căruia îi aparține 

iubita, și spațiul celest, cosmic, din care face parte cugetătorul: „Iar te-ai 

cufundat în stele/ Și în nori și-n ceruri nalte?/ De nu m-ai uita încalte,/ 

Sufletul vieții mele...”. Poetul înfățișează gîndirea abstractă, îndreptată 

spre absolut, în vreme ce iubita întruchipează cotidianul, concretul, 

banalul. De asemenea, piramidele, simbol, al terestrului sînt în antiteză cu 

stelele care indubitabil ilustrează absolutul: „Piramidele-nvechite/ Urcă-n 

cer vîrful lor mare/ Nu căta în depărtare fericirea ta, iubite!”. 

Principiul depărtării este în mod infailibil identificabil în aceste 

versuri. De altfel, cuvîntul-cheie este rostit de către iubită, substantivul 

„depărtare”-simbol al spațiului cosmic, al înaltului. Pe de altă parte, 

apropierea este sugerată în invitația lansată de aceasta: „Acolo-n ochi de 

pădure/ Lîngă balta cea senină/ Și sub trestia cea lină,/ Vom ședea în foi 

de mure” prin intermediul adverbului de loc acolo, care redă imaginea 
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codrului și a lacului, simboluri ale aproapelui, ale spațiului terestru. Aici, 

adverbul acolo are rol de mediator descriptiv întrucît descrie un cadru 

natural, paradisiac, des întîlnit, în lirica eminesciană. 

În Făt-frumos din tei, deixisul descriptiv este evidențiat în 

versurile: „Umbra-n codri ici și colo/ Fulgerată de lumine/ Ea trecea prin 

frunza-n freamăt/ Și prin murmur de albine”. Adeverbele de apropiere 

„ici” și “colo”, corespund adverbelor aici și acolo, însoțind imaginea 

descriptivă a codrului, a unui “spațiu natural” (Merleau-Ponty, 1999: 

354). 

Aceeași situație o observăm și în cazul poemului Ce șoptești atît 

de tainic, în care adeverbul de loc acolo, prezent la forma populară 

„colo”, este un indice al spațiului concret, al aproapelui: ―Numai colo, 

unde teiul/ Lasă floarea-i la pămînt/ Eu încep să mișc din buze/ Și trimit 

cuvinte-n vînt”. 

În Călin (file din poveste) descrirea este realizată cu ajutorul 

mediatorilor aici, acolo și departe: „Prin ușoara-nvinețire a subțirilor 

mătăsuri/ Ici și colo a ei haină s-a desprins din sponci ș-arată/ Trupul alb 

în goliciunea-i, curăția ei de fată”. Adeverbele de loc „ici și colo” 

însoțesc imaginea, contribuind la construirea portretului fetei. 

De asemenea, spațialitatea este sugerată prin adverbele acolo și 

departe din versurile: „De treci codri de aramă de departe vezi albind/ Ș-

auzi mîndra glăsuire a pădurii de argint/ Acolo lîngă izvoară iarba pare 

de omăt/ Flori albastre tremur ude în văzduhul tămîiet” descriu imaginea 

codrului, element al aproapelui, utilizat frecvent de Eminescu. 

O situație aparte o reprezintă poezia Fiind băiet păduri 

cutreieram unde apare acelasi element: codrul, ilustrat prin adverbul 

„aproape” care însoțește personificarea din versul: „Un bucium cîntă 

tainic cu dulceață”. Descrierea este mediată cu ajutorul adverbului de loc 

din versurile: „Pe cîmpii un val de argintie ceață/ Sclipiri pe cer, văpaie 

peste ape/ Un bucium cîntă tainic cu dulceață/ Suind din ce în ce tot mai 

aproape”. Aceasta este realizată într-o manieră inedită, ea redînd practic 

ecolul glasului din mijlocul codrului. 

Același principiu al departelui este prezent și în poemul De cîte 

ori, iubito în care asistăm la o rememorare a poveștii de iubire: „De cîte 

ori, iubito, de noi mi-aduc aminte/ Oceanul cel de gheață mi-apare 

înainte/ Pe bolta aurie o stea nu se arată/ Departe doară luna cea 

galbenă- o pată”. Adverbul de loc departe din structura: “departe, doară 
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luna cea galbenă- pată” redă înaltul cerului, dominat de imaginea pală a 

lunii. În poemul acesta, Eminescu articulează un „vast spațiu deschis al 

evocării” (Cristea, 1979: 94). De data aceasta însă, imensa întindere care 

desparte cuplul este „Oceanul cel de gheață” care “conferă un dramatism 

aparte despărțirii” (Cristea, 1979: 95). 

Gelozie (1880) este, alături de Floare albastră, o poezie în care 

Eminescu anticipează problematica spațiului, străbătut de aceeași imagine 

obsedantă a lunii: „Cînd lunecă pe negre păduri de paltin luna/ Pătruns 

el e de jalea luminei cele reci/ În veci de el departe, și el iubind-o-n veci”. 

Aici, locuțiunea prepozițională „de (el) departe” se referă nu doar la un 

cronotop, ci și la depărtarea în plan afectiv. Acest ultim vers este aproape 

identic cu cel din Luceafărul, după cum vom vedea, doar topica diferă în 

cel de-al doilea poem, precum și exlamațiile îndrăgostiților. Dacă în 

primul, exclamatia îi aparține principiul masculin: „În veci de el departe, 

și el iubind-o-n veci”, în cel de-al doilea, aceasta este caracteristică 

principiului feminin: „În veci îl voi iubi/ Și-n veci va rămînea departe…” 

Nu în cele din urmă, ne referim la poemul poate, cel mai 

reprezentativ pentru categoria aproapelui și a departelui, și anume poemul 

Luceafărul. Cred că pentru a înțelege cele două categorii ar trebui să 

pornim de la studiul lui Cornea asupra aproapelui și departelui. În 

viziunea sa, “aproapele este o modalitate de descărcare a subiectivității”, 

dacă luăm ca exemplu, de pildă, poemul Din valurile vremii, în timp ce 

departele nu face decît „să destrame spontaneitatea reacțiilor, calmînd 

manifestarea a-sentimentelor, ori a resentimentelor” (Cornea, 1990:6) 

dacă ne raportăm la poemul Luceafărul. Eminescu accentuează 

discrepanța dintre două ființe care aparțin unor spații distincte, spațiul 

terestru-aproapele, din care face parte fata de împărat și spațiul cosmic-

departele, căruia îi aparține luceafărul. Versurile: „Ca în cămara ta să 

vin/ Să te privesc de-aproape/ Am coborît cu-al meu senin și m-am născut 

din ape” evidențiază percepția eminesciană asupra proximității și 

distantei. Sintagma „să te privesc de-aproape”, construită cu adverbul 

„aproape” se referă la spațiul concret, din care face parte iubita. 

Descrierea spațiului cosmic este realizată tot cu ajutorul deixisului 

acolo, prezent la forma populară „colo”: „Colo-n palate de mărgean/ Te-

oi duce veacuri multe/ Și toată lumea-n ocean/ De tine o s-asculte”, 

evidențiind universul nemărginit. 
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În același timp, perspectiva asupra aproapelui și departelui este 

sugerată în mod direct de dialogul dintre Demiurg și Hyperion:  „Ei doar 

au stele cu noroc/ Și prigoniri de soarte/ Noi nu avem nici timp, nici loc/ 

Și nu cunoaștem moarte”, unde  incompatibilitatea dintre două lumi: cea 

de jos-aproapele, și cea de sus-departele, este evidentă. 

Nu încape îndoială că „spațiul este totul”, astfel, uneori avem 

impresia că ne cunoaștem în timp, dar nu cunoaștem decît o suită de fixări 

în spații de stabilitate a ființei noastre care „chiar cînd se întoarce în 

trecut, în căutarea timpului pierdut, vrea să suspende zborul timpului”  

(Bachelard, 2005: 40). Cu alte cuvinte putem spune  că „în miile sale de 

alveole, spațiul conține timp comprimat. La asta servește spațiul” 

(Ibidem, 2005: 41). 

 

3. Deixisul narativ 

Am putea defini deixisul narativ ca pe o entitate care se află la 

intersecția dintre descriere și narațiune. Prin el înțelegem „spațiul trăit”, 

conform lui Merleau Ponty care definește experiența ca ambivalentă, 

incluzînd aproapele și departele, de unde rezultă o percepție iluzorie: 

„Dacă am impresia că văd din depărtare o piatră mare, plată, pe un drum 

cu denivelări, o piatră care este de fapt o pată de lumină, nu pot să spun 

vreodată că am văzut piatra plată, cum voi vedea apropiindu-mă, pata de 

lumină” (Merleau-Ponty, 1999:354). O definiție asemănătoare ne oferă și 

Starobinski care vorbea de „spațiul viu”, sintagma reală era, de fapt, 

„ochiul viu”, dar: „transpunîndu-l în poezie, putem vorbi de un spațiu 

viu” (Starobinski,1985: 256). Astfel, vom opera cu o clasificare conform 

lui Merleau-Ponty, în cadrul spațiului trăit, incluzînd spațiul mitic și un 

spațiu natural. Vom include, de asemenea, și ambiguitatea conștiinței cu 

reflexe spațiale mitice,ambiguizarea dintre spațiu și timp, cu alte cuvinte 

cronotopul bahtinian. 

În interiorul poemului Minte și inimă (1879), prin intermediul 

adverbului de loc acolo, poetul conotează spațiul mitic din epopeea lui 

Homer, războiul troian: „Prostul! Numai gura îi de el/ De-o iubește pe 

Brizeis, de ce-o dă ca un mișel?/ I-aș fi dat eu lui mireasă, să fi fost eu 

acolo...”. 

O situație similară este prezentă și în cazul poemului Gemenii 

(1882) în care prin intermediul adverbului acolo, poetul face apel la 

mitologie, la legendele din antichitate: „O, vino mai aproape, aproape la 
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al meu piept/ Ca zece morți deodată durerile iubirii-s/ C-acele morți în 

suflet eu te iubesc, Tomiris”.  

În ceea ce privește spațiul natural de care vorbea Merleau Ponty, 

el este conotat în poemul Ce te legeni  (1881) cu ajutorul adverbelor „ici” 

și „departe” care îndeplinesc clar un rol narativ: „Bate vîntul dintr-o 

parte/ Iarna-i ici, vara-i departe”, care evidențiază relația spațio-

temporală, cronotopul bahtinian (Bahtin, 1982: 389). Altfel spus, „spațiul 

precede subiectul, el ia ființă într-un spațiu deja dat” (Ponty, 1999: 352) 

care, în cazul de față este codrul. 

Deixisul narativ este prezent și în poemul Luceafărul, în care 

spațiul este conotat prin intermediul adverbului de loc „departe” care 

ilustrează universul, spațiul cosmic: „ Dar nici nu știu măcar ce-mi ceri?/ 

Dă-mi pace, fugi departe/ O, de luceafărul din cer/ M-a prins un dor de 

moarte”. 

Putem conchide că la Eminescu cele două categorii, a aproapelui 

și  a departelui sînt văzute în raport antinomic, dar și complementar cu 

ajutorul unor mediatori care pot fi: nedeterminați, descriptivi sau narativi, 

ce au rolul de a modela sensibilitatea eminesciană și de a contura 

percepția poetică asupra proximității și a distanței. 
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ALEXANDRA-BIANCA CUCU 

Anul I, Iaşi 

Ca o făclie…: situarea în Lume a eului eminescian 

Spaţiul, în afara noastră, cîştigă şi traduce lucrurile 

Dacă vrei să izbuteşti existenţa  unui copac, 

Înveleşte-l cu spaţiu intern, acel spaţiu  

Care îşi are fiinţa în tine. 

(Rainer Maria Rilke) 

 

Subordonarea raţiunii stilistice a poemului Ca o făclie… unui 

procedeu stilistic totalizator s-ar putea dovedi deficitară, periclitînd orice 

demers hermeneutic prin ameninţarea atomismului. În mod paradoxal, 

într-un text al jocurilor discursive, ce propune trecerea aparent arbitrară 

de la tonul reflexiv, grav, la cel ironic, unitatea este asigurată de o serie de 

constante stilistice care iradiază spre mai multe nuclee tensionale, într-o 

mişcare complementară cu ceea ce D. Caracostea numea „opoziţie masivă 

a părţilor contrastante” (Caracostea, 1980: 197). Strategia poetică 

păstrează dominantele stilistice ale antitezei, dar cunoaşte şi un proces de 

focalizare subtextuală în termeni mediatori, întrucît „etosul poetic 

implică, pe de o parte, afirmarea unei opoziţii fundamentale şi, pe de altă 

parte, medierea acestei opoziţii” (Grupul µ, 1997: 88). 

Atitudinea eului poetic se organizează conform unui model triadic 

de tipul revoltă-negaţie-resemnare, iar deplierea acestei scheme adînceşte 

prin limbaj contradicţia eu-lume. Deşi poemul respectă această structură 

de factură retorică, nu se poate neglija rolul stilistic major al antitezei, al 

construcţiilor interogative retorice, al simetriilor sau al tratării inedite a 

categoriei negaţiei. 

Analiza stilistică nu se poate dispensa nici de încadrarea poemului 

în categoria „orfismului romantic”, care propune descrierea lumii ca 

reprezentare în universul interior al eului. Pornind de la acest aspect, în 

poezia Ca o făclie… sînt recognoscibile două tendinţe fundamentale: 

interiorizarea spaţiului ca urmare a lipsei unui decor concret şi obsesia 

situării în lume a eului scindat între nostalgia precosmică, a neantului şi 

dezideratul stabilirii într-un univers imanent. Decorul este o orientare nu 

în spaţiu, ci în spirit, în reflecţie, iar criza supremă a conştiinţei este 
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relaţionată cu problema regăsirii de sine, supusă parcă eşecului, căci atît 

lumea textului, a poeziei, cît şi cea concretă se dovedesc incompatibile cu 

aspiraţiile spaţiale ale poetului. În urma acestei stări conflictuale, 

LUMEA, definită ca „tot ce există ca realitate şi ca reflectare a ei” (DEX, 

1998), devine în poem arhisemn spaţial, omologat și reificat în structuri 

dominant negative. Recurgînd la un demers statistic, se remarcă ocurenţa 

acestui termen în 13 secvenţe lingvistice, fără a exista totuşi ca realitate 

obiectivă. „Izotopia” spaţială manifestată la nivelul expresiei prin acest 

fenomen de recurenţă terminologică („condiţia pozitivă a izotopiei”) 

dirijează o „izotopie a conţinutului” necesară omogenităţii discursului 

(Ibidem: 37). 

Spaţialitatea se pierde în sensul global al unei lumi interioare, 

„poetul părăseşte decorurile lumii ca să trăiască doar decorul imensităţii”, 

printr-o „fenomenologie a extensiei” aplicată substanţei imateriale a 

gîndurilor (Bachelard, 2005: 112). Spaţiul este adecvat unui cadru 

meditativ, care transpare prin ipostazierea unui univers al cărţii degradat, 

“prăfuit”, ameninţat de influenţa parazitară a alterităţii („foliante ce roase 

sînt de molii”).  

În poezie, înţeleasă ca „obiect absolut”, ca imagine redusă şi 

mediată a lumii, eul si cosmosul funcţionează ca „termeni deopotrivă 

non-marcaţi” (Grupul µ, 1997: 80), transformînd spaţiul în reprezentare 

subiectivă. Actul meditativ este resimţit ca supliciu, ca „sarcină de 

gînduri ce-o porţi ca pe un gheb”. Starea de tensiune generată de statutul 

incert al identităţii spaţiale a eului poetic impune o „ruptură a izotopiei” 

actualizată în poem prin procedeul antitezei şi prin strategia medierii 

retorice a tensiunii reflexive. Ipostaza intermediară se concretizează în 

afirmarea tacită a unui statut singular, de entitate din afara planului 

Creaţiei („Fost-am în lume poate unic”), iar nucleul conflictual vizează 

două atitudini poetice contradictorii. În acest sens, adiţionat unor structuri 

interogative retorice care conţin adverbul „unde” („Nu aflu capul în lume 

unde să mi-l pun/[…] unde pe-a lumii valuri lunec”), substantivul 

„lume” certifică nevoia de stabilitate spaţială, atît ca manifestare statică 

(marcată prin forma verbală „să pun”), cît şi ca proiecţie dinamică 

(sugerată de verbul „lunec”). Ideea intră in contradicţie cu refuzul 

deliberat al oricărui liant cu lumea („El de nimic în lume viaţa n-o s-o 

lege”). Astfel, tendinţa eşuată de reflectare in conştiinţă a fenomenologiei 

şi de conciliere a două atitudini refractare asupra spaţiului se traduce 
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printr-un act de negaţie subtextuală, care echivalează cu o criză a 

limbajului. 

În plan stilistic, criza este analogă metaforei vizuale a făcliei, care 

prin ea însăşi desemnează un scop (al limbajului), conotat însă negativ, 

întrucît „matricea semantică a unui termen acţionează ca un filtru pentru a 

orienta lectura termenului învecinat” (Ibidem: 85). Urmînd acest 

principiu, epitetul „făclie stinsă” devine expresia devitalizării 

irecuperabile a sursei generatoare de discurs poetic. Limbajul poetic 

capătă consistenţa unui artefact, dovedindu-şi inutilitatea prin situarea în 

acelaşi plan al posibilităţilor cu forţa expresivă a naturii. Adverbul 

interogativ „cum”, al cărui sens „contaminează” dinamismul sinestezic 

produs de evanescenţa astrului selenar şi de rezonanţele muzicale ale 

vîntului („Cum luna se iveşte sau vîntu-n codru bate”), induce ideea de 

profunzime vizionară, imposibil de transpus prin limbaj într-o realitate 

vizuală, de aceea poemul nu prezintă un bogat substrat tropologic. 

Strategia aplicării antitezei chiar şi la nivelul semnificatului termenilor 

constituie o particularitate a intuiţiei stilistice eminesciene şi traduce 

formal ostilitatea limbajului care se opune interiorizării spaţiului. Printr-o 

logică paradoxală, „pădurile şi luna”, elemente decorative subordonate 

unui cadru referenţial sînt puse în raport de opoziţie cu “talentul”, al cărui 

semnificat cunoaşte un grad ridicat de abstractizare, dar se dovedeşte 

inferior naturii („Ce caută talentul în şirele s-arate?/ […] Pădurile şi 

luna vor face-o de minune”). 

Sub aspect stilistic, se remarcă o relaţie de interdependenţă între 

procedeul antitezei, ca marcă a revoltei şi cel al exprimării negaţiei, 

tributar unui spirit nihilist. Negativitatea expresiei reprezintă o constantă 

stilistică a poemului Ca o făclie... şi uzitează de tehnici formale inedite: 

negaţia în termini acumulaţi („Căci n-am avut puterea să fiu nici rău, nici 

bun”), cuvinte formate cu prefixul – ne („nesaţ”, „neîmbătrîniri”, 

„nepieritoare”), redundanţa conferită de dublarea adverbului negativ 

(„Dar nu ţin la nimica, căci nu mai cred nimic”). 

D. Caracostea identifică o dominantă a arhitectonicii operei 

eminesciene: „tăgăduita conştiinţă de sine opusă lumii” augmentată prin 

opoziţia valorilor (Caracostea, 1980: 141). Superioritatea incontestabilă a 

instanţei poetice este configurată, la nivel frastic, într-o structură 

nominală, printr-o simetrie compoziţională perfectă. În consecinţă, 

adverbele „nimic” şi „mult” corespund echidistant termenilor „mine” şi 
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„lume”, ca un ecou al antitezei semantice eu poetic-alteritate („Nimic e 

pentru mine ce pentru lume-i mult”). Importanţa semnalării elementului 

diferenţiator dintre geniu şi societate se decelează şi la nivel structural, 

într-o pletoră de duble negaţii poetul optînd pentru structuri afirmative 

cînd este solidar cu această atitudine („O, genii, ce cu umbra pămîntul îl 

sfinţiţi”).  

Eminescu resimte acut obsesia identităţii, raportînd constant 

expresia eului la cea a alterităţii, condamnată parcă unui supliciu al 

vidului ontologic. În acest sens, orizontul semantic textual al alterităţii, 

localizat cu precădere într-un spaţiu al increatului, se caracterizează prin 

absenţe valorizate pozitiv şi prin nimicnicie, idee surprinsă redundant prin 

apelul la pronumele negative „nimeni” (atribuit onomasticii)şi „nimic” 

(alăturat dimensiunii ontologice): „Numele lor e nimeni, nimic a lor 

fiinţă”. Dezideratul situării în lume este subminat de starea oscilantă între 

revoltă şi resemnare, părăsire a idealului. Această renunţare este 

semnalată gradual, de la uşoară violenţă (sesizabilă chiar din complexul 

sonor al termenului „azvîrlit”), pînă la o stare de acalmie impusă de un 

statut incert, stare circumscrisă aceleiaşi paradigme antitetice eu-alteritate  

(„Cu mine nu am luptă, cu lumea nu mă lupt”). 

Printr-un act reflexiv de întoarcere la pre-origini, eul poetic tinde 

să ajungă în acel „vacuum originar ce precede geneza” (Popovici, 1969: 

14), încercare înscrisă de Tudor Vianu în categoria temelor negaţiei. 

Tendinţa nu este percepută ca un refugiu în faţa răului fundamental, ci ca 

deziderat de situare într-un spaţiu privilegiat, anterior sciziunii care 

introduce răul în lume. În plan corelativ, criza situării în lume, marcată 

stilistic prin metafora „metalul demonilor”, este generată de lipsa ambiţiei 

faustice („Căci n-am avut metalul demonilor în vine”). Momentul pre-

cosmic este valorizat favorabil, adverbul „ferice” se opune semantic şi 

structural interjecţiei „vai”, iar asocierea în structuri cvasiidentice cu 

adverbele demonstrative „aceia”, respectiv „acela” surprinde 

autoexcluderea instanţei poetice. Printr-un procedeu menit să contrazică 

firescul, viaţa, prezenţa în lume este resimţită ca influenţă negativă, cu 

rezonanţe de imprecație. („Blestem mişcării prime, al vieţii primul colţ”). 

Discursul liric, coordonat în primă instanţă de criza mistică a gîndurilor, 

intră într-o zonă de interacţiune cu aluzia „muzicii de sfere”, care nu mai 

este percepută ca în alte poezii precum lege cosmică, ci devine ecou al 

dizarmoniei muzicale a lumilor (inclusiv a lumilor poeziei). 
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„Paralelismul simetric între caracterul nominal şi verbal” 

(Caracostea, 1980: 218 ) se instituie în poem ca o abordare stilistică 

necesară asigurării unui echilibru unitar. În acest sens, verbele predicative 

sporesc progresiv cu starea de revoltă ce avansează in contiguitatea 

spiritului nihilist. Separarea dihotomică a omului de geniu de alteritate 

este mediată de tonul ironic, reuşit dozat de-a lungul complexului 

discursiv. Nivelul tropilor se dovedeşte indispensabil ironiei poetului, 

epitetul marcînd stilistic inferioritatea alterităţii („capete pripite”, „colbul 

trist al școlii”). Există, de asemenea, şi un nivel al autoironiei care 

conciliază şi estompează avînturile revoltei, printr-o tendinţă de 

uniformizare a eului poetic cu lumea („Ruşine-i al ei număr cu unul a 

spori?”). 

Într-un poem în care visul are valoare intermediară şi spaţializează 

timpul, erijîndu-se în realitate determinată spațial, nu poate fi neglijată 

valoarea stilistică a verbului „a părea”. El conotează un spaţiu şi un timp 

în continuă relativizare, care tind să se piardă în universul interior al 

eului. Astfel, visul devine o formă de catharsis prin care se restituie o 

spaţialitate absentă, de aceea energiile sale sînt necesare pentru a media o 

criză de ordin subiectiv („Căci lumea pare numai a curge trecătoare‖). 

Pentru a conchide, menţionez că procedeele stilistice omologate în 

poemul Ca o făclie configurează un univers poetic marcat de o criză a 

spaţialităţii interioare, care se răsfrînge şi asupra limbajului. Sub aspect 

stilistic şi semantic, medierea tensiunii reflexive se instituie ca un factor 

sine qua non al situării eului eminescian în lume. Ideile poetice se 

articulează în parametrii unei „arce a lui Noe” a mecanismelor creatoare 

inversate, prin care se exaltă absențele pre-originare și prezențele 

începutului sînt negate sau asimilate doar la nivelul interiorității. 
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ANDREI ŞERBAN 

Master II, Sibiu 

Determinări adjectivale ale spațialității în basmul 

eminescian 

Raportîndu-ne la universul ficțional al operei epice, importanța 

definirii unui spațiu în care personajele se desfășoară vine și din nevoia 

de a apropia cadrul ficțional de universul de percepție al lectorului, pus în 

situația de a-și reprezenta mental o scenografie proprie. Astfel, spațiul 

literar, privit ca realitate virtuală, este „trăit cu toată părtinirea 

imaginației” (Bachelard, 2005: 29) , putînd genera noi modele de 

reprezentare, în baza unor indici semantici textuali care vizează o 

proiecție perceptibilă de către cititor. În cadrul prozei eminesciene, vom 

încerca să oferim cîteva coordonate de receptare a spațiului ficțional, prin 

identificarea unor adjective care concretizează o determinare spațială, în 

ciuda structurii lor (semantice) preexistente care nu vizează direct o astfel 

de raportare. Practic, vom încerca să determinăm modalitățile prin care 

anumite adjective, în baza sferei lor conotative, constituie elemente 

viabile pentru a delimita în cadrul discursului ficțional proiecții spațiale 

perceptibile, deși dimensiunea lor denotativă se arată insuficientă pentru a 

concretiza mental așa ceva. Ne vom feri, astfel, de demersul truistic de a 

ataca diferitele componente ale discursului care determină, prin 

configurația lor semantică preexistentă, o proiecție spațială viabilă, de 

tipul substantivelor care nu mai au nevoie de un alt catalizator discursiv 

pentru a concretiza mental un spațiu ficțional (ca de exemplu: sala, odaia, 

pădurea, prăpastia) sau chiar al adjectivelor care (pre)definesc o 

percepție spațială în cadrul unor sintagme nominale, de tipul: sală mare, 

odaie încăpătoare, pădure întinsă etc. 

În cadrul acestei lucrări, ne propunem relevarea a două modalități 

prin care ideea de spațialitate este redată în basmul eminescian Făt-

Frumos din lacrimă, determinînd anumite raporturi care se produc în 

cadrul sintagmelor nominale. Vrem, astfel, să relevăm capacitatea unor 

adjective care, deși în sfera lor denotativă nu posedă ideea de spațialitate, 

reușesc să configureze o proiecție mentală a spațiului, printr-o redefinire a 

propriilor conotații. 
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1. Proiecție auditivă & proiecție spațială 

Studiul spațiului se dovedește, în majoritatea situațiilor, studiul 

elementelor care descind din acesta. Imposibilitatea abordării 

dimensiunilor spațiale fără intermediul unor instrumente care să le 

concretizeze proiecția mentală este asemănătoare încercării de a calcula 

un volum fără a avea la îndemînă o unitate de măsură valabilă. Un spațiu 

este catalogat astfel doar în măsura în care poate fi umplut sau cucerit. În 

caz contrar, el devine un vid inaccesibil care concretizează mai degrabă o 

viziune exterioară în raport cu sine, decît una interioară
1
. Înțelegerea unui 

spațiu este, astfel, înțelegerea capacității sale de a permite manifestarea 

unei serii de fenomene predeterminate, în timp ce un spațiu este familiar 

sau nu numai dacă reușește să adăpostească în interiorul său manifestări 

recognoscibile, pe baza unei experiențe extraliterare a cititorului. 

Identificarea coordonatelor spațiale definitorii pentru concretizarea ideii 

de spațialitate se dovedește miza oricărei discuții despre această 

componentă a universului ficțional. Din punct de vedere stilistic, discuția 

noastră se poartă pe marginea sferelor semantice implicite, la nivel de 

sintagmă, în redarea iluziei de spațiu, însă pe noi ne interesează în mod 

aparte modalitatea prin care anumite adjective care nu posedă, denotativ 

vorbind, o determinare spațială reușesc să configureze o percepție 

valabilă a acesteia. 

Începutul acestui demers pornește de la ideea de 

tridimensionalitate – calitate (virtuală) a spațiului ficțional care 

determină o proiecție mentală complexă, în conformitate cu orizontul de 

percepție extraliterar al cititorului – ce este generată de anumite sintagme 

nominale care, în cadrul prozei eminesciene se concretizează în multe 

cazuri prin redarea ideii de rezonanță acustică. Întîlnim, astfel, 

numeroase situații în care viziunea spațială este o consecință a unor 

imagini auditive construite în jurul unor adjective aparte. 

Întîmplător sau nu, una dintre cele mai des întîlnite părți de 

vorbire în cadrul basmului eminescian este adjectivul lung care generează 

                                                 
1
 Trebuie avut în vedere faptul că definirea capacității unui spațiu (literar) de a fi 

explorat se produce prin intermediul imaginației: „Spațiul cuprins de imaginație nu poate 

rămîne spațiul indiferent...” (Ibidem). Un spațiu literar va fi înțeles, doar în măsura în 

care implicarea cititorului va fundamenta o proiecție fidelă textului. 
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o serie de încrengături semantice, în funcție de sintagma nominală din 

care face parte. Preponderența acestui cuvînt contribuie într-o bună 

măsură la delimitarea unor accepțiuni inedite. Astfel, în cadrul scrierii 

Făt-Frumos din lacrimă, adjectivul lung apare de 19 ori, la care se 

adaugă alte 5 sintagme, din care fac parte fie derivate, fie alte părți de 

vorbire obținute prin conversiune pornind de la acesta: un verb (a se 

lungi, care apare de două ori: o dată la indicativ, o dată la gerunziu), un 

adverb (se uită lung) și un substantiv (apărut de două ori sub aceeași 

formă – lungul mării). În plan denotativ, pe lîngă accepțiunea temporală 

pe care o comportă, adjectivul lung concretizează o percepție strict 

bidimensională a spațiului, care se dovedește nesatisfăcătoare demersului 

nostru. Prin urmare, ne propunem să amintim cele mai interesante 

sintagme din care acest adjectiv face parte, doar în măsura în care se 

obține un efect de tridimensionalitate. 

După cum am amintit, în discursul eminescian, relevarea 

coordonatelor acustice reușește să concretizeze ideea de spațialitate, prin 

intermediul anumitor adjective edificatoare. Este și cazul adjectivului 

lung în situații de genul următor: „Cînd era-nspre sara zilei a treia, 

buzduganul, căzînd, se izbi de o poartă de aramă, și făcu un vuiet 

puternic și lung”. În sintagma nominală vuiet lung, substantivul este cel 

care concretizează o manifestare acustică, însă adjectivul își pierde sensul 

inițial de reprezentare a unor dimensiuni restricționate de percepția 

bidimensională a spațiului, redînd ideea de propagare în cadrul unui 

spațiu tridimensional amplu. Conceptul de ecou, de altfel, – prezentă (și) 

în cadrul acestei sintagme – se află la intersecția dintre componenta 

acustică și componenta spațială a proiecției sonore care-i permite 

sunetului să ia amploare. La fel se întîmplă și în cazul următor: „„Ei 

fugeau cum fug razele lunii peste adîncile valuri ale mării, fugeau prin 

noaptea pustie și rece ca două visuri dragi; ci prin fuga lor auzeau 

miautele lungi și îndoite ale motanului din vatra castelului”. Adjectivul 

funcționează, și de această dată, ca mijloc de amplificare a imaginii 

auditive într-un spațiu deschis și, astfel, nici în sintagma miautele lungi 

nu primează componenta temporală, ci cea spațială. Ecoul este 

condiționat de existența unui mediu care să-i cuprindă manifestarea 

acustică. Astfel, lungimea sunetelor din proza eminesciană se produce pe 

o coordonată spațială și prea puțin temporală. Cu toate acestea, la 

concretizarea ideii de acustică participă și coordonatele semantice ale 
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substantivelor, ce fac parte din sintagmele nominale, care trimit deja la 

ideea de propagare în spațiu a unor unde sonore persistente. Iată un alt 

exemplu edificator: „Și deodată-n urmă-le văzură că se ridică o pădure 

neagră, deasă, mare, înfiorată de un lung freamăt de frunze și de un 

urlet flămînd de lupi‖. 

Spațiul devine o realitate ficțională conștientizată prin intermediul 

sunetului, mai precis, el își trădează dimensiunile prin faptul că 

adăpostește în interiorul său manifestarea unui fenomen acustic. Este un 

caz tipic de analiză a elementelor unui cadru spațial, prin depistarea 

elementelor sale componente, de sorginte senzorială. Sunetul se 

autonomizează în raport cu restul imaginilor vizuale care, deși, determină 

o proiecție spațială recognoscibilă, nu reușesc să-i confere dinamism. 

Spațiul ficțional subzistă, astfel, nu doar prin invocarea unor tipare 

extraliterare care descind din experiența cititorului, ci și prin cinetica sa 

proprie, conferită de anumite atribute ale acestuia. În basmul eminescian, 

această cinetică se dovedește adesea a fi o consecință a imaginilor 

auditive care, la nivel structural, presupun o depășire a dimensiunii 

temporale pe care adjectivul o posedă în sfera sa denotativă. Cu toate 

acestea, există cel puțin o situație în care ideea de spațiu descinde din 

percepția temporală, prin intermediul unei manifestări acustice: „Făt-

Frumos auzi o vrajă lungă prin aer și se uită prin nori. Cale de două 

ceasuri — pierdută în naltul cerului — plutea încet, încet prin albastrul 

tăriei Miazănoaptea bătrînă cu aripile de aramă”. 

În asemenea cazuri se produce o alăturare a coordonatelor acustice 

cu cele temporale (cale de două ceasuri), concretizînd o imagine spațială 

cuprinzătoare. Eminescu lasă ca această componentă spațială să fie mereu 

intuită de către cititor, mizînd nu pe redarea exactă a mediului care 

adăpostește acțiunile personajelor, ci pe elementele adiacente, incorporate 

spațiului. În acest sens, proiecțiile senzoriale, la care se adaugă și 

conștientizarea contextului temporal aferent, stabilesc o delimitare 

mentală a spațialității, în baza unor tipare extraliterare. Totuși, în basmul 

eminescian, spațiul nu este lipsit de o cinetică proprie, iar delimitarea 

strict vizuală a cadrului este insuficientă pentru a însufleți cadrul spațial 

ficțional. Privirii i se adaugă, astfel, în receptarea contextului spațial, 

sunetul, într-o imagine sinestezică edificatoare.  

Prin exemplele sus-amintite, am relevat faptul că studiul spațiului 

este implicit un studiu al componentelor aferente care se pot adăposti într-
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un context spațial predeterminat. Preponderența determinantului lung ne 

oferă, în cadrul basmului eminescian, certitudinea că adjectivele pot 

configura de unele singure iluzia spațialității prin raportarea la 

dimensiunea acustică subsumată acesteia. Ne confruntăm în aceste situații 

și cu o resemantizare a adjectivelor care fac parte din sintagmele 

nominale, în baza unui criteriu predeterminat de sfera semantică a 

substantivului. Nu trebuie, însă, ignorată nici forma sintagmei care, la 

rîndul ei, devine generatoare de sens („calitatea formei amplifică ideea 

care i-a dat naştere” (Claret, 1982: 83). Sensul sintagmelor este 

condiționat de raporturile care se produc între sferele semantice ale 

părților de vorbire componente. Astfel, adjectivul tinde să capete noi 

conotații, în funcție de posibilitatea substantivului de a determina un 

fenomen recognoscibil în cadrul unui spațiu, ci nu un spațiu în sine. Prin 

urmare, am reușit să delimităm o raportare inedită care se produce între 

părțile de vorbire constitutive din cadrul sintagmelor, ce constă nu în 

relevarea structurilor nominale în care spațiul este generat de substantiv, 

iar rolul adjectivului se manifestă doar prin potențarea atributelor sale 

inerente (de tipul sală înaltă), ci tocmai în inversarea raportului – 

adjectivul poate crea ideea de spațialitate, în ciuda incapacității 

substantivului de a face acest lucru. 

 

2. Resemantizare a adjectivului & proiecție spațială 

Resemantizarea adjectivelor în baza sferelor denotative ale 

substantivelor pe care le însoțesc este un procedeu stilistic răspîndit în 

scrierile eminesciene. Practic, în cadrul sintagmelor nominale, 

substantivul proiectează adjectivului un tipar al semnificației în care 

acesta din urmă trebuie să se încadreze, delimitînd conotații inedite, după 

caz
2
. Această condiționare semantică, produsă dinspre substantiv spre 

adjectiv, se reîntoarce printr-o contaminare cu sens dinspre adjectiv spre 

substantiv. Acest dublu raport al semnificației este, însă, condiționat și de 

capacitatea cititorului de a realiza o proiecție mentală corespunzătoare, 

avînd în vedere cunoașterea predeterminată a sferelor denotative pe care 

                                                 
2
 Resemantizarea sintagmelor nominale este condiționată și de capacitatea părților de 

vorbire de a genera noi conotații, în funcție de potențialul semantic pe care îl posedă 

arhitectura sintagmei: „Sensul, ca formă a sensului, poate fi definit ca posibilitatea de 

transformare a sensului” (Greimas, 1975: 30). 
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părțile de vorbire care intră în componența sintagmelor o posedă. Astfel 

de situații sînt întîlnite și în basmul eminescian. Pentru exemplificare, ne 

vom opri asupra adjectivului mîndru care, deși nu are la bază o recurență 

la fel de frapantă ca în cazul adjectivului lung, apărînd de numai 8 ori pe 

parcursul textului, presupune, în funcție de sintagma din care face parte, 

raporturi semantice diferite, delimitînd o sferă largă de conotații.  

În ceea ce privește basmul eminescian, adjectivul mîndru 

comportă un traseu semantic aparte, reușind să configureze în aproape 

fiecare din cele 8 apariții ale sale o accepțiune diferită. Este, poate, cel 

mai complex adjectiv din punct de vedere conotativ pe care această operă 

literară îl posedă. Înainte, însă, de a viza posibilitățile sale de manifestare 

în planul conotației, oferim un exemplu din cadrul scrierii Făt-Frumos 

din lacrimă în care ni se relevă accepțiunea sa denotativă: „Iubesc o fată 

frumoasă, cu ochii gînditori, dulce ca visele mării — fata Genarului, om 

mîndru și sălbatic ce își petrece viața vînînd prin păduri bătrîne”.  

Această accepțiune (în situația amintită – adjectivul mîndru 

vizează aspectul fizic impunător și orgoliul personajului) este completată 

de alte situații în care dublul raport semantic despre care am amintit își 

face simțită prezența. Prima: „Puse pe trupul său împărătesc haine de 

păstor, cămeșă de borangic, țesută în lacrimile mamei sale, mîndră 

pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gîturile fetelor de-

mpărați”. 

Statutul sintagmei nominale mîndră pălărie presupune, așadar, un 

transfer de sens dinspre substantiv spre adjectiv, care îi anulează din start 

acestuia din urmă sensurile denotative preexistente. Astfel, deși, inițial, 

adjectivul mîndru viza relevarea unor calități atribuite persoanelor, în 

cazul de față acest lucru nu se mai poate realiza, decît în măsura în care 

transferul de sens dinspre adjectiv spre substantiv presupune o 

reconfigurare a sensurilor primare. Trebuie, de asemenea, să remarcăm 

că, în această sintagmă, nu trebuie să vedem materializarea unei 

personificări, ci a unui epitet. Așadar, în ciuda denotației adjectivului 

mîndru care vizează o manifestare condiționată strict de aspectul fizic și 

moral al ființelor umane, prezența acestuia în cadrul unei sintagme, care 

se depărtează de formulele prestabilite, nu reușește să și schimbe statutul 

sintagmei din care face parte, într-o figură de stil specifică. Schimbarea 

raporturilor semantice preexistente în cadrul adjectivului mîndru 

presupune în situația sus-menționată o accepțiune care nu mai vizează 
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caracterul unui personaj, ci doar aspectul estetic al obiectului: mîndră 

pălărie echivalează, deci, cu pălărie frumoasă / ornamentată / deosebită / 

neobișnuită etc. 

O situație asemănătoare, în care substantivul impune adjectivului 

tipare semantice, se manifestă și în momentul în care ne confruntăm cu nu 

cu obiecte, ci cu acțiuni omenești, de sorginte ritualică, după cum 

urmează: „Și se făcu nuntă mîndră și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața 

pămîntului”. Iarăși, accepțiunile denotative ale adjectivului sînt înlăturate 

prin sfera semantică restrictivă a substantivului, care îndepărtează 

determinantul adjectival de sensurile sale primare. Bineînțeles, nici în 

această situație nu se pune problema delimitării unei figuri de stil diferite 

de epitet, echivalentul sintagmei nuntă mîndră fiind nuntă fastuoasă / 

îmbelșugată etc. 

În ciuda absenței interesului momentan pentru coordonatele 

spațiale care reprezintă fundamentul lucrării de față, am fost nevoiți să 

facem acest traseu al manifestărilor semantice ale adjectivului mîndru, 

pentru a releva modalitățile multiple de schimbare ale sensului acestui 

determinant. Ajungem, astfel, la cea de-a treia accepțiune conotativă a 

acestuia, care ne interesează în mod deosebit în cadrul dezbaterii noastre, 

întrucît determină ideea de spațialitate: „O zi încă, și ajunseră în mîndra 

cetate a împăratului”.  

După cum am amintit la începutul lucrării de față, interesul nostru 

va viza acele adjective care, inițial, nu posedă în sfera lor denotativă ideea 

de spațiu, întrucît un astfel de demers ar viza o anchetă destul de facilă. 

Prin urmare, am decis să precizăm anterior celelalte două accepțiuni 

conotative ale adjectivului mîndru, pentru a ne opri, în cele din urmă, la 

cea care ne suscită interesul. În acest ultim caz – sintagma mîndră cetate 

–, transferul de sens dinspre substantiv spre adjectiv are la bază proiecția 

mentală a unui spațiu determinat, spre deosebire de percepția auditivă 

discutată anterior, în care substantivul nu presupunea o asemenea 

configurare mentală. Adjectivul vine, astfel, să potențeze dimensiunile 

impresionante ale construcției arhitecturale, pierzîndu-și sensurile de 

bază. Dacă, în situațiile discutate în cadrul imaginilor auditive, adjectivul 

determina, prin intermediul tiparului semantic al substantivului alăturat, 

iluzia spațialității, în ceea ce privește adjectivul mîndru, proiecția mentală 

a spațiului este deja asigurată de substantiv. Adjectivul, în această 

situație, nu face decît să se contamineze cu sens și, astfel, delimitează o 
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percepție inedită a spațiului descris, mîndra cetate fiind sinonimă cu 

cetatea impunătoare / măreață etc. 

În basmul eminescian, parcursul semantic al adjectivului mîndru 

este un caz tipic de resemantizare în baza unui dublu transfer al 

semnificației care se poate produce în cadrul sintagmelor nominale. 

Intuiția cu care prozatorul reconfigurează sfera conotativă a acestuia este 

impresioantă, întrucît îi surprinde aproape întreaga gamă a manifestărilor 

semantice într-un singur paragraf.  Redăm mai jos, integral, fragmentul în 

care apar patru sintagme care surprind, pe rînd, metamorfozele sensului 

adjectivului mîndru: „Luna răsărise dintre munți și se oglindea într-un 

lac mare și limpede, ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind, de 

limpede ce era, un nisip de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de 

smarand, încunjurat de un crîng de arbori verzi și stufoși, se ridica un 

mîndru palat de o marmură ca laptele, lucie și albă — atît de lucie, încît 

în ziduri răsfrîngea ca-ntr-o oglindă de argint: dumbravă și luncă, lac și 

țărmuri. O luntre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului lîngă 

poartă; și-n aerul cel curat al serii tremurau din palat cîntece mîndre și 

senine. Făt-Frumos se sui-n luntre și, vîslind, ajunse pînă la scările de 

marmură ale palatului. Pătruns acolo, el văzu în boltele scărilor 

candelabre cu sute de brațe, și-n fiecare braț ardea cîte o stea de foc. 

Pătrunse în sală. Sala era înaltă, susținută de stîlpi și de arcuri, toate de 

aur, iar în mijlocul ei stătea o mîndră masă, acoperită cu alb, talgerele 

toate săpate din cîte-un singur mărgăritar mare; iar boierii ce ședeau la 

masă în haine aurite, pe scaune de catifea roșie, erau frumoși ca zilele 

tinereții și voioși ca horele. Dar mai ales unul din ei, cu fruntea-ntr-un 

cerc de aur, bătut cu diamante, și cu hainele strălucite, era frumos ca 

luna unei nopți de vară. Dar mai mîndru era Făt-Frumos”. 

Evident, pentru fiecare sintagmă în parte, adjectivul acceptă 

diferite sinonime: un mîndru palat (care configurează o proiecție spațială) 

echivalează cu un palat impunător, cîntece mîndre cu cîntece eroice, o 

mîndră masă cu o masă îmbelșugată, în timp ce, în ultimul caz, se revine 

la sensul denotativ al determinantului. Traseul pe care adjectivul mîndru 

îl parcurge dinspre denotație spre conotație se produce, astfel, în baza 

unor raporturi de sens ce animă sintagmele nominale amintite. 

Determinările spațiale pe care acesta le acceptă sînt, astfel, produsul unui 

transfer semantic dinspre substantivul alăturat: mîndru palat, respectiv 

mîndra cetate. 
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Concluzii 

Lucrarea de față nu își propune un demers exhaustiv în 

determinarea unor coordonate ale spațialității conferite de adjective, în 

cadrul basmului eminescian. Scopul nostru a fost, mai degrabă, acela de a 

releva două din mecanismele semantice ale sintagmelor nominale care, în 

ciuda structurii lor denotative, sugerează ideea de spațiu, în baza unor 

raporturi de sens condiționate de forma acestora. Sensul nu reprezintă, 

deci, o predeterminare, ci o reconfigurare permanentă, susținută de 

capacitatea sferelor conotative ale părților de vorbire de a interacționa, în 

baza unui construct mental recognoscibil de către cititor
3
. Am arătat, 

astfel, cum, în opera Făt-Frumos din lacrimă, ideea de spațialitate poate 

fi o consecință a unei imagini auditive, la fel cum resemantizarea 

continuă a unui adjectiv, în funcție de raporturile semantice determinate 

la nivel de sintagmă, generează o astfel de proiecție mentală. 

                                                 
3
 „Sensul nu înseamnă, aşadar, numai ceea ce vor să ne spună cuvintele, el mai 

înseamnă şi o direcţie, adică, în limbajul filozofilor, o intenţionalitate şi o finalitate.” 

(Ibidem). 
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IRINA BURCOVSCHI 

Anul III, Bălți 

Proiecții crono-spațiale ale semnului poetic zbor în lirica 

eminesciană 

Cineva spunea că a imagina zborul unor ființe a căror existență nu 

poate fi certificată înseamnă a realiza în esență, un act de creație pură, un 

act care se nutrește deopotrivă din real și ireal, din fantasmă și vis. 

Dacă „în somn, după cum afirmă Ion Negoițescu, romanticii cad 

într-o altă trezie, mai grea, mai originară, în care sufletul își recîștigă 

unanima substanță”, atunci, somnul eminescian devine un spațiu 

compensativ în care eul liric își regîndește și remodelează existența, 

căutînd locul în care s-ar simți împăcat cu sine și cu lumea. Același Ion 

Negoițescu arată în deja celebra sa carte că în poezia eminesciană se 

produce „un fantastic și straniu fenomen” (Negoițescu: 1980), o „ruptură 

a structurii poetice” (Ibidem: 1980), care fac să existe în opera poetului 

două tărîmuri diferite, visul și zborul, ambele stimulînd eul să 

transgreseze spațiul creației.  

Explicînd semnificațiile poetice ale cuvîntului zbor, Doina Ruști 

preciza că „zborul exprimă dorința de confruntare cu timpul și de 

înfrîngere a distanțelor”, dar și o „năzuință generală pentru toate straturile 

culturii arhaice”, sugerînd dorința omului „de a rupe legăturile care îl țin 

prins de pămînt” (Ruști: 2009).  

De cele mai multe ori, evaluînd reprezentările zborului la 

Eminescu, vom observa că ele se reduc, în fond, la o cadere în vis, 

însoțită de treziri neașteptate de spaimă și, în același timp, de 

metempsihoze. Ioan Slavici mărturisea în legătură cu felul de a fi al 

poetului, că părerea lui era aceea că „cea mai plăcută parte a vieții e cea 

petrecută în somn, cînd ești fără ca să fii și să simți dureri”. 

În universul semantic al limbii române, semnul poetic zbor se 

realizează prin intermediul unor imagini și motive precum: somnul, visul, 

dublul, lumile siderale.  

Transpus în spațiul oniric; zborul exprimă profundele de căutări 

lăuntrice ale eului, pentru că, așa cum arată psihologii visul reprezintă un 

mijloc fertil al cunoașterii de sine.  
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În cele ce urmează, ne propunem să urmărim ideea de zbor, fie 

zborul propriu-zis fie  zborul oniric. 

Unul dintre cele mai profunde poeme onirice eminesciene este 

Luceafărul, poemul în care întreaga poveste se petrece „sub semnul 

reveriei” (Marin Mincu) și, în mare parte, al visului nocturn. Cătălina este 

principalul actant al acestui proces, ea producînd visul care răsfrînge se 

asupra-i: „Iar ea vorbind cu el în somn,/ Oftînd din greu suspină/ – „O, 

dulce-al nopții mele domn,/ De ce nu vii tu? Vină!/ Cobori în jos, luceafăr 

blînd,/ Alunecînd pe-o rază,/ Pătrunde-n casă și în gînd/ Și viața-mi 

luminează!‖. 

Zborul Luceafărului către Demiurg tinde să se instituie într-un 

procesul exprimării creației pure, detaliile spațiale și temporale fiind de 

găsit în exemplele fișate: „Porni luceafărul. Creșteau/ În cer a lui aripe,/ 

Și căi de mii de ani treceau/ În tot atîtea clipe./ Un cer de stele dedesubt,/ 

Deasupra-i cer de stele -/ Părea un fulger nentrerupt/ Rătăcitor prin ele./ 

Și din a chaosului văi,/ Jur împrejur de sine,/ Vedea, ca-n ziua cea de-

ntîi,/ Cum izvorau lumine;/ Cum izvorînd îl înconjor/ Ca niște mări, de-a-

notul.../ El zboară, gînd purtat de dor,/ Pîn' piere totul, totul;/ Căci unde-

ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaște,/ Și vremea-ncearcă în 

zadar/ Din goluri a se naște”. 

În poemul Luceafărul zborul se realizează pe două planuri: întîiul 

este zborul oniric al Cătălinei către Luceafăr, iar al doilea al Luceafărului 

către Cătălina, cel din urmă fiind o coborîre către materialitate prin 

opoziție cu ascensiunea către ideal. 

Visul însă se dovedește a fi atît de real încît „amenință conștiința 

eroinei cu o confuzie de planuri” (Călinescu: 1993). Spațiul oniric 

provoacă apropierea celor doi eroi, Cătălina și Luceafărul, făcîndu-i să 

apară în același spațiu precum este codrul: „Pătrunde-n codru și în gînd,/ 

Norocu-mi luminează!/ El tremură ca alte dăți./ În codri și pe dealuri‖. 

Aflarea membrilor cuplului în același spațiu evocă tabloul erotic 

predilect liricii eminesciane. Aici codrul, ca un element al naturii, este un 

element intermediar între ființa umană și astrul ceresc. Observăm că în 

debutul poemului elementul intermediar este marea, dar odată cu 

instalarea visului se manifestă zborului spiritului, o aprigă dorință 

ascensională către idealul iubirii. 

Manifestarea ca o posibilitate de instituire a unei lumi pararele, 

somnul favorizează manifestarea onirică a spiritului, care locuiește activ 
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spațiul gîndirii, în poemul Sătul de lucru și exemplul: „Sătul de lucru 

caut noaptea patul,/ Dar al meu suflet un drumeț se face/ Și pe cînd 

trupul doarme-ntins în pace,/ Pe-a tale urme l-au împins păcatul”; zborul 

pornește din gîndire, pentru a dobîndi o orientare onirică nescutită de 

amintiri și revășiri de conștiință.   

În poemul Ondina, regăsim intersectarea planului temporal cu cel 

spațial, eul liric exprimă o „dorință de ascenciune”(Ibidem : 1993): „Pe-

un cal care soarbe prin nările-i foc,/ Din ceață pustie și rece,/ Un june pe 

vînturi, cu capul în joc,/ Cu clipa gîndirei se-ntrece/ Și calu-i turbat”. 

În poemul Vis, regăsim aceiași imagine a gîndului care trece în 

timp și spațiu, provocîndu-i eului o stare de revelație profundă: „Ce vis 

ciudat avui, dar visuri/ Sînt ale somnului făpturi:/ A nopții minte le 

scornește,/ Le spun a nopții negre guri”. 

Starea de somnolență nu inhibează simțurile eului, el reușind să 

perceapă ceea ce îl înconjoară, mai mult, el uimește prin prezența 

multiplelor detalii pe care le observă: „Mă urc pe scări, intru-nlăuntru,/ 

Tăcere-adîncă l-al meu pas./ Prin întuneric văd înalte/ Chipuri de sfinți 

p-iconostas”.  

În același poem regăsim spaima care conduce la trezire, frica 

manifestată în timpul somnului și al zborului oniric exprimă un moment 

de delir al realității și de imposibilitate a depășirii barierelor existentului: 

„Și ochii mei în cap îngheață/ Și spaima-mi sacă glasul meu”. Prin 

intermediul visului autorul tratează și tema dublului. Romantismul „se 

caracterizează prin inconsistența eului, care e un subiect oniric și infantil, 

neseparat încă de obiect” (Călinescu: 1993), ceea ce vorbește de fapt 

despre o spațialitate disociată sau văzuta dintr-o perspectivă crono-

spațială: „Și ochii mei în cap îngheață/ Și spaima-mi sacă glasul meu./ Eu 

îi rup vălul de pe față.../ Tresar  încremenesc  sînt eu”. 

În poemul Mortua est se dezvoltă visul personificat, văzut ca o 

ființă înzestrată cu aripi: „Făclie de veghe pe umezi morminte,/ Un sunet 

de clopot în orele sfinte,/ Un vis ce își moaie aripa-n amar,/ Astfel ai 

trecut de al lumii hotar‖. Amarul reprezintă aici trecutul sau experiența 

care forțează „al lumii hotar”. Zborul se realizează și prin intermediul 

morții, prin trecerea din cîmpul realului în cel al neființei. 

Visul și zborul problematizează existența eului, stimulînd 

interogația asupra veridicității simțurilor sale, asociind, uneori, starea de 

reverie stării de nebunie: „La ce?... Oare totul nu e nebunie?/ Au moartea 
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ta, înger, de ce fu să fie?/ Au e sens în lume? Tu chip zîmbitor,/ Trăit-ai 

anume ca astfel să mori?”. 

Eul liric eminescian are „o predispoziție psihică fundamentală, 

care se poate simboliza în viziunea onirică, de obicei autoscopică, a unui 

mort” (Ibidem: 1993). Astfel, în luna eminesciană vom regăsi ca într-o 

oglindă vom regăsi apa și cerul, creînd astfel proiecția lor ideală dar și 

confundînd planurile, căci uintîndu-te în apă, „pari a te uita în cer”. Acest 

tablou descrie dorința de zbor a sufletului fetei moarte către cer, acolo 

unde se află Edenul: „Te văd ca o umbră de-argint strălucită,/ Cu-aripi 

ridicate la ceruri pornită”. Și în acest zbor către stele putem descifra 

reîntoarcerea la steaua originară, văzută astfel, moartea reprezintă un zbor 

astral către începuturi. 

Călătoria astrală și agonia cerească este prezentă și în Povestea 

magului călător în stele, care exprimă o „dependență de cer” (Ibidem: 

1993), și se realizează  prin zborul călare pe stele, și dintr-o stea în alta. 

Zborul în vis, are din nou conotația drumului către neființă, spațiul 

celestru fiind Paradisul spre care aspiră eul liric, însetat de liniște și 

împlinire: „De - astă viață mîndră de vrei să ai o știre/ Gîndește num' 

atuncea la visuri și la somn”. 

Visul și somnul rămîn a fi coordonatele ideale ce contribuie la 

apariția strării de reverie, în care are loc o dedublare a eului liric, pentru 

că visul merită a fi o a doua existență , uneori cu nuanțe foarte pronunțate 

de adevărar/realitate: ”Ca mort e corpul rece în noapte, nesimțire,/ Pe 

creațiuni bogate sufletul este domn;/ În ocean de stele, prin sori, 

nemărginire,/ El îmblă, risipește gîndirile prin somn;/ Deși nu sînt aevea 

aceste lumi solare/ El tot le vede, simte, le-aude și le are”. 

În același timp zborul nu reprezintă doar o cale de ascensiune, 

spațiul ceresc fiind uneori schimbat în caos, această întorsătură este un 

efect al anulării aproape totale „a simțului de gravitație pe pămînt”: 

„Deasupra ardea stele și dedesuptu-i stele,/ El zboară fără preget ca 

tunetul rănit;/ În sus, în dreapta,-n stînga luminile de stele/ Dispar! – El 

cade-un astru în caos azvîrlit”. 

Constantă onirică, zborul apare șî în poemul Un roman, în care 

eul liric alege calea magului, visînd să se arunce în haos asemeni unei 

comete: „Ș-acel comet puternic cu coama lui zburlită,/ Ce exilat din 

ceruri e prin blestemul său/ Etern-anomalie în lumea liniștită/ Zburînd 

cu-a lui durere, adîncă-neghicită/ Acela să fiu eu!”. 
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Deși tema cercetării implică în general lirica eminesciană, atestăm 

reminiscențe ale semnului poetic zbor și în proza lui Mihai Eminescu. 

Anterior, menționăm spaima drept caracteristică a visului. O spaimă 

cronică, precum cea a lui Făt-Frumos, provocată de urmărirea lui, din 

Făt-Frumos din lacrimă, de către babă cu cele șapte iepe. În acest 

context, zborul reprezintă o cale de transgresare a spațiilor cu o viteză 

cosmică, deoarece „voinicul răpește de două ori fata Genarului și merg 

prin aer așa de iute încît se pare că pustiurile și marea fug, iar ei stau pe 

loc” (Călinescu: 1993). 

În nuvela Avatarii Faraonului Tlà descoperim o serie de stampe 

onirice care sînt întrerupte de treziri bruște/neașteptate, dublu. Un 

dedublat este marchizul de Bilbao, care doarme în timp ce dublul său 

renunță la mîna unei tinere, dar tunci cînd se deșteaptă, aleargă spre 

castel, și, întîlnindu-se cu dublul său, se va arunca asupra acestuia. Lupta 

cu propriul eu divulgă o luptă viscerală profundă, romanticul aspirînd să 

răsfrîngă frămîntările sale interne în spațiul existenței reale a 

personajului, pentru a exprima cît mai intens(și în contrast)starea de 

dedublarea interioară. 

Visul și plutirea onirică la Eminescu se confundă cu moartea: „El 

umbla ca-n vis... umbla pe o generație de oameni... un sărman visător 

sfărîmat de durere, doritor de moarte... El deschise repede ușa de la o 

treaptă ce ducea sub piramidă, luă făclia... și adînc departe sub piramidă 

se vedea sticlind un plan negru și strălucit... Parcă un ocean se mișcă 

mut sub piramidă... El privi în jos...”. 

Descrierea detaliată a spațiului developează luciditatea actului 

creator, desfășurată sub semnul unei veridicități înfometate însă de un 

concret ambiguu, glisînd între real și imaginar. 
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IOANA-ALEXANDRA LIONTE 

Anul II, Iași 

„Cercul strîmt” și „cununile de stele” - două ipostaze ale 

unei figuri poetice 

„Pe ce domnim?...pe cifre și pe semne...” 

Introducere 

Ne propunem prin prezenta lucrare o cartografiere a spațiilor 

eminesciene în scopul de a releva modurile și formele de ființare a două 

ocurențe în jurul cărora gravitează aparatul poetic al autorului. Analiza 

atît a poemelor antume cît și a celor postume relevă o geometrie a 

creației, o semnificație a spațialității eminesciene ce rezidă sub semnul 

cercului și al cununii. Aceste două simboluri în aparență distincte se 

cristalizează de-a lungul periplului liric în două ipostaze ale aceleiași 

figuri poetice și tocmai din acest nucleu comun vom deduce ulterior 

esențele germinale ale întregului univers eminescian. Identificăm astfel, 

în centrul unui corpus ce se poate defini în jurul ocurențelor cerc/cunună, 

un punct viu, o identitate germinală ce pulsează discret, un axis mundi a 

cosmogoniei eminesciene reprezentat de însăși ființa poetică. De la 

această esență germinală este iradiat un întreg univers, iar dinamica 

acestui proces se transformă în act creator. Motorul acestei cosmogonii 

proprii îl identificăm în- ca să folosim cuvintele Rosei del Conte- setea de 

absolut, în dorința de a absorbi și de a asimila vastitatea inimaginabilă a 

întregului. În avîntul său de a cuprinde întregul, centrul (asociat aici 

ființei poetice) începe să se dilate, pulsează ritmic iradiind o serie de 

cercuri concentrice dinspre sine către „hotar”. Vom analiza mai amănunțit 

în cele ce urmează particularitățile acestei cosmogonii centrice, 

îndreptîndu-ne atenția atît înspre spațialitatea integrală a creației 

eminesciene cît și înspre manifestările, metamorfozele acestora la nivelul 

actului liric.  

 

Cunună, cerc și centru 

Înainte de a trece la demersul analitic propriu-zis, dorim să 

explicăm cele trei noțiuni enunțate în subtitlu pentru a clarifica astfel 

valențele atribuite obiectelor de studiu. Poezia eminesciană înglobează o 
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recurență ilustrativă pentru cele două simboluri (cerc, cunună) ce pot fi 

identificate ca epicentre a diverselor contexte lirice.  

Cununa relevă astfel ideea de unicitate, de distincție, ea este 

asociată unei ființe pe care o separă de restul lumii. Actul simbolic al 

încununării este cel ce duce de fapt cu gîndul la scena medievală a 

învestirii, el acționează atît în sensul unei atribuiri cît și în cel al unei 

recunoașteri. Prin cunună și respectiv prin procesul de încununare, ființei 

vizate îi este recunoscută și atribuită unicitatea. Cu toate acestea, vom 

vedea în partea a doua a demonstrației noastre cum în panorama lirică 

eminesciană cununa acționează drept stigmat. Într-adevăr, ea distinge, ea 

separă dar este în realitate un sigiliu ireversibil al predestinării, o marcă a 

delimitării și a separării totale: cununa de stele este de fapt analoagă 

cercului închis, ea însăși este un cerc ce acționează la nivelul ființei.  

În timp ce cununa capătă valențe identitare cercul trimite mai 

elocvent la ideea de spațiu. Astfel, forma mentis a spațiului la Eminescu 

poate fi percepută sub semnul unui cerc, sau mai bine spus a unor cercuri 

concentrice care pornesc de la un punct fix și se dilată în încercarea lor de 

a cuprinde și de a asimila. Dorim să precizăm de asemenea faptul că 

cercul și cununa nu formează două entități distincte. Cununa este de fapt 

centrul cercului, epicentrul identitar al spațialității circulare, iar cercul 

poate fi perceput la rîndul său drept expresia spațială a destinului. Atît 

cercul cît și cununa sau centrul se dezvoltă ca două ipostaze ale aceleiași 

ființe poetice, entitate ce prin însăși destinul și dinamica sa își creează 

spațiul carceral de altfel al ființării.  

 

Semiotica circularității în spațiile eminesciene 

Vom încerca, în cele ce urmează, o clasificare a contextelor în 

care par cele două simboluri enunțate în titlu, evocarea și decriparea 

legăturilor pe care acestea le formează între ele precum și analiza 

detaliată a formelor sub care acestea se găsesc. 

 

Avatarurile ființei poetizate 

Iată deci premisele de la care pornim în exemplificarea dualității 

cerc-cunună a ființei poetice: ipostaza feminină este ființa poetizată, 

dublul ființei poetice, centrul încununat al spațiului și propriul cerc.  

Identificarea ființelor poetizate care constituie de fapt produsul 

ființei poetice și care vin în completarea acesteia sînt identificate prin 
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intermediul cununii și definite prin intermediul cercului. Distingem aici 

cîteva categorii: iubita/muza/anima respectiv bardul/omul de 

geniu/regele/demiurgul. 

 

Anima (iubita/muza/anima/îngerul) 

Găsim în primă fază în lucrarea lui Gilbert Durand intitulată 

Structurile antropologice ale imaginarului descrierea ființei androgine, 

identificarea analogiei între reprezentarea feminină și registrul nocturn 

precum și evocarea, exemplificarea noțiunii de anima. „Orice individ 

fiind ca atare un androgin psiho-fiziologic, poate manifesta, atît în vise cît 

și în proiecțiile imaginare ale stării de veghe, o fantastică sexuală fără 

punct de contact cu sexualitatea sa fiziologică. Fiecare mascul e stăpînit 

de potențialități reprezentative feminizante, anima, și fiecare femeie 

posedă dimpotrivă un animus imaginar. Dar mai e ceva: în spatele acestei 

inversări a «sexului sufletesc» se ascunde în realitate o diversitate 

inepuizabilă de manifestări” (Durand, 1977: 476). Astfel, imaginea 

sufletului poate fi la rîndul ei valorificată în mod pozitiv sau negativ: 

„Anima ” poate să apară la fel de bine în postură de blîndă fecioară sau de 

zeiță, de vrăjitoare, de înger, de demon, de cerșetoare, de prostituată, de 

soție, de amazoană...” (Ibidem) Iată deci o exemplificare elocventă ce 

completează teza noastră, subliniind ideea enunțată mai sus: ființa 

poetizată este un avatar al ființei poetice centrale, circulare, 

autoreferențiale, diversele ipostaze feminine încununate în poemele 

eminesciene constituind de fapt, prin uniunea cu ființa poetică, un tot 

unitar. Ipostaza feminină se află deci imaginată ca centru a unor cercuri 

închise, a unui spațiu circular care se naște din ea și peste care aceasta 

domnește.  

I.P Culianu afirma în primul volum al lucrării sale intitulată Studii 

românești că „a suprinde intimitatea unei femei” este „mesajul decriptat 

al motivului tinerei fete izolate” (Culianu, 2000: 76). Ne permitem să 

aducem o completare acestei idei și în sensul celor afirmate mai sus 

observînd că în creația eminesciană actul contemplării muzei, a iubitei 

poate fi transcris în actul contemplării de sine(contemplarea cercului e o 

formă de autoreferențialitate): „asta face ca obiectul să se transforme 

necontenit în subiect, într-o dialectică ce-ar trebui să ducă în cele din 

urmă la satisfacerea, reală și reciprocă, a dorinței” (Ibidem: 79).  
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Anima este deci invocată, fiind pe rînd iubită, muză, regină, zînă, 

zeiță, chiar și luna, ipostaze ce stau toate sub semnul cununii. În 

Scrisoarea a IV a aceasta apare sub forma lunii la care eul liric ar privi „o 

viață-ntreagă în cununa ta de raze”(Eminescu, 2003: 156, vol I) pe cînd 

în Luceafărul ea este invocată cu promisiunea învestirii: „O,vin, în părul 

tău bălai/S-anin cununi de stele,/Pe-a mele ceruri să răsai/Mai mîndră 

decît ele” (Ibidem: 169). În poemul Mortua est! animei i se atribuie 

caracteristicile ipostazei regale în lumea de dincolo: „Să treci tu prin ele, 

o sfîntă regină,/Cu păr lung de raze, cu ochi de lumină,/În haina albastră 

stropită cu aur,/Pe fruntea ta pală cunună de laur.” (Ibidem: 40). 

Phylosophia copilei evocă de data aceasta ipostaza animusului pe care 

ființa poetică dorește să îl încununeze cu vise de aur: „Să-ncunun capul 

unui iubit/Cu vise d-aur în rai țesute,/Pînă ce ginii necunoscute/Mi-ar 

rumpe lanțul de-a fi trăit” (Eminescu, 2003: 12, vol II). Ondina, ipostază 

eterică eponimă este la rîndul său încununată, în rolul său de „regină  a 

albelor nopți regine.” iar Păru-i ca aurul fața-ncadrează,/Cunună-n 

undele-i se furișează. Cercul ia locul cununii în creația O arfă pe-un 

mormînt ființa poetizată apare ca plăsmuire a ființei poetice, în același 

timp esență și muză a acesteia din urmă „Deasupra frunței tale e-un 

mîndru cerc de stele/Astfel treci tu, copilă, făptura minții mele 

(...)”.(Ibidem: 172). În Codru și salon iubita este suprinsă drept zînă a 

lanurilor ce-și împletește singură cununa: „Cunună împletește, o-ncaieră 

sălbatec/ În pletele îmflate, în părul încîlcit” (Eminescu, 2003: 7, vol III ) 

în timp ce în poemul O, de-ai ști cum șoapta ta divină regăsim iarași 

muza căreia oamenii de rînd i-ar împleti „cununi de aurite spice”. 

(Ibidem: 126).  

Pluralitatea de ipostaze în care anima este surprinsă are deci drept 

nucleu comun esența germinală a ființei poetice care se multiplică fără a 

se pierde, epicentrul ce sta sub semnul cununii. Ființa încununată este 

intangibilă, claustrată în diverse spații ce pornesc tot din ea- rezidă în 

cercul pe care și l-a creeat singură ca într-un cuib, ca într-o cochilie ca să 

folosim imaginile din Poetica spațiului a lui Gaston Bachelard. Cu toate 

acestea, ea este un cerc în sine, după cum o argumentează însuși 

Eminescu în poemul său M-ai chinuit : „Dar am lăsat eu iute al ființei tale 

cerc” (Eminescu, 2003: 235, vol II). 
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Animus (bardul/omul de geniu/regele/demiurgul) 

Al doilea tip de entitate se regăsește acum în ipostaze de sex 

masculin. Aceste avataruri sînt la rîndul lor încununate, stigmatizate, fiind 

evocate în alte cercuri, creatoare de alte spații și în același timp adevărați 

atlași condamnați să ducă pe umeri povara lumii întregi.(„Precum Atlas în 

vechime sprijinea cerul pe umăr/ Așa el sprijină lumea și vecia într-un 

număr” (Eminescu, 2003 : 137, vol I) - bătrînul dascăl este epitomie a 

ființei însetate de cunoaștere, a ființei poetice).  

Remarcăm în două poeme din ani consecutivi o concretizare a 

ipostazei omului de geniu (ca și bătrînul dascăl din citatul anterior) prin 

referirile elogioase la două personalități ale culturii române : Aron 

Pumnul și Eliade. Se distinge astfel în creațiile cu același titlu ideea de 

învestire prin încununare dar și de izolarea ce vine odată cu măreția : „Te-

ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt și mare,/Colo unde te-așteaptă toți 

îngerii în cor,/Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cîntare /Și-ți împletesc 

ghirlande, cununi mirositoare,/Cununi de albe flori!” (Eminescu, 2003: 

1, vol I) respectiv „De mi-ar permite-Apolon s-aleg dintre 

cunune,/Ghirlanda n-aș alege-o de flori plăpînde, june,/Ci falnica cunună 

a bardului bătrîn;” (...) „Cununa cea de laur, ce sîntă se-mpletește” 

(Ibidem: 19). În poemul Amicului F.I  putem distinge cu ușurință ipostaza 

bardului, a creatorului ce se auto-definește prin două elemente -cununa și 

lira- simboluri pe care le va lua cu el în viața de apoi: „Să-mi pui cununa 

pe a mea frunte/Și să-mi pui lira de căpătîi.” (Ibidem: 29 ). O altă apariție 

figurează în poemul Horia  purtînd însemnele zeității care „cununat cu 

nymb,/Fulgere aruncă sus de pe Olymp” (Eminescu, 2003: 7, vol II) în 

timp ce în Odin și poetul îl regăsim pe bard, care părăsind spațiul mundan 

intră în cercul zeilor și dorește ca prin cîntul său să-și cîștige: „cununa 

mea de laur” (Ibidem: 89). Ipostaza zeului este reluată în creația 

Diamantul Nordului închipuind unui bătrîn ce poartă „În pletele-i albe 

cunună de trestii” (Eminescu, 2003: 15, vol III)  iar cea nobiliară poate fi 

identificată în ipostazierea regelui Lear din Împărat și proletar: „Cununa 

cea de paie îi atîrna uscată-/Moșneagul rege Lear” (Eminescu, 2003: 66, 

vol I) Nu în cele din urmă facem apel la una dintre cele mai 

reprezentative ipostaze ale creației eminesciene, și anume la Hyperion, 

însuși omul de geniu, claustrat în lumea esențelor înalte care încearcă să 

își depășească condiția, să găseasăcă o cale de acces la lumea care îl 

ispitește și de care se lasă ispitit.  
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Spațiul ca element carceral al ființei poetice 

Am încercat în rîndurile de mai sus să facem un rezumat al 

ocurențelor ce țin de dimensiunea identitară a ființei poetice, remarcînd 

dihotomiile ce se produc la nivelul reprezentărilor. Am enunțat de 

asemenea cununa ca element central și germinal al cercului eminescian, 

ca una dintre cele două ipostaze ale figurii poetice, ca stigmat și ca 

delimitare. Vom continua în cele ce urmează cartografierea creației 

eminesciene raportîndu-ne de data asta la simbolul cercului ca indicator al 

caracterului spațial.  

Forma mentală care generează imaginarul spațiului eminescian 

din care se naște ființa poetică și care o creează pe aceasta se 

concretizează în jurul a mai multor cadre: teluric, celest, oniric, 

paradisiac. Ipostazele enumerate mai sus sînt în același timp exponente 

ale acestor cadre cît și epicentrul lor. Se remarcă la Eminescu o dinamică 

a spațialității cu valențe creatoare a cărei elementaritate este de fapt 

impregnată de esența centrului. Femeia- înger domină paradisul, nimfa 

este suprinsă pe cîmp sau în pădure, iubita-regină apare la fereastra 

castelului, muza este plăsmuită în vis iar Luceafărul e fiu al cerului și-al 

mării. Toate aceste spații sînt circulare, închise și delimitante prin însăși 

esența lor.  

Spațialitatea circulară a cadrului natural se concretizează prin 

dinamica apelor: „și-ntinse-a apei arii/În cercuri fulgerînde se pleacă lin 

suflării” (Eminescu, 2003: 66, vol I) „Cum aleargă apa-n 

cercuri”(Ibidem: 74), „Lacul codrilor albastru/Nuferi galbeni îl 

încarcă;/Tresărind în cercuri albe/El cutremură o barcă.” (Ibidem: 76), 

„Și apa unde-au fost căzut/În cercuri se rotește,/Și din adînc 

necunoscut/Un mîndru tînăr crește.” (Ibidem: 166) - și prin zborul închis 

al păsărilor- „În cercuri murinde și brazde bălaie.” (Eminescu, 2003: 12, 

vol III) iar spațiul celest este reprezentat prin „a cerului cununi” 

(Eminescu, 2003: 147, vol II). 

Cercul este astfel  punctul din care se naște (precum Hyperion din 

cercurile concentrice ale mării)și în care viețuiește ființa poetică iar 

cununa este stigmatul care îi dovedește apartenența la acest cerc. Poemele 

se rotesc în jurul ființei încununate, ca epicentru, ființa la rîndul ei poate 

fi regăsită în cerc.  
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Există, cu toate acestea, dincolo de cercul strîmt și de cununile de 

stele un întreg univers pe care ființa poetică nu îl mai poate asimila, nu 

reușește să îl cuprindă: spațiul mundan. Acesta ne apare de asemenea sub 

forma unui cerc, sau a unor cercuri concentrice de dimensiuni mai mari a 

căror circumferință ființa poetică încearcă fără succes să o cuprindă. Se 

remarcă astfel, în cadrul cîtorva poezii, inaderența omului de geniu, a 

ființei poetice condamnată să trăiască solitar cu spațialitatea exterioară 

exprimată prin: „cercul lor de legi;” (Eminescu, 2003: 59, vol I) și mai 

elocvent de binecunoscutele versuri ale poemului Luceafărul : „Trăind în 

cercul vostru/ Norocul vă petrece,/Ci eu în lumea mea mă simt/Nemuritor 

și rece.” (Ibidem: 180) Ființa poetică nu aderă la valorile acelei lumi, 

exponenții spațiului mundan avînd veleități materialiste- cununa își 

păstrează statutul de stigmat dar simbolul își schimbă conotațiile 

devenind un atribut peiorativ: „-Ba nu, nu: cununa-n laur,Cinsă-n aur, 

aur, aur,/Atunci este un tezaur:/Asta vreu,/Dragul meu!” (Ibidem: 12), 

„Cununi de lauri de la plebe ceară-și.” (Eminescu, 2003: 22, vol III ). În 

acest context persoana încununată nu mai este purtătoarea unor atribute 

excepționale ci din contră , cununa devine însemn al profundei 

superficialități.  

 

Concentricitatea și paradoxul ființei poetice  

Am vizat în rîndurile de mai sus să oferim o descriere cît mai clară 

a dinamicii circulare ce caracterizează spațiul liric eminescian, ajungînd 

la concluzia că plenaritatea universului poetic rezidă într-un punct fix, un 

centru ce, prin mișcări pulsatile se dilată, înconjurîndu-se simultan de 

cercuri concentrice, în încercarea sa de a asimila totul. Ființa poetică 

încununată este de fapt acest epicentru al propriului univers. Remarcăm în 

acest dinamism al circularității nu numai carcterul dihotomic al ipostazei 

lirice cît și paradoxul sub care aceasta ființează. În plin proces de 

extindere, de ieșire din sine, ființa poetică încununată, stigmatizată se 

multiplică prin cercuri concentrice care delimitează la rîndul lor noi spații 

în centrul cărora se află ființa poetizată, dublul ființei poetice. Această 

ființă poetizată este de fapt avatarul ființei poetice cu caracteristici 

androgine, entitate poziționată central și creatoarea propriului spațiu. Cu 

toate acestea însuși scopul mișcărilor pulsatile constituie paradoxul ființei 

eminesciene care în încercarea sa de a cuprinde totul se diluează, se 
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pierde, cu cît înaintează mai mult cu atît înțelege mai puțin. Ființa poetică 

eminesciană este predestinată paradoxului iscat din însăși natura sa, este 

stigmatizată, „încununată”, anatemizată și condamnată la claustrare, la 

cercul strîmt carceral pe care ea însăși îl creează. Putem vorbi aici, în 

aceeași idee pe care o enunță și  George Poulet în volumul său intitulat 

Metamorfozele cercului despre caracterul aproape conflictual al disocierii 

eu, non-eu, altfel pus despre inaderențele între centru/cunună și periferie.  

În centrul acestei problematici se află ființa poetică, omul de 

geniu, ipostaza încununată, captivă sub semnul predestinării. Aflînduse în 

punctul germinal al propriului univers aceasta aspiră către o sinteză a 

plenarității, către o extindere totală pentru a putea asimila marele tot/ 

întregul dar tocmai acest avînt este cel ce o anatemizează, o condamnă la 

durere solitară. În încercarea sa de a crește, de a se extinde pentru a 

acoperi tot, ființa eminesciană intră în dezacord cu lumea exterioară, 

încearcă a-i dibui sensul, intuiește circularitatea spațio-temporală(„Un 

cerc ce-i desemnat pe o hîrtie/S-arate ceea ce se mișcă-n cer,/Încunjurînd 

cu moartea ei pustie,/Pămîntul greu cu a lui hemisfer,/Care vuind se 

mișcă-n vecinicie/În jur de soare,-n ocean d-eter-/Și toate astea într-un 

cerc pe-o coală:/Mărimea lumei și a firei fală.”) (Eminescu, 2003: 136, 

vol III) și caracterul ciclic al vieții („căci vis al morții-eterne e viața 

lumii-ntregi”) dar nu se poate identifica cu aceasta. „Astfel, în timp ce 

cunoașterea se luminează, urcă, mizeria crește și ea; treapta ei superioară 

se află în om; și ea crește cu atît mai mult, cu cît individul are văzul mai 

clar, mintea mai inteligentă; cel însă în care rezidă geniul, suferă cel mai 

mult...”(Tacciu, 1973: 331). „A gîndi înseamnă a distinge; a distinge 

înseamnă a separa.(...) A gîndi înseamnă a suferi. Cu cît gîndim mai mult, 

cu atît se îmnulțesc la suprafața sferei punctele sensibile și, deci, 

posibilitatea durerii. ”(Poulet, 1987: 154). 

Omul de geniu eminescian face parte din categoria celor pentru 

care, în opinia lui Hegel, eul este infinitatea, cei care sînt ei înșiși infiniți, 

care reflectă asupra lor înșiși și care pot fi reprezentați din punct de 

vedere geometric nu ca niste cercuri simple ci ca niște cercuri care „își au 

principiul în alte cercuri și sînt la rîndu-le, cercuri ale acestora.” (Ibidem: 

143). Realizăm astfel că în imaginarul liric eminescian este din acest 

punct de vedere o oglindire a atitudinii goetheene: centrul gîndește cercul, 

ființa poetică este simultan și centru și cerc; centru prin ființarea activă a 

gîndirii sale și cerc pentru conținutul infinit al acesteia.   
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Eminescu pare să demareze la rîndu-i un demers meditativ asupra 

ideii de centru și de cerc, cel din urmă simbol fiind asociat cu periferia, cu 

hotarul. Aceste exerciții de așezare a spațiului într-o formă mentală, apoi 

în forme poetice/figuri/semne se identifică în versiunile anterioare ale 

Luceafărului. În prima versiune se profilează o lume fără centru și fără 

hotar, „Nici rază a cunoaște/ Și unde vremea înzădar/Încearcă a se naște” 

(Luceafărul, versiunea B, vol II, p. 402).  A doua versiune înglobează 

antinomia margine vs hotar, „Ca să le poți cunoaște/ Și unde timpul 

înzădar/ Încearcă a se naște” (Luceafărul, versiunea B, 2, vol, II, p. 410 

infra) în timp ce în a treia identificăm deja centrul care se opune 

hotarului: „Unde nu-i centru, nici hotar/ Cărarea a cunoaște/ Și unde 

timpul înzădar/ Încearcă a se naște” (Ibidem: 410). Ultima versiune 

elimină cu totul ideea de centru (Căci unde-ajunge nu-i hotar/ Nici ochi 

spre a cunoaște/ Doar vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se 

naște(Luceafărul, Versiunea D, vol II, p. 445). Dorim să sugerăm astfel 

motivul dispariției centrului prin identificarea acestuia cu ființa poetică. 

Se conturează astfel imaginea centrului plecat în căutarea hotarului, fără 

a-l găsi însă. În imaginarul poetic eminescian centrul (cununa, ființa 

poetică) devine cerc în încercarea sa de a cuprinde hotarul iar cununile de 

stele și cercul strîmt sînt cele două forme ale închiderii și deschiderii, ale 

paradoxului sub care ființează concomitent ființa poetică eminesciană. 
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MARIUS POPA 

Master I, Cluj-Napoca 

Conotaţiile fonologice ale toposului în poezia Ca o făclie… 

Introducere. Artificiile fonetice şi producerea de semnificație 

Exegeza poeziei eminesciene a abordat, încă de la începuturile ei, 

cu predilecție conținutul ideatic al operelor, în „detrimentul” formei ca 

atare, în calitatea ei de generatoare de sens, dincolo de a constitui un 

„insignifiant” (dar eufonic, muzical… etc.) suport material al 

imaginarului poetic. Or, după cum observă cu îndreptățire Ion Coteanu, 

„literatura nu este altceva decît o formă, ce-i drept superioară, a limbii” 

(Coteanu, 1973: 7). Sensurile unei literaturi valabile sînt, înainte de toate, 

conținute şi în artificiile discursive, ca şi în maniera în care se 

configurează – din punct de vedere formal – respectiva literatură, în 

condițiile în care, „la fel ca în acest gest primordial al oricărei receptări a 

textului poetic, recunoaşterea formei (fixe) este o condiție pentru 

declanşarea procesului semiotic, în lectură” (Bot, 2006: 117). Astfel, 

preocuparea centrală a lucrării de față o reprezintă, în chip particular, 

modalitățile prin care unul dintre nivelurile primare ale formei – cel 

fonetic – reuşeşte să producă semnificație în reprezentarea spațiului din 

poezia Ca o făclie..., mai mult decît ofertantă pentru o astfel de abordare. 

De la jocurile aliterației şi ale asonanței la conotațiile fonologice ori la 

sugestiile ritmului, vom urmări, aşadar, procedeele prin care corpul fonic 

produce, în sine, semnificație, reflectînd fondul de idei al poeziei.  

 

Aliterația şi asonanța în construcția de sens 

În restituirea toposului, aliterațiile şi asonanțele confirmă, nu o 

dată, regimul în care se conturează „parametrii” acestuia, în strînsă relație 

cu particularitățile fonetice ale consoanelor ori ale vocalelor recurente.  

Incipitul operei îl evocă, în această ordine de idei, pe „Edgar 

[care] trece cu gîndul prin veacuri ca-ntr-o barcă” (Eminescu, 1964: 

414), vers cu o dublă asonanță, evidențiind, prin „trecerea” de la o vocală 

semideschisă, e, la una deschisă, a, tocmai „toposul” provizoriu şi 

„progresiv”. Or, o asemenea izotopie e susținută, fără îndoială, şi de 

repetiția consoanei lichide r, în care putem recunoaşte o sugestie a ceea ce 
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Ioana Em. Petrescu numeşte, cu îndreptățire, „un traseu al coborîrilor, al 

adîncirilor în sine” (Petrescu, 2009: 89), întrucît limbajul poetic se 

construieşte ca „un strigăt” (Ibidem, 90) al singurătății eului. 

La fel se întîmplă, de pildă, într-o construcție ca „Şi nici să pot de 

somnul pămîntului s-adorm” (Eminescu, 1964: 415), unde – în 

configurarea cadrului teluric – valențele sale tanatice se oglindesc în 

„pasajul” de la reiterarea vocalei semideschise o la cea a vocalei închise 

u, evoluția fonică descendentă revelînd, de fapt, coborîrea eului într-o 

materie terestră originară, pe care nu e capabil să o asume prin propria 

moarte.  

În aceeaşi direcție se înscrie un alt model care se fundamentează 

pe un tipar al aliterațiilor şi al asonanțelor, recognoscibil într-o structură 

de tipul „În dreapta-vă oglindă” (Ibidem, 417), unde consoanele şi 

vocalele indicate se regăsesc – în cheie perfect simetrică – într-o 

„oglindă” literală care atestă, în ultimă instanță, valoarea centrală a unui 

asemenea laitmotiv al operei poetice eminesciene (Petrescu, 2009: 132-

154).   

Fără îndoială, aşadar, că jocul aliterațiilor şi al asonanțelor e 

capabil să ateste acele sensuri pe care conținutul poeziei le instituie ca 

atare, acordînd tiparul „muzical” al versurilor cu „tonalitatea” lor 

conținutistică.  

 

Conotația fonologică 

Conotația fonologică se produce, în termenii lui Yoshihiko 

Ikegami – pe care Ion Coteanu îl citează în tratatul amintit –, atunci cînd 

„un cuvînt evocă alt cuvînt cu o structură fonologică identică sau parțial 

similară” (Coteanu, 1973: 38). În consecinţă, receptorul nu recunoaşte un 

sens unic al cuvîntului, ci asimilează, inconştient, sensurile suplimentare 

ale cuvintelor asemănătoare din punctul de vedere al alcătuirii fonetice.  

În această ordine de idei, posibilele conotații fonologice se 

construiesc în jurul esențialelor axe tematice ale poemului, evocate 

constant de spațiile poeziei. Bunăoară, ceea ce Rosa Del Conte numeşte 

„problema socială” (Del Conte, 2003: 55), constituind una dintre 

problematicile majore ale operei, se conturează în versul „El de nimic în 

lume viața-i n-o s-o lege” (Eminescu, 1964: 414), în care şi cuvîntul 

lume, şi termenii similari fonetic (nume, urme etc.) evidențiază aceeaşi 

idee a înstrăinării eului, care nu îşi poate configura o identitate viabilă.   
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O altă coordonată fundamentală a poemului o reprezintă 

supratema eminesciană a timpului (devenit un veritabil „topos” al 

poeziei, pe care eul liric îl traversează – după cum am observat – „cu 

gîndul”), ale cărui repere centrale se obiectivează într-un punct „istoric” 

al trecutului, dar şi într-un alt punct esențial, acela al viitorului. Or, 

termenii din vecinătatea acestor motive centrale (atît în linia trecut – 

temut – tribut, cît şi în seria lexematică viitor – vietor – vuitor) 

instaurează, în fond, aceeaşi logică a unui timp „al morții”, identificat „cu 

acela al pămîntului [...], care este moştenirea omului, este timpul uzurii şi 

al îmbătrînirii” (Del Conte, 2003: 182), reflectat – la o lectură atentă – de 

întreaga încărcătură semantică pe care cele două „concepte” o preiau de la 

termenii analogi.  

Una dintre temele secundare ale poemului – reprezentativă însă 

pentru problema în discuție – o constituie natura conotată, de cele mai 

multe ori, pozitiv, ca spațiu privilegiat al eliberării. Astfel, conotațiile 

fonologice din serii ca luna – buna – nuna – una, pămîntului – 

mormîntului – văşmîntului ori codru – modru – doru relevă, cu toatele, 

dimensiunea salvatoare a elementelor naturale, de la astrul selenar 

protector la integrarea, prin moarte, în terestru – spre care eul poetic 

aspiră, dar pentru care nu e pregătit – sau la caracterul paradisiac al 

codrului, care îndeplineşte funcția simbolică de centrum mundi.    

E, de altminteri, o altă situație elocventă în care textul „face” – în 

fond – ceea ce „spune”, revelînd „adaosurile” semnificante pe care le 

implică – la nivel fonetic – fiecare dintre cuvintele-cheie ale poemului.  

 

Fonemele în opoziție semnificantă 

În descrierea toposurilor poeziei, se combină constant vocale ori 

consoane „opuse” din punctul de vedere al trăsăturilor fonetice. E, în fapt, 

un alt mecanism producător de sens, care susține o viziune antitetică 

despre lume, specifică epistemei romantice, iar, potrivit lui L. Gáldi, 

„toate aceste antagonisme trebuiau [...] relevate prin mijloace stilistice 

apropriate, pe care poetul le-a găsit fără ezitare [...]. Ținînd seamă de 

etapele succesive ale cristalizării lor, e uşor să recunoaştem în fiecare din 

ele o voință creatoare care plăsmuieşte tot materialul de idei şi de forme 

după tiparele unei singure concepții fundamentale” (Gáldi, 1964: 75).   

Bivalența toposurilor e restituită în propria lor alcătuire 

fonologică. Luna include, bunăoară, în propriul corp de sunete, o vocală 
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prin excelență deschisă, a, şi o vocală prin excelență închisă, u, anticipînd 

statutul unui element cosmic dual, integrat în ale „cerurilor bolți” 

(Eminescu, 1964: 416) şi participant la realizarea muzicii sferelor, ea 

însăşi antitetică: „A cărei haină-i farmec, cuprinsul e durere” (Ibidem).   

O structură de tipul „în cale” activează acelaşi procedeu de 

semnificare, prin asocierea vocalei închise î şi a vocalei deschise a, 

marcînd parcursul meditativ al lui Edgar, care – sub semnul îndoielii – e 

surprins, în incipitul poeziei, între două tendințe, de fapt, contrarii, cea a 

acceptării şi cea a respingerii „cunoaşterii”: „Din cînd în cînd în cale-i pe 

sine se întreabă:/ La ce folos că timpul şi spațiul străbate/ Şi ce folos că 

vecinic rîvnind singurătate,/ El de nimic în lume viața-i n-o s-o lege,/ Că-

nțelegînd deşertu-i, problema-i n-o-nțelege...” (Ibidem, 414).  

Lumea în sine, de altfel, înglobînd cele două foneme în opoziție, 

u şi a, e percepută contrar de-a lungul întregului poem, fie ca „lumea [cu 

care] nu mă lupt” (Ibidem, 415), în spiritul unei indiferențe clamate cu 

obstinație, fie ca spațiu „blestemat”: „Vai de acel ce ochii în lume i-a 

deschis” (Ibidem), ori ca univers cvasi-edenic: „Cum luna se iveşte sau 

vîntu-n codru bate?/ Dar de-o va spune-aceasta sau dacă n-o va spune,/ 

Pădurile şi luna vor face-o de minune” (Ibidem).   

În aceeaşi ordine de idei, alternanța consoanei sonore n cu a celei 

surde p, într-o secvență ca „în nisip”, reflectă atitudinea contrastantă a 

eului față de angajamentului omului la existență, „ferice” fiind, în 

concepția acestuia, „de aceia ce n-au mai fost să fie [...] Nici în nisip vro 

urmă lăsar-a lor picioare” (Ibidem, 416), în vreme ce – în secvența 

imediat următoare – se realizează un elogiu al geniului, în a căror 

„dreaptă oglindă” lumea „de-a pururi se găseşte”, dînd vieții „haină de 

neîmbătrînire” (Ibidem). Or, construită pe antiteza romantică a omului 

comun şi a omului de geniu, o astfel de viziune e anticipată de 

conformația fonematică a acestui topos al poeziei. 

 

Fonologia frazei. Sugestiile ritmului 

Fără îndoială că observația Ioanei Em. Petrescu legată de valoarea 

semnificantă a ritmului, şi anume aceea că „formula metrică [...] nu e un 

element adăugat de tehnica «exterioară», nu e un gratuit exercițiu de 

virtuozitate care amenință să convenționalizeze viziunea, ci [...] unul 

dintre polii tensiunii dintre viziune şi limbaj din a căror armonizare se 
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naşte discursul poetic” (Petrescu, 2009: 159), e valabilă, susținînd 

reprezentativitatea fonologiei versului la edificarea sensurilor poemului.  

De aceea, într-unul dintre versurile discutate anterior, „Ed-gar tre-

ce cu gîn-dul prin vea-curi ca-ntr-o bar-că” (Eminescu, 1964: 414), 

ritmul trohaic susține – prin tonalitatea „dinamică” pe care o impune – 

imaginea poetică motorie. Pe de altă parte, iambii – frecvenți în elegiile şi 

în meditațiile eminesciene – marchează trecerea la un traseu „interior”, al 

introspecției, în „Din cînd în cînd în ca-le-i pe si-ne se întrea-bă” 

(Ibidem). Opțiunea e, desigur, recurentă, însă cele mai interesante cazuri 

sînt acelea în care versurile refuză să mai respecte o succesiune ritmică 

regulată, anunțînd – în ultimă instanță – viziunea discordantă asupra unei 

lumi fragmentate, care nu mai poate face – în receptarea eului – sens. De 

pildă, versurile de tipul „Am az-vîr-lit în la-turi gre-oa-ie, ve-che cărți” 

sau „Fe-ri-ce de a-ce-ia ce n-au mai fost să fi-e” trădează o inconsistență 

a lumii, un ne-loc, reliefate, implicit, în dezarticularea ritmică.  

 

Concluzii 

Principala deducție pe care o putem formula în urma unei 

asemenea abordări a poeziei eminesciene Ca o făclie... vizează, înainte de 

toate, capacitatea ingeniozităților fonetice de a produce sens, coroborate 

cu mesajul poetic propriu-zis. În alternanța şi dispunerea sunetelor, în 

virtualitățile pe care le sugerează ori în organizarea ritmică a versurilor 

putem recunoaşte, fără îndoială, „semnele” principalelor teme ale 

poemului.  

Or, un asemenea experiment de ordinul stilisticii – perfect 

aplicabil asupra întregii opere eminesciene – atrage atenția asupra 

necesității de a acorda o atenție aparte „ingeniozităților discursive” în 

orice interpretare a discursului liric, cu atît mai mult cu cît – cel puțin în 

cazul particular al proiectelor lui Eminescu – substanța sensurilor e, în 

cele mai multe dintre cazuri, rezultatul unui „conflict” productiv (sub 

aspect poietic) cu „insuficiența” limbajul poetic.  
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BOGDAN BALIŢA 

Master I, Timişoara 

Numărul – o categorie estetică 

„Pe ce domnim?... pe cifre şi pe semne...” 

Îmbătrînit e sufletul din mine... 
 

Despărţirea certă dintre ştiinţă şi artă este prezentă în judecata 

umană din momentul în care prima s-a desprins autonomă, fundamentată 

pe adevăruri demonstrabile prin propriile-i postulate, legată strîns de 

raţiunea autosuficientă. Vorbind despre lume ca despre ceva exterior 

umanului, ceva definit pe absolutismul ecuaţiei şi axiologic despărţit de 

influenţa acestuia, ştiinţa nu dorea macularea dată de iraţional, nu 

pricepea „miracolul” creaţiei. Iar arta se afla tocmai de partea 

nemăsurabilului, de partea „geniului creator”, de partea inexplicabilului. 

Supremul artistic era, pentru Kant, sublimul, categorie aflată în afara 

logicii, în afara oricărui contingent, categorie transcendentă, precum 

divinitatea însăşi. Astfel, estetica se afla ingrat în marginalitatea ştiinţei, 

dar, la fel, în marginalitatea artei, deoarece nu putea emite judecăţi 

„ştiinţifice” asupra obiectului său de studiu, arta, aflată „cu arme şi 

bagaje” în afara raţionalului. Acest paradox de tip metadiscursiv părea 

congener discursului estetic.  

Considerînd cele mai sus pomenite, ne apare pertinentă 

întreprinderea lui Pius Servien, care încearcă să anuleze prejudecata ce 

„părea să condamne arta şi ştiinţa să rămînă despărţite pe veci” (Servien, 

1975: 19). Iar explicaţia pentru posibilitatea unei noi abordări unificatoare 

vine necesar: „Ştiinţa studiază viaţa. Or, arta nu este altceva decît unul 

din produsele ei cele mai evoluate; pentru că întreaga luptă a speciilor vii 

are drept urmare ca acestea, în formele lor cele mai evoluate să ajungă la 

poeme, la simfonii, la arhitectura noastră” (Ibidem). Adică, împotriva 

crezului pozitivist, arta este cea care dă măsura apexiană a existenţei 

umane. Dar un studiu al artelor din punct de vedere ştiinţific trebuie să fie 

atributul esteticii, al unei estetici ce îşi caută metodologia. Aici intervine 

Pius Servien. El constată că metoda acesteia „ar fi inutilă şi n-ar putea 

interesa pe nimeni, dacă naturile lirice ar fi atît de rare încît întîlnirea 

dintre poezie şi ştiinţă să fie un eveniment improbabil. Poziţia noastră 
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presupune (după cum Descartes spera ca bunul simţ să fie lucrul cel mai 

răspîndit) ca un simţ artistic, fără îndoială mai puţin rar decît bunul simţ, 

să existe în mod curent. Şi trebuie să considerăm ca pe o veche 

prejudecată ideea care împarte oamenii în două categorii de spirite foarte 

diferite şi le îndrumă către facultăţile de litere sau facultăţile de ştiinţe. 

Căci dintre cei care sînt astfel clasaţi în «rasa» ştiinţifică, există mulţi care 

nu sînt deloc străini de lumea poemelor, a artelor sau a muzicii” (Ibidem: 

20). Vorbind de metodă... care este aceasta? Pe scurt, ar fi următoarea: 

„trebuie să cunoaştem pictura ca un pictor şi ştiinţa ca un savant, pentru a 

putea fi un bun estetician” (Ibidem: 36). Acel individ, venit din 

amalgamarea celor două lumi, este esteticianul ideal.  

Totodată, în viziunea lui Servien, diferenţa dintre ştiinţă şi artă se 

prezintă în principal la nivelul limbajelor celor două. Limbajul ştiinţific şi 

limbajul liric se află în opoziţie prin proprietăţile lor. Primul este definit 

de unicitatea semnificaţiei, de o sinonimie infinită, pe cînd cel de-al 

doilea, pe lîngă infinitatea omonimiei şi absenţa totală a sinonimiei, are şi 

valoare de unicat. Astfel, pentru estetician, scopul travaliului este 

„traducerea” limbajului liric (artistic) în limbaj ştiinţific. De exemplu, 

un studiu despre literatură, adică o scriere meta-literară, este 

obligatoriu într-un limbaj ştiinţific. (Aici Servien îşi exprimă îndoiala 

asupra criticii de tip „impresionist”, ce devine la rîndul ei „artă”, 

trădîndu-şi astfel menirea.) 

Ajungem astfel la termenul fundamental propus de Pius Servien în 

metodologia sa analitică, adică la ritm. Acesta produce diferenţa dintre 

cele două tipuri de limbaj, fiind prezent doar în cel artistic, deoarece 

„ritmul este periodicitatea percepută. El acţionează în măsura în care o 

asemenea periodicitate deformează în noi curgerea obişnuită a timpului. 

Astfel, orice fenomen periodic perceptibil simţurilor noastre se desprinde 

de mulţimea de fenomene neregulate... pentru a acţiona singur asupra 

simţurilor noastre şi a le impresiona într-un fel cu totul disproporţionat 

faţă de intensitatea redusă a fiecărui element activ”
1
 (Servien apud 

Ghyka, 1998: 17). Observăm că acest element definitoriu al limbajului 

                                                 
1
 Din volumul: Pius Servien, 1930, Les Rythmes comme introduction physique a 

l’Esthétique, Editura Bouvin & Cie, Paris.  
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liric provine totuşi din „lumea fizicii”, dar, prin efectul senzorial pe care 

îl produce în subiectul receptor, uneşte obiectul de subiect la nivel artistic.  

Pentru o mai clară descriere a fenomenului putem face apel la un 

exemplu din domeniul muzicii. Astfel, un instrument muzical produce 

ritm prin vibraţia unor componente materiale ale sale. Vibraţia se află, 

iniţial, la nivelul pur instrumental, este vibraţia emisă, precisă, a 

obiectului. Purtată la nivelul aparatului receptor (urechea umană în acest 

caz), produce vibraţia acestuia, ajunge în subiect, dar este încă 

instrumentală (totuşi aproximată). Doar în momentul în care această 

vibraţie este remarcată, percepută, ea este integrată în subiect, nu mai este 

instrumentală, ci devine subiectivă
2
. Iar despre artă se poate vorbi doar la 

nivelul subiectiv al percepţiei, deci un nivel obscur din punct de vedere 

ştiinţific. Totuşi, prin acest demers de analiză estetică, Pius Servien 

consideră că „ritmurile sînt ca o poartă pentru a putea pătrunde aceste 

obscurităţi”
3
 (Servien, 1930: 20). Dar ritmul poate fi ştiinţific descris prin 

modularea numerică a componentelor sale, cu toate că „am putea crede că 

Pius Servien, punînd această transcendenţă a L.l. (limbajului liric) în 

raport cu L.ş. (limbajul ştiinţific), va renunţa să-l analizeze pe cel dintîi cu 

ajutorul celui de-al doilea, care este momentan unealta fundamentală a 

cunoaşterii precise. Dimpotrivă tocmai aici îşi va vădi întreaga lui 

ingeniozitate. Am văzut într-adevăr apărînd cuvîntul ritm asociat cu L.l.; 

or, cine spune ritm spune număr. Şi tocmai ritmul tonic [...], ritmul 

accentelor de intensitate este acela care îi oferă mijlocul de a exprima 

imponderabilele lui L.l. în şiruri discontinui, adică în numere” (Ghyka, 

1998: 216). 

Astfel, decodarea operei de artă este de fapt aşezarea în „număr” a 

acesteia. Dar, pînă la urmă, acest tipar al receptării poate fi extins, mutatis 

                                                 
2
 Cele trei instanţe ale vibraţiei, ca purtător de mesaj între obiect şi subiect sînt 

explicitate de Servien prin alăturarea unei triade de egalităţi corespunzătoare. 1. 

Egalitatea matematică, de tipul: dacă a=c şi b=c avem obligatoriu a=b. Este o egalitate 

perfectă, în obiect. 2. Egalitatea fizică, de tipul: dacă instrumentul de măsură prezintă 

rezultatele a=c şi b=c se concluzionează că a=b. Este o egalitate ce depinde de fineţea 

instrumentului de măsură, o egalitate aproximată în obiect. 3. Egalitatea percepţiei, de 

tipul: dacă se percepe la nivelul subiectului receptor a=c şi b=c, atunci se afirmă că a=b. 

Este o egalitate profund subiectivă, o egalitate aproximată în subiect.  
3
 Toate citările directe din volumul lui Pius Servien Les Rythmes comme introduction 

physique a l’Esthétique sînt în traducere proprie. 
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mutandis, la nivelul universal al percepţiei realului, tot un proces de tip 

estetic, în care trebuie înţeles termenul „estetic” la nivelul său larg, de 

cunoaştere raţională a senzorialului, introdus în filosofie de A.G. 

Baumgarten
4
. Iar explicarea lumii cu ajutorul numerelor nu este o 

provocare lipsită de istorie. Ne vom aminti doar de esenţa pitagorismului, 

dar o vom face prin însemnările eminesciene din Ms. 2267: „Pitagora 

după ce fusese în Egipet se-ntorsese cu totul uimit de-acolo, crezînd în 

minunile pe cari numărul l[e]-ar putea produce. Plecînd din Grecia 

demagogic, el se-ntoarse din Egipet aristocratizat, plin de mister, religios, 

ascuns; ochii sufletului său erau uimiţi de măreţia lucrurilor văzute, el 

credea într-o fiinţă atotputernică, în nemurirea sufletului, în cabala 

numărului, în ideea ordinei fizice a universului, a ordinei morale dintre 

oameni” (Eminescu, 1993: 281). Observăm aici faptul că numărul dă 

seama de ordinea fizică a lumii (percepută estetic) în raport cu ordinea 

morală (etica). „Minunile” numărului de care se „uimeşte” Pitagora şi 

alături de el Eminescu
5
, provin tocmai din faptul că acesta este plasat la 

baza creaţiei universului (tot un proces de tip „artistic”). Numărul, ca 

intim guvernator al creaţiei, inclusiv al vieţii, este, astfel, omniprezent în 

opera lui Eminescu, pentru că, precum citim în Ms. 2255: „Moartea este 

stingerea conştiinţei identităţii numerice” (Ibidem: 25). Sîntem aici în faţa 

unei delimitări axiologice. Numărul este prezent pretutindeni în lume, iar 

a trăi, a fi viu, înseamnă a fi conştient în legătură cu el, a face parte din 

ţesătura numerică a lumii. Astfel atitudinea fiinţării este una a percepţiei 

de tip estetic, precum în Ms. 2264: „Un adevăr este sau mecanico-

                                                 
4
 Vezi Alexander Gottlieb Baumgarten, Aesthetica, 1750, disponibil online la 

https://archive.org/details/aestheticascrip00baumgoog, p. 16, accesat ultima dată la 20 

mai 2014. 
5
 Aceeaşi abordare şi în Ms. 2307: „Minunile naturii sînt ca şi minunile matematicei. 

Fără urmărirea operaţiunii în sine, care, văzută de aproape, nu-i decît un joc cu legile 

minţii, rezultatele răsar ca minuni de care ne uimim cum de-au ieşit aşa, şi nu altfel. 

Astfel sîntem dispuşi a crede în misticitatea matematicei, căci chiar descoperitorii 

acestei ştiinţe, Phythagoras de ex., au fost aşa de uimit de rezultatele cîştigate încît au 

fost dispus a crede că numărul e substanţa lucrurilor. [...] Şi cu toate acestea să nu uităm 

că miile de minuni matematice le produce capul omenesc c-un element altfel nesfîrşit 

(numărul), însă grozav de simplu şi omogen. Dacă am putea urmări în natură jocul 

simplelor legi mecanice, atunci poate ca embrio ne-ar părea ca rădăcina din care apoi se 

naşte potenţa prin multiplicarea cu sine însuşi” (Eminescu, 1993: 43).  

https://archive.org/details/aestheticascrip00baumgoog
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matematic, adecă absolut, [...] sau un adevăr reprezintă raportul 

capacităţii noastre de-a percepe faţă cu mărimi
 

absolute, şi atunci 

adevărul e fenomenologic, e artistic, e un adevăr de perspectivă. = 0 

ajunge la ecuaţie, la reacţiune egală cu acţiunea” (Ibidem: 324)
6
. 

Ecuaţia primeşte valoare de formulă (numerică) a existenţei, 

cum observăm din Ms. 2267 – „Toate sînt o ecuaţiune. Orice moment în 

viaţa universului e ecuaţiunea momentului următor. Orice moment 

prezent e ecuaţiunea momentului trecut” (Ibidem: 271). Acest model este 

doar aparent unul de reducţie, el referindu-se în esenţă doar la modul de 

percepţie al exteriorului (obiectul) de către gîndire în general. 

Deschiderile unei astfel de abordări de tip estetic sînt particularizate de 

Servien afirmînd că „de exemplu, două fenomene concrete diferite se pot 

găsi reprezentate de aceleaşi numere. Aşadar, aceste fenomene, chiar dacă 

sînt foarte diferite prin materia (caracterul) lor şi aparţin de două domenii 

ale artei foarte depărtate una de alta, apar cu toate acestea ca înrudite. 

Numerele ne permit să sesizăm imediat această înrudire: fenomenele cu 

calităţile lor diferite prezintă simţurilor noastre aceleaşi numere, se 

organizează prin mijlocirea aceloraşi ritmuri” (Servien, 1930: 26). Cît de 

similare par abordările celor doi, privind şi la următorul fragment 

eminescian Ms. 2275B: „Din momentul în care reducem mai multe 

obiecte la o singură numire comună, le şi putem număra la un loc, adecă 

aduna laolaltă şi scădea de laolaltă. Atîrnă de punctul de vedere din care 

stabilim unitatea” (Eminescu, 193: 325). Dacă, pentru estetician, reducţia 

la număr a operei de artă oferă un mod ştiinţific, dar şi generalizant, de 

interpretare, pentru Eminescu întreaga percepţie şi hermeneutică a 

realităţii stă sub semnul ecuaţiei, a capacităţii intelectului de a procesa 

numerologic informaţia exterioară.  

Să observăm şi în opera poetică eminesciană prezenţa numărului 

cu valoare de formulă a cunoaşterii. Pentru început apelăm la cunoscutele 

versuri din Scrisoarea I: „Iar colo bătrînul dascăl cu-a lui haină roasă-n 

coate,/Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate/Şi de frig la piept 

şi-ncheie tremurînd halatul vechiu,/Îşi înfundă gîtu-n guler şi bumbacul 

în urechi;/Uscăţiv aşa cum este, gîrbovit şi de nimic,/Universul fără 

                                                 
6
 Putem observa similitudinile de abordare între acest fragment şi analiza egalităţilor 

făcută de Pius Servien, prezentată anterior. 
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margini e în degetul lui mic,/Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se 

închiagă,/Noaptea-adînc-a veciniciei el în şiruri o desleagă;/Precum 

Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr/Aşa el sprijină lumea şi vecia 

într-un număr”. 

Este aici vorba de o cunoaştere de tip evident estetic, raportată la 

exterioritate, dar şi despre felul în care creaţia are, în viziunea lui 

Eminescu, un fundament numerologic, adică ordonator.  

Un alt text, mai puţin frecventat, ne prezintă şi limitările unei 

cunoaşteri exclusiv estetice: „Ah, ce-i cuvîntul, ce-i coloare, 

sunet,/Marmura ce-i, pentru ce noi simţim?/O coardă-atinsă imiteze-un 

tunet,/Un ah! să spue cum ne chinuim/Nu, nu... şi fie forma cît de nudă/N-

ajunge-n veci durerea noastră crudă.//De bate-o inimă sub alba 

haină,/Abia se mişcă creţii de omăt./Un semn că sub ea se petrece-o 

taină,/C-un suflet e de groază sfîşiet./Un semn abia ce poate, ce 

distaină/Din chinul nostru vorbe ce arăt?/Neputincioase sînt semnele – 

orcare.../Ce-arată faţa mărei ce-i în mare?//Un cerc ce-i desemnat pe o 

hîrtie/S-arate ceea ce se mişcă-n cer,/Încunjurînd cu moartea ei 

pustie/Pămîntul greu cu a lui hemisfer,/Care vuind se mişcă-n 

vecinicie/În jur de soare,-n ocean d-eter - /Şi toate astea într-un cerc pe-o 

coală:/Mărimea lumei şi a firei fală./Pe ce domnim?... pe cifre şi pe 

semne...” (Îmbătrînit e sufletul din mine...). 

Dar pare că doar această categorie de cunoaştere este posibilă din 

punctul de vedere al lui Eminescu. Precum numărul dezvăluie taine ale 

universului, la fel, dar şi în acelaşi timp, acesta ascunde esenţa sa. 

Procesul de relaţionare cu lumea este unul al percepţiei, al singurei 

legături existente – cea senzorială, dar filtrată prin intermediul raţiunii, 

exact pe modelul percepţiei operei de artă (subiectivizării obiectului), 

prezentată anterior în teoretizările lui Pius Servien. Iar atunci ne par 

întemeiate întrebările din Ms. 2257: „Numărul este dat obiectiv, spuneţi 

dumneavoastră. Nu se roteşte pămîntul de 367 de ori în jurul axei lui 

într-un an? Cum adică într-un an? Ce înseamnă un an? Cînd începe un 

an şi cînd se sfîrşeşte? Nu este o mişcare veşnică în jurul soarelui şi, ca 

mişcare veşnică şi unitară, - indivizibilă? Cine a marcat cu pietre de 

hotar această mişcare şi cine a măsurat-o? Cine a numărat primul an? 

Omul. Mişcarea este obiectivă. Măsura, însă, subiectivă” (Ibidem: 295). 

Astfel, numărul, taina sa, e de fapt taina denumirii lumii, e „traducerea”, e 

transferul de inteligibilitate între obiect şi subiect.  
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Privind în acest fel comparat valenţele numărului, atît în estetica 

lui Servien, cît şi în felul în care Eminescu înţelege relaţionarea om-

univers, pare îndreptăţită apropierea celor două modele. Precum, pentru 

estetician, scopul travaliului este „traducerea” limbajului liric în limbaj 

ştiinţific, tot astfel, pentru poet, arta sa presupune „traducerea” lumii în 

limbaj liric. De asemenea, se arată îndreptăţită ridicarea numărului, în 

accepţiunea gînditorului Eminescu, la rangul de categorie estetică, 

esenţială, dar nu unică, în înţelegerea lumii. Acceptînd, bineînţeles, 

estetica în sensul larg, de cunoaştere raţională a senzorialului, iar nu ca 

strictă ştiinţă despre frumosul în artă. 
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Master I, Chișinău 

Stratageme moderne ale versului eminescian 

Devenită clasică, interfluența operei eminesciene și a celei 

posteminesciene, axată și pe o viziune apropiată (nu însă identică) asupra 

lumii (ca voință și reprezentare), își redeschide dosarul sub semnul 

reexaminării pe care o oferă modul de înțelegere al modernității. 

Aparținînd schematic structurii liricii clasice, ca rețea șablonată a unor 

constante ideatice, Mihai Eminescu impune prin originalitatea ireductibilă 

a expresiei viziunii sale un sistem poetic personal. Ordinea sa poetică 

reflectă matricea unică a unei extraordinare aventuri interioare de mare 

efect semantic și de mare putere de transfigurare lirică. Adevărate 

experimente lirico – lingvistice de o îndrăzneală creativă – limită sînt mai 

ales poeziile postume în care M. Eminescu încearcă să instaureze un mod 

de filozofare lirică singular în contextul poeziei românești.  

Poet de mare talent, a cărui creație originală răspunde cum nu se 

poate mai bine nevoii imperioase de înnoire a liricii românești, de înnoire 

atît sub aspectul substanței cît și sub aspectul formei prozodice, M. 

Eminescu a influențat în mod singular poezia de mai tîrziu. A influențat-o 

la diferite niveluri: la nivel de motive și viziuni, la nivel de metaforă și 

gîndire mitică, la nivel de discurs și formulă lirică, la nivel de versificație 

și structură. Sfidarea normelor/modelelor clasice prestabilite 

condiționează dezvoltarea unor modificări substanțiale în planul sugestiei, 

dar și în planul formal/prozodic, ceea ce a permis poetului să 

experimenteze continuu în sfera limbajului, dar și în cea a vizionarismului 

poetic.  

Năzuința poetului este de a opera doar cu acele cuvinte care ar 

„musti” de sevele expresivității și plasticității primare, numai cu cuvintele 

care posedă calitatea de a „funda ființa prin cuvînt”. Anume aceste 

modificări latente în sfera limbajului solicită autorului și o resurecție a 

elementelor de versificație, prefigurînd estetica modernă. Despre 

autenticitatea valorică a experimentului poetic eminescian raportat la 

limbaj și la sitemul ideatic se discută frecvent. Ioana Bot în studiul 

Eminescu explicat fratelui meu conchide: „Experimentul imaginarului 
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poetic se construiește întotdeauna astfel încît să pună la încercare limitele 

și puterile limbajului. Pentru a fi deplină, experiența ființei își caută 

mereu o expresie în cuvîntul poetic, care să excedeze în vreun fel limitele 

rostirii. (...) Căutările eminesciene în limbaj și împotriva limbajului vin în 

atingere cu aceeași ultimă frontieră a poeticii romantismului istoric” (Bot, 

2012: 35). 
 

Dar experimentul limbajului poetic eminescian este însoțit și de 

experimentul matricei prozodice fapt cercetat evaziv de critica literară 

românească. Căutările insistente în sfera formei artistice, îndeosebi a 

sistemului prozodic și a efectelor produse în structura ritmică, au adus la 

modificări esențiale ale imaginii poetice. E cert, atracția spre forme 

prozodice originale, spre imagini poetice desăvîrșite e legată mult și de 

tendința poetului (mai ales în postume) spre meditație, spre dezbateri de 

idei, spre reflectarea realității în imagini de substanță filozofică. Mai mult 

chiar, poezia eminesciană, tinzînd să producă adesea o realitate 

subiectivă, apelează la elemente prozodice novatoare (eterometria), 

pledînd pentru o poetică nouă, axată pe profunzimea trăirilor și pe 

reflectarea acestora într-o formă deliberantă. Iată de ce lirica eminesciană 

se caracterizează, în linii mari, printr-un experiment continuu, profilat nu 

doar de aparatul lingvistic, idee susținută de cercetătoarea Ioana Bot, dar 

și de forma grafică și prozodică a poeziei.  

Valorificarea versului eterometric (și aici se cuvine să introducem 

o definiție clară a acestuia): vers caracterizat prin alternarea unor cantități 

diferite de picioare, vine, într-un fel, și ca o reacție la poezia clasică, 

anunțînd o apropiere de estetica modernistă, de unde și impresia de 

experiment. Versul eterometric se înscrie în sistemul silabo-tonic clasic, 

întrucît păstrează o alternare valorică a silabelor accentuate și 

neaccentuate, însă inegalitatea metrică, chiar dacă nu e stridentă, îl 

apropie de experimentul modern. Într-adevăr, dacă ar fi să ilustrăm teza 

printr-o probă lirică concretă, o poezie mai concludentă în acest plan este 

opera postumă Cu pînzele-atîrnate: 

 

Ia 
3 

+ t. De ce mă întristează  UU. UU. U┴. U (7 silabe) 

Ia 
3  

Că valurile mor,  U┴. UU. U┴  (6 silabe) 

Ia 
3 

+ t. Cînd altele urmează  U┴. UU. U┴. U (7 silabe) 

Ia 
3  

Rotind în urma lor?  U┴. U┴. U┴ (6 silabe) 

Ia 
4  

De ce căderea florilor  UU. U┴. U┴. UU (8 silabe) 



STRATAGEME MODERNE ALE VERSULUI EMINESCIAN 

235 

Ia 
3 

+  t. Ș-a frunzelor ne doare? U┴.UU. U┴. U (7 silabe) 

Ia 
3 

+  t. O norilor, norilor,  ┴┴. UU. ┴U. U (7 silabe) (mod.) 

Ia 
2
 +  t. Ști-veți voi, oare,  ┴U. U┴. U (5 silabe) 

Ia 
4 

+  t. De ce rămîn atîtea-n veci UU. U┴. U┴. U┴ (8 silabe) 

Ia 
3 

+  t. Și numai omul moare? U┴. U┴. U┴. U (7 silabe) 

 

Aproape în toate versurile, cu excepția versului (5, 7, 8), iambul 

urmează o regularitate recurentă însă înregistrează variații de cantitate, 

fundamentînd eterometria ca element prozodic novator, cu efecte valorice 

notabile. Nu este vorba însă de o eterometrie radicală „violentă”, concept 

anunțat de Mihai Dinu atunci cînd vorbește de opera lui Blaga, 

dimpotrivă eterometria din aceste versuri este „stăpînită”. Fracturarea 

ritmică datorată segmentării versurilor sintetizează temperamentul artistic 

eminescian prin reliefarea liniei trăirilor sufletești și implicit a liniei 

sugestiei latente cu ajutorul configurației ritmice. Similitudinile de sensuri 

și motive conjugate la matricea prozodică sînt evidente.  

Atras de abisurile propirului eu și de dramatismul condiției 

umane, ros mereu de nostalgia imposibilității eternizării omului în timp și 

spațiu, Eminescu a căutat în această piesă lirică neliniștile ontologice prin 

intermediul unor întrebări concentrice asupra existenței umane: „ O, 

norilor, norilor / Ști-veți voi, oare, / De ce rămîn atîtea-n veci / Și numai 

omul moare?”. Sincopa ritmică în versul 7 și 8, determinată de 

introducerea horeului pe fundalul iambic, întrerupe continuitatea matricii 

conturate, îndreptînd astfel atenția cititorului asupra discursului filozofic 

al eului liric. Interlegătura dintre sistemul prozodic și semnificațiile lirice 

profilează în conștiința eroului eminescian un imbold spre reculegere 

sufletească. Ciclitatea ritmică a vieții omenești rămîne în mod constant 

punctul de reper în jurul căruia vibrează luciditatea unui spirit poetic 

cutreierat în permanență de probleme grave, de întrebări și taine 

existențiale nuanțate de rupturile/segmentările versului: „Limbajul poetic 

este punctul terminus al unei duble selecții simultane: o selecție operată 

de gîndirea artistică și materializată în structurile stilistice ale textului și o 

alta determinată de necesitățile prozodice ale versului”
 
(Funeriu, 1980: 

143). 

Reflexivitatea demersul liric nuanțată de nenumăratele segmentări 

dislocate prin intermediul eterometriei contribuie la fixarea unui vers 

static din perspectiva tempoului, dar care anunță o încărcătură semantică 
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notorie. În acest sens, pauza dintre ultimul cuvînt al unei propoziții și 

primul cuvînt al propoziției următoare dezvoltă pe lîngă funcția ei 

specific gramaticală ori stilistică care ține, în general, de natura 

limbajului, și o funcție de sugestie care punctează un flux sonor secționat 

în unități izosilabice, accentul punîndu-se pe confesiunea lirică, adică pe 

ideea cunoașterii limitelor existențiale, limite generate de neliniștea morții 

care îl stăpînește mereu pe om: 

 

În cer întotdeuna   U┴. UU. U┴. U (7 silabe) 

Urmăm al nostru mers,  U┴. U┴. U┴ (6 silabe) 

Ca soarele și luna   U┴. UU. U┴. U (7 silabe) 

Rotind în univers.   U┴. UU. U┴ (6 silabe) 

Un crez adînc pătrunde-va  U┴. U┴. U┴. UU (8 silabe) 

De-a pururi omenirea   U┴. UU. U┴. U (7 silabe) 

Că undeva, undeva   UU. U┴. UU. ┴ (7 silabe) 

E fericirea:    UU. U┴. U (5 silabe) 

Și toți aleargă după ea:  U┴. U┴. U┴. U┴ (8 silabe) 

N-o află nicăierea.   U┴. UU. U┴. U (7 silabe) 

 

În spirit modern, imaginarul poetic este transfigurat într-o viziune 

artistică specifică filozofiei eminesciene, prin iregularitatea metrului, dar 

și prin tendința de a pune în relief anumite cuvinte prin structura însăși a 

unităților metrice.Acest vers pătruns de miezul existențial al filozofiei 

eminescienerelevă așadar o confesiune gravă, expresie a unui spirit 

meditativ, dornic de lumina cunoașterii sistemului uman: „Că undeva, 

undeva/E fericirea/Și toți aleargă după ea:/N-o află nicăierea”. 

Alternarea unor cantități diferite de picioare pentru crearea unei 

armonii originale devine la Eminescu procedeu frecvent și foarte eficace. 

Cu acest procedeu poetul scoate în evidență anumite pasaje și idei. Versul 

opt din strofa a treia, scos în evidență prin singularizare: „E Fericirea”, 

atrage atenția și concentrează în sine mult sens: „Eminescu alegea cu 

migală metrii pentru poeziile sale (...) metrica eminesciană oferă un 

material pe cît de vast, pe atît de variat” (Curuci, 1974: 47). Am constatat 

același lucru nu numai în matricea ritmică, ci și în alte domenii, care 

permit includerea problemei într-o sferă mai largă: echilibrul 

compozițional (urmare a unui sistem melodic deosebit de organic). 
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Procedeele se fac vizibile grafic și țin de simetria intonațională și strofică 

a poezie.  

La alcătuirea strofelor – decime, Eminescu respectă regula 

tradițională de a fi scrise în metru iambic, dar experimentul vizează 

corespunderea simetrică a versurilor fapt observabil schematic: 

Prima strofă – decimă conturează următorul sistem metric: 

I vers – 7 silabe; 

Al II – lea vers – 6 silabe; 

Al III – lea vers – 7 silabe; 

Al IV – lea vers – 6 silabe; 

Al V –lea vers – 8 silabe; 

Al VI – lea vers – 7 silabe; 

Al VII –lea vers –7 silabe; 

Al VIII –lea vers – 5 silabe ; 

Al IX – lea vers – 8 silabe; 

Al X – lea vers – 7 silabe. 

Acest sistem se respectă cu regularitate și în celelalte două strofe, 

ceea ce scoate în relief echilibrul compozițional al poeziei, marcat de 

păstrarea unei scheme metrice prestabile de prima strofă, în interiorul 

întregii poezii. Strofa este interesantă și din punct de vedere al dispoziției 

rimelor: AbAbCDCDXD, unde versul al IX-lea este alb, teză remarcată și 

de Leonid Curuci în studiul său Versul moldovenesc. (A doua jumătate a 

secolului XIX): 

Cu pînzele-atîrnate A 

În liniște de vînt, b 

Corabia străbate A 

Departe pe pămînt. b 

Iar stolul rîndurelelor C 

Trece-ntre cer și mare... D 

O, stelelor, stelelor, C 

Nemuritoare, D 

De ce și voi nu vă luați X 

Pe-ale lor urme oare? D 

Această regularitate formală deși denotă, într-o oarecare măsură, 

păstrarea unor canoane metrice clasice (Alecsandri se remarcă prin 

dislocarea unor sisteme simetrice în poezie), totuși fundamnetează și o 



IRINA TOCAN 

238 

inovație ce rezidă din raportul dintre unitățile lingvistice și unitățile de 

versificație. 

Parafrazînd teza Ioanei Bot conchidem că în numele unor 

asemenea experimente, care pun în cauză figuralitatea retorică consacrată 

de versul silabo-tonic clasic, consider că opera eminesciană este un 

teritoriu de studiat spre a vedea cum se naște, în literatura română a 

sfîrșitului de secol XIX, matricea versologică modernă nuanțată de 

ponderea excesivă a factorului eterometric. Prin urmare tendința 

valorificării versului eterometric se naște la limita dintre tradiție și 

modernism, pentru a putea evolua la o scară valorică superioară în 

perioada interbelică. 
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Anul III, Timişoara 

Interioritatea punctului 

Sub „ruinele circulare” ale fragmentariumului eminescian zace 

„gîndirea ascunsă” (Crăciunescu 2000: 16) a poetului. Fragmentarium 

„redimensionează semantic imagini fixate doar aparent într-o unică 

«ramă»” (Ibidem: 13) şi se revelează privirii cititorului ca „înfricoşătoarea 

acumulare într-un spaţiu restrîns a unei întregi lumi de gînduri” (Poulet, 

1987: 198). 

Studiul nostru se va opri asupra manuscriselor eminesciene 

fasonate de gîndirea matematică. „Interesul poetului pentru matematici 

[...] are o semnificaţie sufletească (şi nu una ştiinţifică sau spirituală); ele 

sînt «tehnici de transcendere» a angoasei care-i bîntuie fiinţa, alte «arme 

decît fantezia vizionară, în luptă cu tenebrele»” (Crăciunescu, 2000: 71).  

Propunem aici un demers interpretativ diferit de cel consacrat de 

eminescologie: regăsim în manuscrisele eminesciene un anumit mod de 

raportare la lume. Însemnările eminesciene ne propulsează aşadar în 

universuri als ob, complementare creaţiei poetice. O asemenea cheie de 

lectură nu numai că revelează sensuri noi, dar este grăitoare pentru o 

trăsătură fundamentală a gîndului eminescian: „unitatea «tenebroasă şi 

profundă»”. (Poulet, 1987: XX) Alegerea demersului ne pare pertinentă 

dacă ne raportăm la conştiinţa creatoare eminesciană ca la o conştiinţă 

care se „cunoaşte pe sine creînd, nu se creează – şi nu creează – 

cunoscînd” (Ibidem: XXIV).  

Sub auspiciul gîndirii matematice, „bruioanele eminesciene” 

poartă pecetea recurenţei cercului. Cercul eminescian depăşeşte 

materialul şi geometricul şi se coagulează ca „matrice de gîndire, ca 

formă a minţii” (Ibidem: XI), creaţia eminesciană revelîndu-se ca un 

Weltanschauung avînd ca modalitate de reprezentare cercul. Plasăm 

dintru-nceput gîndirea eminesciană sub semnului cercului din două 

motive. Pe de o parte, din pricina complexităţii cercului, acesta putînd fi 

considerat o „formă a formelor” (Ibidem: VII), celelalte forme putînd fi 

raportate la cerc. Pe de altă parte, din pricina neajunsurilor celorlalte 

forme – comparaţia eminesciană dintre cerc şi pătrat fiind revelatoare în 



ADELA STANCU 

242 

sensul acesta: „Divizibilita[tea] unui pătrat consistă în acea înprejurare 

că creăm pătratului atătea centre de gravitaţie cîte părţi [î]i dăm. Dar 

împărţind, c-o linie care rupe-n două, amîndouă părţile au acelaşi punct, 

punctul lor de gravitaţie; şi dacă împărţim o sferă cu mutări de diametru, 

toţi acei diametrii au o singură axă, un singur punct de gravitaţie, 

centrul. Acest centru este divizibil în infinit şi cu toate acestea el nu 

pierde nimic prin diviziune, el rămîne pururea un punct matematic, deşi 

are proprietatea esenţială de a reprezenta, o dată, punctul central şi de 

gravitaţie al sferei întregi, al doilea punctul central şi de gravitaţie a 

oricării părţi proporţionale a sferei. Acest punct e unic, e un indivism, de-

o divizibilitate infinită. Un băţ se rupe mai lesne la mijloc. Învîrte-l şi 

faci sute, [...]‖ (Eminescu, 1993: 306). 

Prin această diferenţiere Mihai Eminescu subliniază relativitatea şi 

fragmentarismul pe care le-ar presupune pătratul. Pătratul rămîne o 

construcţie geometrică prin multitudinea de puncte care îi pot deveni 

centru prin fragmentare, însă centrul unic nu mai poate fi reperat 

niciunde. Eminescu optează însă pentru coeziunea cercului. Această idee 

de unitate, „adevărul interior” (Poulet, 1987: XVII) de care se apropie 

conştiinţa eminesciană este punctul sau centrul. Însă, asemeni cercului 

purtător de semnificaţii totalizatoare şi mereu altele, şi punctul 

eminescian se înscrie într-o grilă interpretativă duală: putem „citi” 

punctul eminescian în cheie simbolică sau ca pe un punct de tensiune 

între diverse forţe. 

Referindu-ne la punct în calitatea lui simbolică, se cuvine să 

facem o precizare referitoare la modul în care ne raportăm la acesta din 

punct de vedere spaţial. Demersul nostru interpretativ presupune 

întotdeauna poziţionarea din interiorul lumii, care este spaţiul însuşi, 

cosmic, întrucît raportarea din exterior la spaţialitate se dovedeşte a fi 

imposibilă: „Cînd însăşi substanţa lumii este redusă la spaţiu, atunci este 

definitiv închisă în sine: mai mult, se identifică cu limitarea însăşi” 

(Borella, 1995: 75) În sensul acesta, direcţia gîndirii eminesciene ne 

trasează (cel puţin) trei direcţii, stabilindu-se în acest fel efectele unei 

asemenea situări. 

Raportarea punctului la exterioritatea sa este, în primul rînd, 

limitativă: „De vreme ce un punct, plecînd într-o direcţie, determinează 

mişcarea tuturor punctelor demprejur, fie în acelaşi senz, fie în senz 

invers, de aceea toate direcţiile de mişcare a tuturor punctelor colaterale 
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sînt coadaptate liniei generale de mişcare, şi de mai nainte sigure şi 

determinabile‖ (Eminescu, 1993: 304).  

Din această poziţie, raportarea la un punct se va face numai în 

funcţie de limita impusă de celelalte puncte, iar spaţiul devine „suma 

tuturor limitărilor reciproce ale tuturor punctelor.” (Borella, 1995: 77) 

Mai mult decît atît, exercitarea unei forţe exterioare asupra celorlalte 

puncte le influenţează, pe de o parte,: „Direcţia de mişcare a punctului 

gravităţii determinează toată corelaţiunea direcţiunii celorlalte puteri în 

joc‖ (Eminescu, 1993: 310) sau antrenează o serie de efecte: „Ea face ca 

unele organe să crească, altele să degenereze‖ (Ibidem: 310). 

Eminescu mai constată şi relativitatea raportării la spaţiul exterior: 

„Cunoaştem rezultate, nu componente, căci analiza acelora eşuează 

datorită naturii subiective a cunoaşterii; noi nu ştim // dacă simţurile 

noastre şi complicatul creier sînt în stare să construiască din făina 

reprezentărilor şi a noţiunilor grăuntele primitiv. Dimpotrivă, acesta se 

pulverizează cu atît mai mult cu cît se meditează mai mult asupra lui. 

Ochiul nostru vede un lucru sau altul, urechea noastră aude diferite 

sunete, mirosul nostru îşi face de asemenea datoria acolo unde sesizează 

undele respective, dar dacă am poseda ochi de pisică, nas de copoi, o 

ureche fină ca unele animale — situaţia ar fi aceeaşi —. Aşadar, lumea 

de sunete, culori, mirosuri a multor animale se află 

fie sub, fie deasupra lumii simţurilor noastre; iar lumea noastră este 

oarecum suspendată într-o infinitate de impresii senzoriale posibile; 

numai arareori ea se poate întinde dincolo de cercul ei îngust, şi chiar şi 

această lărgire nu merge prea departe‖ (Ibidem: 48). 

Prin însăşi natura noastră ne dovedim incapabili de o percepţie 

integratoare a lumii. Simţurile noastre nu pot fi cheia cunoaşterii 

totalizatoare, rareori acestea putînd transcende „suspendarea” infinită şi 

limitele între care ne aflăm. În sensul acesta, dorinţa de cucerire a unei 

asemenea spaţialităţi exterioare s-ar dovedi părelnică şi efemeră. Dintr-o 

perspectivă recentă, cea a Borella, „cucerirea spaţială nu înseamnă cine 

ştie ce cîştig pentru omenire. Ci este (dincolo de utilitatea ei tehnică ori 

militară) o mare înfrîngere, cum sînt toate acţiunile zadarnice” (Borella 

1995: 81).  

A defini un punct în raport cu spaţiul exterior mai înseamnă şi a-i 

atribui acestuia trăsătura fragmentarului. Un punct nu va putea exista în 

spaţiu, deoarece acesta, „considerat ca atare, este o dispersiune pură, 
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indefinită divizibilitate.” (Ibidem: 78) Am nuanţat deja faptul că nu acesta 

este dezideratul sub a cărui influenţă se plasează actul creator eminescian, 

poetul adoptînd  o perspectivă integratoare, holistă, a cărei unitate este 

înţeleasă tocmai prin indivizibilitatea centrului care rămîne mereu acelaşi:  

„Cercul. Divizibilitatea cercului în infinit prin toate diametrele posibile – 

şi ele sînt infinite şi cu toate acestea acel centru rămîne un punct 

matem[atic] unde se-ntîlnesc toate liniile diametrelor, fără ca el însuşi să 

fie împărţit‖ (Eminescu, 1993: 308). 

Opţiunea pentru interioritate, pentru un spaţiu cu deschidere 

cosmică este, pe de o parte, deja explicată de menţiunile făcute mai sus 

referitoare la unilateralitatea raportării la un spaţiu cu deschidere 

exterioară. Pe de altă parte, această opţiune se poate motiva prin 

infinitatea şi potenţialitatea creatoare specifică interiorului. Conştiinţa 

eminesciană este conştiinţa indivizibilă, eliberată de spaţial şi temporal. 

Sensul lumii este perceptibil numai în funcţie de această „eliberare”, 

întrucît „există cu adevărat numai ce este în afara spaţiului şi timpului.” 

(Tolstoi, 2009: 153) Iar apoi, dacă ar trebui să stabilim un raport între 

spaţiul exterior şi cel interior, trebuie să precizăm că „din punct de vedere 

ontologic, Omul nu îşi poate cuceri lumea exterioară decît cucerindu-şi 

cosmosul interior.” (Souzenelle, 1996: 110) Aşadar, fără o conştiinţă a 

totalităţii interioare, omul adoptă o viziune incompletă asupra lumii 

exterioare. 

În calitatea sa de punct în cadrul lumii concepute circular, gîndirea 

eminesciană se va raporta întotdeauna la o entitate de ordin superior: 

„Dumnezeu e un atom, un punt matematic, puntul comun unde se lovesc 

toate puterile
 
pămîntului spre a constitui organismul de legi, sistema 

cosmică. Fără acest punt comun de atac (Angriffspunkt im 

Kräftenparalelogram) lumea neapărat că era un caos de materii, inertă şi 

fără putere căci o materie nici nu are putere nepusă într-un raport 

propriu de a trezi această putere. Două atome se pot atrage singure fiind, 

dar, atrase în toate părţile de altele asemenea lor nedominate de acel 

centru, de o putere comună ele rămîn în suspensiune în punctul în care 

se-ntîmpla a se afla. În mijlocul soarelui e un atom împrejurul căruia s-a 

cristalizat corpul soarelui — acel atom prin poziţiunea sa e inima 

sistemei noastre planetare — se-nţelege că şi altul i-ar putea locul cînd 

n-ar fi tocmai el acela, el e însemnat nu prin sine, ci prin poziţiunea care-

o ocupă; în centrul organismului omenesc e un atom împrejurul căruia se 
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cristalizează simţire fiziologică simţiminte interne, cugetare, funţiuni 

trupeşti şi psihice: sufletul; în mijlocul creaţiunii întregi e un atom, 

puntul matematic comun de concentraţiune a tuturor puterilor lumii, 

puntul prin esistenţa şi poziţiunea căruia puterile sînt un organism: 

Dumnezeu. Astfel Dumnezeu e în lume ceea ce sufletul atomistic e în om‖ 

(Eminescu, 1993: 27). 

Raportarea la centrul unic nu este însă o raportare ierarhică, 

întrucît orice punct al spaţiului are „capacitatea de a fi luat drept centru”. 

(Borella, 1995: 75) Punctul eminescian creează, la rîndul lui, iluzia 

permutării posibile a centrului de gravitaţie: „Oare eu, tu, el nu e totuna? 

(Oare astea nu se confundă într-unul întreg, într-un individ? Cînd?). 

Oare atomele metalului nu se confundă într-un Apollon, oare trecutul şi 

prezentul nu sînt piedestalul viitorului ? Eu e Dumnezeu.‖ (Eminescu 

1993:17) Raportarea la centru are mai degrabă valenţă ontologică, întrucît 

punctul oarecare nu poate exista decît în măsura în care raportarea lui este 

constantă la Centrul „metacosmic”: „Dumnezeu. El are predicabiliile 

cîtortrele categorii ale gîndirii noastre. El e pretutindenea - are spaţiul; 

el e etern — are timpul; el e atotputernic, dispune de singura energie a 

universului. Omul e după asemănarea lui. Omul reflectă în mintea lui —

 in verbum — cîteşitrele calităţi[le] lui. De aceea la-nceput era Verbul — 

şi Verbul era Dumnezeu şi Dumnezeu era Verbul‖ (Ibidem: 268) 

Raportarea aceasta este necesară în condiţiile în care individul este 

măcinat de „conştiinţa incompletă a Întregului” (Tolstoi 2009: 37), iar, 

pentru a accede la Cunoaştere, are nevoie de „[u]nitatea divinităţii 

aplicată la noi [la oameni]‖ (Eminescu, 1993: 67). 

Pe lîngă dorinţa de Cunoaştere şi raportarea la Centru, punctului 

eminescian îi mai putem asocia o „tensiune dinamică” (Crăciunescu, 

2000: 70) asociată de Eminescu fiecărei entităţi: „Orice individ are un 

singur punct de gravitaţie. O piatră singură are un punct, spartă în două, 

are două puncte. Acest punct de gravitaţie care sare la orice mutare din 

loc în loc, adecă oricînd o forţă esterioară-l atinge, este sufletul 

obiectului, este pentru obiect ceea ce accentul este pentru cuvînt, ceea ce 

limba este pentru cumpănă‖ (Eminescu, 1993: 302).  

Putem defini această fluiditate tensională „ca pe o mutaţie de 

echilibru lăuntric” (Crăciunescu, 2000: 71) provenită dintr-o criză a 

conştiinţei gînditoare. Raportarea la lume, din perspectiva punctului 

tensional, presupune o altă viziune corolară celei prezentate anterior. În 
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acest nivel de reprezentare, regăsim punctul „sfîşiat între infinitul pe care 

îl simte în el şi starea la care îl reduce lumea” (Souzenelle, 1996: 144), la 

acest nivel se naşte conştiinţa morţii: „O alee întreagă de sfinxi - drum al 

vieţii omeneşti plin de întrebări, iar la capăt răspunsul la acele întrebări: 

piramide şi moartea. Ce este piramida? La un patrat care se repetă în 

infinit cele patru puncte convergează într-unul şi formează o piramidă. E 

un finit în raport cu infinitul. Un cerc care se repetă în infinit culminează 

într-un vîrf — obeliscul, acul Cleopatrei. Un raport între finit şi infinit. 

Acesta era răspunsul la întrebarea ce e viaţa? şi răspunsul era exact 

pentru toate punctele din viaţă şi senzul răspunsul[ui] era cadavrul 

îmbălsamat al regelui ajuns pînă la noi. Dar care este raportul just între 

finit şi infinit? E proporţionala — e ecuaţia. Natura însăşi o urmează. O 

lopată de pămînt căzînd jos, s-aşază în grămadă, tot astfel o mînă de — e 

purtarea corpului faţă cu atracţiunea admisă infinită a pămîntului. 

Acţiunea pămîntului se manifestă în atracţie, reacţiunea corpului în 

forma piramidei‖ (Eminescu, 1993: 281).  

Sub iradierea lucidităţii, sub semnul singurătăţii, punctul 

eminescian – metaforă în acest caz pentru individ – îşi conştientizează 

sensul: neputinţa de a transgresa limitele exteriorităţii şi de a cuceri 

interiorul e sinonimă morţii. Aflarea morţii răspunde întrebării „Ce este 

viaţa?”  Pentru Eminescu „viaţa este devenire contradictorie, energie 

antagonistă irezolvabilă prin sinteză” (Crăciunescu, 2000: 78). Lumea 

eminesciană îşi schimbă circumferinţa, e concentrică, iar raportarea la 

unicul centru nu mai reprezintă o consolare – moartea devine 

„echilibrarea existenţei” (apud ibidem: 78). 

Percepţia lumii – prin gîndirea matematică – devine la Eminescu 

„arta de a intra fără a se pierde în vîrtejul total al ştiinţei, cu posibilitatea 

pe care o oferă de a-l cunoaşte din interior pentru a-l domina mai bine din 

afară.” (Ibidem: 85) Alegerea nu este una întîmplătore dacă ţinem seama 

de ultima parte a creaţiei eminesciene: „Presimţindu-şi (într-adevăr 

sfîrşitul), gîndirea poetului se concentrează, renunţă adică la «vălurile de 

imagini» în schimbul conceptualizării” (Ibidem: 75). În Fragmentarium 

nu transpare doar gîndul eminescian conceptualizat, ci şi manifestarea 

unor „fulguraţii ce articulează însuşi mecanismul gîndirii eminesciene, 

felul în care ea se face, în ipostaza esenţializată” (Ibidem). 
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MARIA ROMAN 

Master I, Cluj-Napoca 

Recitiri neolegionare ale jurnalismului eminescian 

Ne-am obișnuit să auzim numele lui Eminescu invocat în contexte 

extrem de diverse, de la cel literar pînă la cel social sau politic. Astfel, 

ceea ce, începînd cu sfîrșitul secolului al XIX-lea, a prins contur ca mit al 

poetului național devine un mit cultural, identitar, întrucît din sintagma 

care îl definește, cea mai importantă pare a fi componenta națională, iar 

nu calitatea de poet (Bot, 2001: 11-107). 

Ceea ce își propune lucrarea de față este o analiză a unor articole 

apărute într-o serie de publicații on-line, de dată recentă (din 2009 pînă în 

prezent), de orientare explicit legionară și care au ca punct comun 

folosirea unor fragmente din jurnalistica eminesciană, decontextualizate, 

în scopul susținerii unor opinii, în speță, naționaliste. Înainte de a trece 

efectiv la analiza materialului, se cade să facem cîteva precizări. 

Tema naționalismului în scrierile lui Eminescu, fie acestea literare 

sau publicistice, a fost extrem de disputată în bibliografia de specialitate. 

O analiză pertinentă a naționalismului eminescian conține volumul lui D. 

Murărașu, publicat pentru prima dată în 1932, lucru ce dovedește că 

lămurirea acestui aspect al operei poetului a captat atenția specialiștilor 

destul de devreme. Să nu pierdem din vedere faptul că activitatea din 

presă a poetului a fost recuperată, întîia oară, de semănătoriști, 

reprezentanții unui curent care pledau pentru conservarea specificului 

național (în 1905, I. Scurtu publică un volum intitulat Scrieri politice și 

literare). Ulterior, cel care intenționează să publice o ediție de Opere 

complete ale lui Mihai Eminescu este nimeni altul decît A. C. Cuza 

(Eminescu, 1980: 5). În mod cert, liderul legionarilor a sesizat potențialul 

de argumente în favoarea cîtorva dintre obiectivele mișcării sale, pe care 

opera eminesciană i le-ar fi putut livra, printr-o sustragere din contextul 

istoric și social în care aceasta fusese scrisă și căruia publicistica poetului 

i se adresa inițial. De fapt, în perioada interbelică, se inaugurează 

folosirea mitului eminescian, din punct de vedere politic, pe trei axe 

principale: ilustrarea caracterului național, asocierea poetului cu problema 

identității naționale și folosirea unei retorici religioase în invocarea 
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mitului (Bot, 2001: 55-56). În conformitate cu acestea, de altfel, în 

aceeași perioadă se remarcă preluarea și utilizarea unor expresii din 

jurnalistica eminesciană de către liderul legionar Corneliu Zelea 

Codreanu, mai ales atunci cînd articolele acestuia din urmă dezbat 

„problema” reprezentată, în viziunea lui, de populația evreiască din 

România (Cesereanu, 2003: 16). 

Strategia puterilor și partidelor politice românești de a se legitima, 

într-un fel sau altul, de la scrierile poetului național, a (mai) fost divulgată 

de diverși autori, deși aceasta nu a încetat să se perpetueze de-a lungul 

timpului. Spre exemplu, în 1998 este publicată cartea lui Ioan 

Constatinescu, Despre exegeza extremei drepte românești, unde, în 

capitolul Modelul eminescian, autorul atrage atenția asupra modului în 

care, mai ales mișcările de dreapta și stînga, respectiv cea legionară și cea 

comunistă, s-au revendicat de la opera lui Eminescu, numind acest lucru 

drept ‚,unul dintre cele mai grave și păgubitoare abuzuri ce se produc în 

cultura noastră” (Constantinescu, 1998: 42), întrucît nu există argumente 

(astfel de strategii bazîndu-se doar pe fragmente decontextualizate din 

opera eminesciană), care să ateste că poetul ar putea fi, în mod obiectiv, 

precursorul uneia dintre aceste orientări politice. În ceea ce privește 

jurnalistica eminesciană, Ioan Constantinescu distinge, de altfel, între 

„fanatismul dragostei de țară”, specific primelor articole ale poetului și 

„patriotismul prudent”, atitudine întîlnită în ultima parte a publicisticii 

eminesciene.  

Revenind la momentul prezent, nu putem să nu observăm că 

există o revigorare a naționalismului pe linie legionară, mai puțin xenofob 

și violent, dar la fel de energic, caracterizat printr-un discurs nu atît 

nostalgic (deși s-a constatat, prin diverse sondaje, că în România există 

suficienți nostalgici ai regimului totalitar), cît doctrinar și activist. Există 

numeroase comentarii ale operei eminesciene, care simulează 

specializarea și a căror miză politică este bine ascunsă în spatele 

pretenției de apărare a valorii reprezentate de Eminescu în cadrul culturii 

românești. Asemenea scrieri, pretins exegetice, în fond, nu sînt altceva 

decît forme subtile de manipulare, asemănătoare cu acelea utilizate în 

articolele pe care le vom aduce în discuție. Un exemplu elocvent în acest 

sens este cartea lui Theodor Codreanu, Mitul Eminescu (Codreanu, 2004), 

a cărei idee principală vom încerca să o prezentăm în cele ce urmează. 
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De fapt, autorul își propune să demonstreze că poetul și-a asumat 

un model hristic, lucrul acesta putînd fi dovedit atît la nivelul biografiei, 

cît și la nivelul operei. Modelul pătimirii lui Hristos ar reprezenta soluția 

găsită de scriitor pentru criza sacrificială pe care o înregistrează, mai ales 

în ultimii șase ani de viață. ‚,Altfel spus, Eminescu a refăcut în preajma 

zilei de 28 iunie 1883 (moment în care scriitorul avea vîrsta de 33 de ani, 

aceasta fiind, în opinia autorului, o altă asemănare a poetului cu Iisus n. 

n.), scenariul paradigmatic mioritic al crizei sacrificiale: două partide 

(conservatorii și liberalii n. n.) aflate în strașnică rivalitate de interese s-au 

împăcat, sfătuindu-se pe «l-apus de soare» să-l scoată din viața civilă pe 

al treilea frate, cel mai vrednic dintre toți, care nu se opune, primind 

sacrificiul, o Golgotă de șase ani, vrednică de aceea a «blîndului 

nazarinean»” (Codreanu, 2004: 60). Retorica religioasă alături de 

referințele clare din balada Miorița (alt obiect cultural cu valoare 

identitară pentru români) încearcă să-i contureze poetului un profil de 

martir, sacrificat pentru binele poporului. Dar Eminescu nu și-a constituit 

în mod conștient un astfel de scenariu, dovadă că avem de a face cu o 

interpretare nelegitimă, nefondată a datelor biografice. Or, este cunoscută 

apetența doctrinei legionare pentru cultul jertfei și al morții, iar autorul 

acestei cărți își construiește discursul ținînd cont de acest lucru. O dovadă 

de necontestat că modelul hristic poate fi identificat și la nivelul operei 

este reprezentată, după părerea lui Theodor Codreanu, de două versuri din 

poezia Odă în metru antic, „Pînă-n fund băui voluptatea morții/ 

Neîndurătoare”. Chiar dacă autorul aplică aceeași interpretare și altor 

texte eminesciene, mizînd, probabil, pe criteriul cantității, demonstrația 

eșuează, transformîndu-se într-un soi de divagație, care implică tot mai 

multe referințe culturale, autohtone sau străine, cu intenția de a ascunde 

șubrezeala construcției argumentative. 

Avînd în vedere aceste idei și luînd în considerare materialul ce 

stă la baza analizei noastre, ar fi foarte util să facem diferența dintre 

mitificare, care se bazează pe un adevăr esențial, dispus după logica 

imaginarului și mistificare, caracterizată printr-o dezinformare voită, 

minciună, înșelătorie (Boia, 2002: 51-56). Pornind de la mitul poetului 

național, s-au creat o serie de mistificări, mai ales atunci cînd se aduce în 

discuție contextul în care s-a petrecut moartea lui Eminescu.  

O ipoteză des vehiculată este aceea conform căreia Eminescu ar fi 

fost ucis de o organizație iudeo-masonică. Or, mitul conspirației 
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reprezintă unul dintre locurile comune ale imaginarului politico-istoric 

(Boia, 2002: 271-274), iar aversiunea față de evrei în secolul al XIX-lea 

se datora, printre altele, pericolului pe care aceștia, în imaginarul colectiv 

român, îl reprezentau în ceea ce privește recunoașterea independenței țării 

la nivel internațional (cf. Oișteanu, 2012).  Această speculație o găsim 

promovată pe Internet, de un text, „Lichidarea lui Eminescu” (Machidon, 

2009), descoperit pe site-ul unei publicații intitulate Revistă liberă de 

luptă culturală și spirituală (sic!). Menționăm faptul că același articol, cu 

mici modificări, este reprodus și pe un alt site (APOLOGETICUM: 

Ortodoxie, neam și țară), cu ocazia comemorării zilei de 15 ianuarie a. c., 

avînd un titlu mai lung și mai explicit, „15 ianuarie – Ziua marelui poet și 

scriitor național Mihai Eminescu, ce și-a sacrificat viața demascînd mafia 

iudaică ce jefuiește țara și intoxică presa și astăzi” (Machidon, 2014), care 

pune în evidență ipostaza de martir. Autorul articolului (Cezar Machidon) 

încearcă să susțină adevărul celor scrise prin invocarea activității de 

publicist a poetului, care și-a exprimat opinia în privința „chestiunii 

israelite”. În logica sa, datorită îndrăznelii de a-și manifesta atitudinea 

împotriva evreilor, scriitorul a fost ucis de o organizație iudeo-masonică 

secretă, lucru cunoscut de „foarte puțini inițiați”. Ultimele cuvinte citate 

atestă existența unui argument elitist, pe care semnatarul textului îl 

invocă. Acesta circumscrie sfera cititorilor, limitînd-o la grupul celor 

inițiați, dar nu foarte numeroși, sferă din care vorbitorul, automat, face 

parte. Astfel, într-un mod subtil, aproape „elegant”, autorul se recomandă 

implicit drept specialist, inițiat în tainele adevărului despre moartea lui 

Eminescu, refuzînd să producă, pentru neinițiații care îl citesc, 

argumentele pe care se bazează.  

Victimizarea poetului național, în acest articol, se face în două 

moduri. Pe de o parte, se susține faptul că Eminescu a fost victima unei 

organizații evreiești, iar, pe de altă parte, el a fost victima Societății 

Junimea, o organizație masonică, care apăra interesele evreilor, aceasta 

fiind cauza conflictului dintre Eminescu și Maiorescu, alături de P. P. 

Carp. Astfel, autorul își permite să dezvolte un întreg scenariu conform 

căruia eliminarea poetului din viața publică a fost urmarea unui complot, 

care s-a finalizat prin închiderea acestuia într-un ospiciu. Deși își dorește 

să pară cît se poate de imparțial în ceea ce privește reconstituirea 

contextului istoric în care au avut loc evenimentele, semnatarul articolului 

invocă, în cea mai mare parte, nume obscure (C. Cernăianu, Horia 
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Nestorescu-Bălcești) sau a căror obiectivitate este îndoilenică, datorită 

implicării ideologice, cum este cazul lui A. C. Cuza. 

Fiind un articol de dimensiuni destul de mari, autorul evidențiază 

ideile principale, modificînd mărimea scrisului, acolo unde este nevoie. 

Dintre sintagmele astfel marcate, reproducem două dintre ele: „Crimă 

acoperită cu un certificat medical” și „«Eminescu  

n-a fost sifilitic»”, ultima poartă semnele citării, deși nu aflăm cui 

îi aparține, de fapt, negația. Oricum, ambele ating subiecte îndelung 

discutate și suprainterpretate cu privire la viața poetului. 

Un alt lucru care ne-a atras atenția a fost comentariul lăsat de unul 

dintre cititorii textului. Îl vom reproduce întocmai: „EMINESCU actual al 

ROMANIEI este VADIM TUDOR pe care mulți îl cred NEBUN dar 

istoria îl va pune la loc de cinste”. Deși exprimată agramat, ideea este 

bine articulată, inclusiv la nivel grafic. Paralela dintre poetul național și 

tribunul ziarului România Mare reprezintă o asociere de destine, cu 

scopul de a reabilita imaginea celui din urmă, de a distrage atenția de la 

eventualele contradicții, incoerențe pe care le-am putea identifica în 

atitudinea și discursul public al lui Vadim Tudor. Din acest motiv, 

asemenea strategii de manipulare se dovedesc a fi extrem de nocive la 

nivelul opiniei publice. 

Un alt site care utilizează imaginea lui Eminescu este intitulat 

Ziariști online. Dacă luăm în calcul numărul aprecierilor de care se 

bucură site-ul, am putea spune că are un public destul de numeros. 

Articolul pe care l-am ales pentru analiză poartă titlul „Recomandările lui 

Eminescu la criza politică de azi din România” (Bădescu, 2014), publicat 

în luna februarie a acestui an. Înainte de a ajunge la conținutul textului, 

ceea ce atrage atenția cititorului este o bandă desenată, avîndu-l în prim 

plan pe jurnalistul Mihai Eminescu, așezat la masa de scris, iar într-un al 

doilea plan se pot distinge figurile unor cititori ai ziarului Timpul, unul 

dintre ei exprimîndu-și surprinderea în legătură cu „ce a scris Eminescu 

despre Maiorescu”, o referință menită să atragă atenția asupra divergenței 

de opinii dintre cei doi. 

De fapt, textul articolului reprezintă un fragment din cartea lui Ilie 

Bădescu, Sincronism european și cultură critică românească  (Bădescu, 

2003). Acesta vede în poet un întemeietor de doctrină politică și 

sociologică, care se manifestă atît împotriva liberalismului, cît și 

împotriva socialismului. Datorită acestui lucru, gîndirea eminesciană „are 
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o actualitate atît de dramatică”, în viziunea autorului menționat. Articolul 

este însoțit de o notă a redactorului în care acesta precizează faptul că, în 

România de astăzi, „orice formă de conservatorism autentic a fost 

anihilată din fașă de serviciile secrete pretutindenare (sic!)”. Din nou, 

figura poetului național se dovedește a fi fost un simplu pretext pentru 

reliefarea mitului conspirației. În plus, dacă zăbovim o clipă asupra 

acestui site, observăm că Ilie Bădescu este semnatarul și al altor texte, 

unele preluate din revista Clipa, http://www.revistaclipa.com/, (al cărei 

editor este Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „NIȘTE 

ȚĂRANI”, președinte fondator fiind Dinu Săraru), unde acesta are o 

rubrică, Cronica civilizației. Aducerea în discuție a acestei reviste nu a 

fost făcută întîmplător. Observăm că din comitetul redacțional al acesteia 

mai fac parte și Dan Berindei, D. R. Popescu, Constantin Bălăceanu-

Stolnici, care la fel ca Dinu Săraru și Ilie Bădescu au un trecut strîns legat 

de vechiul regim politic al României.   

Reîntorcîndu-ne la autorul articolului discutat, ne permitem să mai 

facem o trimitere la un alt text „inedit” (despre Eminescu) al acestuia, 

publicat pe același site (Bădescu, 2011). Imediat după titlu, cititorul poate 

observa fotografia poetului, deasupra căreia stă o   interogație care 

echivalează patriotismul cu un cult al trecutului: „Oare n-am uitat cumva 

că iubirea de patrie nu e iubirea brazdei, a țărînei, ci iubirea trecutului?ˮ. 

Susținînd măreția gîndirii asupra realului (ce s-ar înscrie, conform lui Ilie 

Bădescu, între limitele unui „realism orientalˮ), care poate fi descoperită 

în manuscrisele eminesciene, autorul recurge la o retorică protocronistă, 

dovadă și referința explicită la „blîndul Edgar Papuˮ. De fapt, ceea ce am 

vrut să arătăm prin prezentarea celor două texte scrise de Ilie Bădescu 

este infuzia de elemente naționaliste (specifice atît legionarismului, cît și 

comunismului românesc ceaușist), ascunse sub paravanul reprezentat de 

figura lui Eminescu. 

Dar Ilie Bădescu nu este singurul care susține actualitatea ideilor 

eminesciene în asemenea scopuri. Întorcîndu-ne la revista disponibilă on-

line, pe care am invocat-o la începutul lucrării, descoperim un alt articol 

intitulat „Actualitatea gazetărească a lui Eminescu” (Popescu, 2010). 

Autorul își propune să redea paragrafe din textul „Reacțiunea”, publicat 

de poet în ziarul Timpul, ediția din 22 iulie 1880. De asemenea, observăm 

că Eminescu este numit „românul absolut”, apelativ care îi aparține lui 



RECITIRI NEOLEGIONARE ALE JURNALISMULUI EMINESCIAN 

255 

Petre Țuțea. Deși nu este menționat acest lucru, în opinia lui Țuțea, a fi 

român absolut însemnă a fi legionar (Țuțea, 1992: 105).  

Dar referințele culturale nu se opresc aici. De fapt, autorul i se 

adresează lui Horia-Roman Patapievici, numit ironic și disprețuitor „acel 

președinte de institut care a declarat inactualitatea lui Eminescu”, aluzie 

la un articol (Patapievici, 2002) publicat de acesta. În continuare sînt 

citate fragmente din editorialul eminescian menționat, care se referă la 

influența negativă pe care cosmopolitismul a avut-o asupra culturii 

românești, influența negativă a străinilor, patriotismul înțeles ca o formă 

de cult al trecutului. Pasajele citate nu sînt însoțite de texte de escortă, 

care să ofere informații referitoare la contextul istoric și social al epocii în 

care scrie poetul, dovadă că fragmentele au fost alese în mod tendențios. 

Fără acordarea unor astfel de explicații, cititorii pot înțelege și interpreta 

greșit afirmațiile lui Eminescu.  

Ceea ce a încercat să spună, pe ocolite, textul analizat mai sus, 

exprimă direct titlul ultimului articol pe care îl analizăm: „Mihai 

Eminescu, primul legionar”, http://www.nationalisti.ro/2013/11/mihai-

eminescu-primul-legionar/. Nu întîmplător am ales să-l discutăm în final, 

întrucît acesta reprezintă exemplul cel mai elocvent de extragere și 

utilizare tendențioasă a fragmentelor din jurnalistica eminesciană. Textul 

articolului este format exclusiv din pasaje citate din opera literară și 

publicistică a poetului. Pe lîngă faptul că nu respectă regulile citării (nu 

este precizată sursa), din nou ne confruntăm cu aceeași problemă, nu 

regăsim nici măcar un paragraf care să fixeze într-un context istoric și 

social cele citate. De asemenea cititorul articolului nu poate afla numele 

autorului acestui text, întrucît această informație nu este precizată.  

Lucrarea și-a propus să dezvăluie mecanismele de manipulare în 

scopuri politice, pornind de la cîteva exemple concrete de articole, care 

folosesc jurnalistica eminesciană drept argument și care pot fi extrem de 

ușor accesate, fiind disponibile pe Internet. Este adevărat că felul 

neprofesionist în care erau editate cele mai multe dintre texte ar fi trebuit 

să reprezinte un motiv suficient de puternic pentru a le discredita. În 

rîndul cititorilor avizați, probabil, așa se întîmplă, dar am considerat că nu 

putem să facem abstracție de celălalt public, diletant sau fără studii 

superioare, mult mai susceptibil de a deveni masă de manevră și pe care 

neregularitățile în editarea sau reproducerea textului eminescian nu îl 

sperie cîtuși de puțin. 

http://www.nationalisti.ro/2013/11/mihai-eminescu-primul-legionar/
http://www.nationalisti.ro/2013/11/mihai-eminescu-primul-legionar/
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Am putut observa, astfel, că figura poetului național a fost și încă 

mai este folosită ca o sursă de referință prestigioasă, de autoritate 

indiscutabilă acolo unde există un impas în demersul legitimării unei 

activități politice sau ca paravan, atunci cînd în spatele pretenției de a 

circumscrie valoarea lui Eminescu în cultura română se ascund mize de 

natură ideologică, politică (în orice caz, mize străine literaturii). 

Actualitatea scrierilor poetului sau circumstanțele în care se petrece 

moartea lui sînt doar cîteva din subiectele care permit speculația și 

mistificarea, dînd naștere unor nesfîrșite scenarii, care nu își găsesc, de 

fapt, susținere nici în datele biografice, dar nici în opera poetului. 
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